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                                            Årgång 16 Nr  3    April    2013 

 

 

Skidtävlingen i byn. 
Intresseföreningens årsmöte 
En vädjan från Folketshus 

Många inbjudningar till årsmöten  
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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. 
 

ANNONSKOSTNADER: 
Helsida bybor 200 kr övriga 600 kr / annons 
Halvsida bybor 150 kr övriga 400 kr / annons 
1/4 sida bybor 100 kr övriga 200 kr / annons 
KÖPA/SÄLJA annons, endast bybor   0 kr / annons 
Helårsannons 5 x 3 cm för bybor 500 kr / år 

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 
                       

          Februari: Husmodern 
          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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Från Redaktionen…….. 
Påsken är i full gång och själv har man som många 
andra i byn flytt i väg för att fira antingen upp till fjäl-
len eller i vårt fall tagit hela stora familjen och åkt upp 
i stugan. 
 
Det har varit riktigt fint väder nu sista veckan och det 
har blivit mycket tid på skoter och 4-hjulingar, nästan 
ingen tid att vara inne. 
Datorn som denna tidning tillverkas på har varit på service en 
längre tid varför de 2 sista numrera inte kommit ut i tid. Nu har vi 
nog konstaterat att denna datorn e ett hopplöst fall och en ny är 
införskaffad. Dock måste jag få över alla gamla programmen i den 
nya innan den kan tas i bruk och själv är jag inte data kunnig så det 
lämnar jag till de som kan, när de kan göra det vill säga. Då kan 
man nog få räkna med att vänta en stund också. Just nu får den 
gamla tro tjänaren klara nått nummer till av tidningen om än den 
med nöd och näppe kan producera.  
Detta nummer blir inte lika stort som tidigare men för att kunna 
göra tidningen måste vi också få in material, lite skralt på den fron-
ten till detta nummer så denna gång får vi hålla tillgodo med 12 si-
dor.  
 
Jag hoppas att fler kan hitta på artiklar som kan vara roliga att läsa 
här i tidningen, det är ju trots allt roligare att läsa om sånt som hän-
der här i byn än att läsa PT om vad som händer i tex. Arvidsjaur.  
 
  Redaktör Sandra Nordin 

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

Sola sola-
rium på Folkan 
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KLUBBMÄSTERSKAP  SSK  
& 

Skogsmästerskapet   den 17/3    2013 
Morgonen startade lite kyligt, men förhandstipsen sa att det skulle 

bli hyfsat väder. 
  

Erik Lundström hade kört upp alla spår så tävlande skulle få 
bra spår,  

Hipp Hurra för han!!! . 
 

Till start detta år som var första gången som Skogsmästerskapet 
hölls tillsammans med klubben 

 
Minstingen EGON 

Egon hade tränat dagen innan 
då han åkte ett helt vasv runt 

fotbollsplanen. 
På tävlingsdagen tog det allde-
les för lång tid mellan ankomst 
och start, så uppladdningenoch 
lusten kom av sej. Trots morfars 
lock och pock vägrade han att 

åka mer än till först kurvan. 
Han fick vända och alla hejade villt när han med morfars hand tog 

sej över mållinjen. 
 

Barnklassen 
 
3 barn åkte 1,5 km. Dom startade med 30 sek mellanrum 
Deltagare var Linn Öberg, Axel Malmlöv och Anna Backman, Tvär-
ån 
Resultat:  1. Axel Malmlöv 11,56 
 2. Linn Öberg 12,54 
 3. Anna Backman 15,00 
 
  Undomsklass 

 
Fyra st startade i denna klass, dom åkte hela elljusspåret 2,4 km. 
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Här syns det att dom åker mycket i skolan för det var bra fart under 
skidorna 

Deltagarna var Julia Mamlöv, Wilma Viklund, Filip Backman, Tvär-
ån  och Jesper Johansson, Tvärån 

Resultat: 1. Jesper Johansson 13,23 
 2. Wilma Viklund 17,15 
 3. Julia Malmlöv 18,19 
 4. Filip Backman 25,45 

 
Damer 

 
Sträckan var 4,8 km. Som vanligt så är det väldigt glest på dam-
fronten. Jag vill verkligen slå ett slag för skidåkning som en fantas-
tisk sport för hela familjen, men absolut extra för tjejer / kvinnor. 
Man tränar hela kroppen, balans, styrka och flåset.  Undertecknad 
och Ulrika Malmlöv deltog 
Resultat:  1. Nina Olovsson 18,13 
  2. Ulrika Malmlöv 24,25 
 

Herrar 
Sträckan 4,8 km 
I år var det en liten nytändning på Herrsidan. Nyinköpt utrustning 
och en vision att nu är det dags behålla formen för resten av livet 
präglade flera av åkarna. Trots detta så var det ”gamlingen” som 
kom först fastän att han ej tränat mer än 2 ggr innan, så jag kan 
lova att det verkligen finns potential att förbättra sej hos ungtuppar-
na 
 
Resultat:  
1. Dick Olovsson                 20,08 
2. Roger Bergman               22,57 
3. Rickard Malmlöv             23,30 
4. Daniel Olovsson             25,05 
5. Krister backman 18,10 (1 varv) 
 
I denna klass hoppas vi nu att 
åkarna för året kan inspirera fler 
att plocka fram skidorna till nästa 
år. 

