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                                            Årgång 16 Nr 2  Mars 2013 

 

 

Musikcafé  
PRO årsmöte 

Historisk tillbakablick del. 1 
Klubbmästerskapet i skidor. 

Mitt annorlunda intresse…... 
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 

MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Sandra Nordin                    Tfn   076-1052990 
             E-post: pagang@sikfors.com 
 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar är gratis. 
 

ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr         övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr          övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr          övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
5x3 cm Helårsannons  för bybor 500:- 
 

Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Sandra Nordin 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  

(Sikfors Intresseförening) 

Från redaktionen….. 
 

Utkörningslista  för  tidningen  2012 
                       
          Mars: Byaföreningen i Skomantjälen 
          April: SSK 
          Maj:   Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
         Juni:  PRO 
          

         September:  Vargbackens ryttarförening 
         Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
         November:   Folkets hus   
         December:    Intresseföreningen 
 

Stoppdatum för inlämning av material 20:e i varje månad  för att 
vara säker på att få plats i kommande utgivnings nr.  
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

Från Redaktionen…….. 
 
Mars månad, ja tiden den flyger förbi iaf, i februari då vi inte har 
lika många dagar att tillgå. Tidningen har blivit ruskigt sen denna 
gång då datorn som tidningen ligger på at varit på service, får vi 
kalla det fast  egentligen så behövde den en total genomgång för 
att inte krascha. Fast den bara är 3 år gammal så har den jobbat 
hårt under tiden och är både skev och vind i många hörn, men nu 
e den åter igen igång och kan fortsätta att producera tidningen till 
byns förtjusning. 
Nu vankas det snart påsk och för många innebär det att dra till 
fjällen, åka skoter, ut och grilla eller bara knata ut i det fina vädret.. 
Då man ser redan nu att folket i byn har så smått börjat hitta sig ut 
mer och mer nu efter gatorna för att gå ut ock gå, vilket är roligt att 
se. 
I detta nummer kan ni läsa en hel del om 
inbjudningar till olika möten och even-
mang som vankas i byn. Men också på 
tillbaka blickar på vad som har varit, i nutid 
och dåtid då vi nu sätter i gång med Erik 
Lundströms historiska berättelser i gen, 
som kommer att komma i flera nummer 
framöver.  
 
Ha det nu trevligt när ni läser detta num-
mer:            Redaktör :Sandra Nordin 
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                      Nu kan ni också sätta in  
                     era köp & sälj annonser  

                  här i tidningen.  
       

 Gratis för bybor.  

KÖP &
 SÄLJ 

Sikfors Husmodersförening 

Detta händer under våren 2013 
 
Vi träffas i Sikforsgården  följande måndagar kl 19.00 

11 mars 

 8 april 

13 maj 

10 juni – Våravslutning 

Nya medlemmar 
Kom gärna och besök oss på någon av våra träffar så kan 

vi berätta mer vad vi sysslar med 

 
 

Övriga aktiviteter 
Musikcafe i Sikforsgården 24 mars kl 17.00 

Våffelservering i Sikforsgården Valborgsmäsoafton 

 

Hjärtligt Välkommen 
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ZONTERAPI på 

hemmaplan 

Nu kan ni beställa tid för Zonterapi hos mej. Alla 
våra organ har reflexpunkter i fötterna. Har du 
diffusa problem eller bara vill ha en stunds av-
koppling, beställ tid eller ge bort ett välkommet 
presentkort till en vän. 
Specialpris fram till Påsk  300 kr/behandling.  

                            Ca 1 timme PS.  
Kan även göra hembesök i sikforsbygden.DS 
 Nina Olovsson/grundkurs i zonterapi vid axelsons 070-5660108 
eller nina@di-nifarmen .se 

Det har blivit en del tävlingar för Curt Jonsson med eki-
page i de Svenska skogarna nu under våren. 
 
Bla. en tävlnig i Önsköldsvik som tyvärr resulterade i en 
tidig avåkning som gjorde att de fick bryta tävlingen. 
Än bättre gick det i boden den 9/3  
 

En snygg bild som Eilert Gezelius ha tagit från södra 
skjutfältet i Boden.  
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Intresseföreningens styrelsemöte den 6/2-13. 
Hela protokollet kan läsas på våran hemsida under ”Protokoll”. 
Några punkter från mötet: 

Ekonomin är stabil. 
Behöver vi ett byacenter? Frågan tas upp på Årsmötet. 
Vi ska ändra så att de nya 

annonspriserna kommer 
med i tidningen På 
gång… 

Vi ska pröva med köp/sälj/byt
-torg i vår tidning, utan 
kostnad för annonsören. 

Vi har fått bra respons av fö-
retagen och föreningarna 
i bygden att köpa en an-
nonsplats i tidningen för 
detta år. Vi ska kolla att vi fått med alla som vill vara med. 

Sikforsmedlen understiger nu den gräns på 2 milj. som vi satte 
som gräns, för att bara sen använda räntepengarna. Erik 
skickar en skrivelse till Länsstyrelsen där vi påminner om 
ursprungstanken och som de får ta ett beslut kring. Därefter 
får vi uppvakta kommunen och Roger Lundstig så att de inte 
vägrar föreningar den ekonomiska hjälp de har rätt till av 
kommunen, för att de tror att det finns Sikforsmedel att ta ur. 
Tas upp på Årsmötet. 

Fastighetsbolaget kommer på vårt årsmöte att berätta om sina 
verksamheter, med bl.a. Forsens 
Livs. 
Vi ska kontakt FolketsHus angå-
ende driften av gymmet. 
Vi tog ett beslut om att köpa in en 
ny träningsmaskin, ca. 6.000:- Vi 
ska se till att förnya Gymmet med 
ytterligare träningsmaskiner. Vi 
ska ha ett Gym som ger samma 
effekt som om du går på Gym i 
Piteå. Vi kanske inte kan uppnå 
samma status, men resultatet blir 

 

Vi hänger också med i 
bygdens utveckling.  

 
 
 
 

 
Daniel Olofsson 
Tel. 0702996732  
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det samma, och så har vi 
närheten och billigare pris. 

Nästa styrelsemöte är den 4 
mars -13 Kl. 19

00 
 

Styrelsen 
 

Ett erkännande. 
Det har skett en stor förändring 

med skotertrafiken på skid-
spåren. Visst händer det att någon gör övertramp, vilket inte är 
bra, men i det stora hela känns det bra att vår vädjan har tagits 
emot, och att information till de berörda i stort sett har gått fram. 

Generellt sett är det så att allt som föräldrar inte förbjuder, uppfatt-
tas av våra barn som tillåtet. Det behöver vi bara gå till oss 
själva för att bekräfta. 

Vad beträffar hästtrafiken verkar nu problemen vara helt borta. 
Låt oss fortsätta respektera varandra. 
Spårgubbarna. 
 

Facebook. 
På Facebook med namnet ”Vi som älskar Sikfors” , jag vet inte vem 

som har startat den, kan Du hålla kontakt och utbyta tankar 
med dom som finns med där. Kolla gärna. 

 

Intresseföreningen. 
Tillsammans med Dej, vill 

vi utveckla våran bygd! 
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Historik, del 1. 
Detta kunde läsas år 1999 i det rikstäckande Bygdebladet som Folkrörel-

serådet ger ut. 

 

Årets By 
Så har då Sikforsbygden visat öv-

riga Sverige, att det finns kraft och 

vilja i den Norrbottniska landsbyg-

den att överleva och utvecklas. För-

utom att Sikfors blev Årets By i Pi-

teå kommun och sedan i Norrbot-

tens län, så utnämnde Folkrörelserå-

det Sikfors IntresseFörening till 

Årets lokala utvecklingsgrupp 1999 

(Årets By i Sverige). 

 
Bakom dessa utmärkelser ligger en djup tradition av föreningsliv och so-

cialt tänkande. För utan dessa egenskaper kommer man inte så långt i ett 

byautvecklings-arbete. 

Sikfors ligger 33 km från Piteå uppefter Piteälven, vid gränsen 
mot Älvsbyns kommun.  
Älven har under åren varit en livsnerv för människorna i bygden. 
De första människorna i modern tid, som kom hit i slutet av 1300-
talet, sökte efter ett gott fiske för sin överlevnad. Det hittade man i 
Sikforsen, som före kraftverks- bygget 1912 hade ett rikligt fiske-
bestånd av lax, sik, öring, harr och nätting. Efter kraftverksbygget 
blev det fiskeförbud i forsen. 
 
Älven har också på 1800-talet varit transportväg för flottning av 
tjärtunnor, årligen ca. 2-3000 tunnor från skogarna runt Älvsbyn 
ned till kusten. Sen kom också epoken med timmer- flottningen 
som också skapade många arbetstillfällen. 
 
1912 kom produktionen av elektricitet igång. Den produktionen har 
under åren fram till idag skapat många arbetstillfällen inte enbart 
själva byggandet utan också med drift och underhåll. Troligen 
också bidragit till den framtidstro som kännetecknas för Sikfors-
bygden. Att ligga i utkanten av en kommun, blir att man kommer 

 
Nu när det är mörkt ute kan 
man behöva mer ljus, varför 

inte  

Sola solarium 
på Folkan 
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ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

 

 

vid sidan om. Detta med både gott och ont. Det goda är att kännas 
”vid sidan om” skapat en vi-känsla (kraft) i bygden som resulterat i 
utveckling. I stället för att söka hjälp så gör vi det själva (nere vid 
Piteälva). 
 
 
1997 började vi höra talas om 
landsbygds- och byautveckling, 
berättar Intresseföreningens 
ordförande Erik Lundström. När 
vi började analysera dessa be-
nämningar, upptäckte vi att det 
har vi hållit på med i stort sett 
sen i början av 1900-talet. Varje 
förening och företag har sysslat med sin egen verksamhet, som 
många gånger omedvetet tillsammans resulterat i en utveckling av 
bygden. Det är kanske den bästa kraften när människornas livsstil 
i en bygd skapar utveckling utan att direkt sätta det som mål. Kraf-
ten liksom bara finns där. 
 
En entreprenadanda finns också i denna bygd. Det kan man se på 
dom många företag som olika människor från denna bygd har 
skapat under årens lopp. Inte bara företag som i dag är etablerat i 
Sikforsbygden, utan också företag som finns utanför denna bygd. 
 
Fortsättning följer i nästa nummer… 

 

Vi har lokalerna för alla typer av 
sammankomster.  

Gå in på 

www.folketshus.sikfors.com 

så får Du veta mer 

http://www.folketshus.sikfors.com
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PRO:s årsmöte 2013-02-15 
 
 
Sikfors PRO har hållit årsmöte. 
Ett 40-tal medlemmar mötte 
upp till mötet som gästades av 
Eva Rögde från PRO Norrbot-
ten. Hon berättade om vad som 
är på gång inom PRO. Huvud-
frågorna för året är pensionssy-
stemet, skatter, läkemedel, vård 
och omsorg. 
 
Ur verksamhetsberättelsen för 2012 framgick att mötena som van-
ligt varit mycket välbesökta och den stora händelsen för året var 60
-årsjubileet. 
 
Maten, idag laxlåda, intogs under gemytliga former med mycket 
prat och skratt kring borden. 
 
Efter genomförda val består styrelsen av: Rolf Söderström, Mari-
anne Johansson, Kerstin Westerlund, Ronald Karlsson och Olle 
Ökvist. Ersättare är Lena Viklund och Arthur Elvelin. 
 
Som avslutning avtackades Birgit Lundkvist för sina många år i sty-
relsen. Ett stort tack för detta framfördes och present och blommor 
överlämnades. 

Ordförande och sekreterare 
för dagens möte.  

Avgående kassören 
Birgit.  
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Musikcafé  
i  Sikforsgården  

Söndag den 24 

mars  

kl 17.00 

med ortens trubadurer 
Vi säljer fika och lotter 

Välkommen 
Medlemsavgiften: 

Vi hoppas få samma respons 2013 som vi fick 2012 i antalet beta-
lande medlemmar. Vi gick då från ca. 20 till ca. 125 betalande 
medlemmar. 
Det är bara tillsammans som vi kan agera starkt, dels för att bibe-
hålla, men även utveckla denna bygd. Vi får ingenting gratis. 
Vi har tryckt upp inbetalningskort som nu följer med februarinumret 
av denna Tidning, dels för att underlätta för de som inte har Data-
banken, men även som en påminnelse för ni andra. 

                                                                                        Styrelsen. 
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Missa inte 
 

 

 

Med   Sikfors Intresseförening 
 

 

Tid:    Måndagen den 18 mars Kl. 1900 

Plats: FolketsHus. 
 

Förutom den stadgeenliga dagordningen: 

Sikfors Fastighetsbolag och dess verksamhet med Forsens 
Livs och Skolan.  

Verksamheten med tidningen På Gång… 
Ska vi behålla Gymmet? 

Hemsidan ”wwwsikfors.com”, vad kan förbättras? 
Skoterleder i vinter. 

Kraftverksmusèet. 
Har Du själv övriga frågor, passa på nu och ställ dem! 
 
Som Du ser så är listan lång och intressant för den som är intresse-
rad av att se Sikforsbygdens utveckling peka uppåt. Vill vi att våra 
barn ska ha en Skola och ett Dagis här i Sikfors att gå till? Vill vi ha 
aktiviteter på vår fritid? Vill vi ha kvar servicen som Forsens Livs 
ger? 
 
Ingenting av detta är självklart, men tillsammans kan vi påverka det 
om vi alla är medvetna om problemen och hjälps åt att hitta lös-
ningarna. 
 
För dig som tillhör de nyinflyttade, pass på och kom på mötet. Där 
får Du information om vad som händer i denna bygd och vilka fram-
tidsplaner vi arbetar med. 
     

Vi bjuder på kaffe och smörgås! 
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Sikfors Klubbmästerskap på 
Skidor.  

Söndag den 17/3 2013 
 

Anmälan 10.15-10.45 
Start kl 11.00 

 
klassindelning:  
0-6 år Runt fotbollsplan 
7-9 år 1,5 km 
10-12 år 2,4 km 
13-15 år 2,4 km 
 
Damer: Tävlingsklass 
4,8km 
 
 Herrar: Tävlingsklass 4,8km,  
 
Motionsklass: utan tid da-
mer och herrar 2,4 km 
 
Efter loppet har vi prisutdelning 
försäljning av hamburgare  
Alla åkare får saft/kaffe bulla, 
ta med pengar till medlemsavg 
eller betala till BG 501-7777.50 
kr/pers alt 150 för familj 
 
Samarrangemang med Skogs-
mästerskapetet 

 Välkomna!  SSK/Nina O 

VALLA TIPS er-
bjuds! men ni får 
valla själva! 
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Hallå alla 

”skitgubbar”! 
Glöm inte av Bastubadet. 

Fredagar   

mellan kl. 15
00 

– 18
00 

 
Skriv gärna ihop några rader om ert annorlunda in-

tresse, kan handla om djur, motion, eller om ni har en 
hobby som också är ert jobb och som kanske inte är det 

vanligaste yrket folk kan ha. 
Det vi har som är  utöver det ”vanliga”  är det som gör 

oss unika.  



Sida 15 

Mitt annorlunda intresse……… 

 
Denna gång får vi följa med Nina Olofsson i hennes intresse 
som hon kunnat vända och göra en karriär på, på hemmaplan 
.  
Min hobby har blivit en del i min proffession. Det började med att 
mamma ledde korpengympa i min uppväxt på 70 talet. 
Jag tyckte det var lite löjligt ibörjan och hade ju annat för mej under 
gymnasietiden, då var det mest hästen som fick mitt intresse och 
Dick förstås 
Senare då Elin kom till världen började jag på allvar vara med på 
gympan i Tväråns skola som mamma höll. Elin hängde ofta med 
som en medelpunkt fastän hon var liten. 
Jag gick utbildning och har i många år lett gympa i korpens regi i 
stort sett på ideell basis , bara för att det är dels ett sätt att hålla 
igång själv, men framför allt för att det ger så mycket att få träna 
andra, se deras framsteg och att vissa får ett helt nytt liv, då dom 
orkar mer i vardagen. 
Idag har jag kopplat in träning i min proffession, Gympa, Zumba 
och (F)army fitness som ni kunnat läsa om i denna tidning så väl 
som i PT och andra medier under sommaren som gått. 
Jag finner att  intresset för människors hälsa och välbefinnande är 
nr ett.  
Nina Olovsson 

En bild tagen 
från Gympan 
som Nina leder 
på Torsdagar 
som var fått ett 
stort antal 
medverkande. 
Sällan under 
20 deltagare 
per gång.  
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Byaindelning Sikfors 
för arbetsgrupperna och uppdrag 

 
Så här ser grupp indelningen ut. (klipp gärna ur och spara) 

 
Grupp 1  Sikforsvägen  19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 
 
Grupp 2  Sikforsvägen  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,49,  
Fredrik L väg 
 
Grupp 3  Sikforsvägen  50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 
66,   Fäbodavägen,  
 
Grupp 4  Sikforsvägen   68, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 94, 97, Geta Pärs väg, Heden, Kullen 
 
2012  Grupp 5  Hela Stationsvägen ner till Ericjons 
 
Uppdrag   1. Ta ner julgranen 
                   2.  Majbrasan 

3.  Flaggorna upp    1:a Maj 
4.  Vårstäda runt affären 
5.  Flaggor ner  31:a Augusti 
6.   Sätta upp julgran 

 

 

 

Trevlig påsk 

på er alla! 