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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Mortionsklass 

 
Två deltagare ställde upp i Motionsklass på 2,4 km. Här får man 
åka i makligt tempo. Dessa var deltagare i Skogsmästerskapet 
Ulf Karlsson och Bo Engström. 

Pris utdelning med finfina priser från Stenvalls till alla delta-
gare 

 
Efteråt bjöds på saft, kaffe och bullar och dessutom hamburgergrill-
ning. Ett stort tack till er som var där antigen ni åkte, tog tid, hjälpte 
till med hejandet och grillandet 

 

SSK / Nina Olovsson  

 



Sida 7 

 

Byabastun! 
 
 

Varje fredag mellan 1500 och 1800 är aggregatet igång. Passa 

på och helgbada samt träffa vänner och grannar i en trevlig 

social tillvaro. 

Priset för ett bad är 10:-/gång. Man kryssar sej på listan och 

betalar 2 ggr/år. 

                                Styrelsen 

Så har det hänt. 
Nu har Intresseföreningen och Folkets Hus skrivit på ett avtal om 
att Intresseföreningen säljer all gymutrustning för 1 krona till Fol-
kets Hus. Detta för att få en rationellare skötsel med bara en part. 
Det var ju Intresseföreningen som köpte in all utrustning och hyrde 
in sej på Folka. 
Så i fortsättningen tar Du kontakt med Ulf Viklund, när det gäller att 
köpa Gymkort och Taggar till låset. 
I övrigt gäller den information som finns uppsatt i Folkan om att till-
sammans skapa en trevlig miljö för alla. 

SIF/SFH 

Sikfors FVO inbjuder till 

 Årsmöte  
 

17/4 kl: 19.00  på folkets hus 
 vi bjuder på fika.  
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ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
                     Ring Jimmy: 
                     070-6451496 

 

Intresseföreningens Årsmöte. 
I verksamhetsberättelsen beskrevs följande punkter: 

Styrelsemötena 
Medlemskap. 
Byapengen. 
Sikfors Utveckling AB (SUAB) 
Kraftverksmusèet. 
Belysningen. 
Folkets Hus. 
Gymmet. 
Sikforsdagen. 
Långloppis. 
Farthindren. 
Arbetsgrupperna 
Tidningen På Gång… 
Bygdemedlen. 
Nationaldagen. 
Bastun. 
Arnemark – Årets 
Piteå ByaForum 

Berättelsen i sin helhet kan läsas på vår hemsida 
www.sikfors .com. 

 

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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Sammandrag av Protokollet från Intresseföreningens 
Årsmöte. 

§1. Ordförande förmedlade vikte av att engagera sej i det sociala 
föreningslivet, som alltid varit livsnerven för utvecklingen av 
denna bygd, och förklarade mötet öppnat. 

§6. Ekonomin är god trots minus för tidningen och Gymmet. Tid-
ningens stora kostnader för tryckningen och Gymmet för in-
köp av mer utrustning. 

§8. Styrelsen fick ansvarsfrihet för år 2012. 
§10. Medlems avgiften för år 2014 blir 50:-/enskil och 100:- för fa-

milj. 
§11. Val av tre ledamöter: Anna-Lena Nilsson och Daniel Olovsson 

valdes för 2 år. Den nya valberedningen och styrelsen ska 
hjälpas åt att fylla upp den tredje ledamoten. 

 Revisorer: Mats Stenvall och Maria Bergman. 
 Valberedning: Lena Viklund och Anna Stenvall 
§12. Arbetsgruppen för Kraftverksmusèet: Erik Lundström. Bengt 

Ingesson, Joel Karlsson och Ove Olovsson 
§13. Övrig fråga: Monika Pettersson efterlyser mer aktiviteter till-

sammans unga och äldre, vilket fanns mer av förr. 
§14. Information: 
 Tidningen togs upp, vad kan göras för att skapa kostnads-

minskningar och intäcktsökningar? 
 Information från Fastigehetsbolaget kommer mer ingående 

på deras bolagsstämma. Men det framkom att alla bör ta sitt 
ansvar för att vi ska kunna behålla Forsens Livs och den ser-
vice dom står för. 

 Kraftverksmusèet: Vi har nu kommit i kontakt med Norrbot-
tens Museum och hoppas att första träffen kommer inom kort. 

 Gymmet kommer nu att utan kostnad att överföras till Folkets 
Hus. Avtalet är på gång. 

 Hjärtstarter: Vi får diskutera vidare om vi ska skaffa den, hur 
vi ska finansiera den och var vi ska ha den. 

 
Protokollet i sin helhet kan läsas på vår hemsida 

www.sikfors .com. 
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                      Nu kan ni också sätta in  
                     era köp & sälj annonser  

                  här i tidningen.  

 

KÖP &
 SÄLJ 

En vädjan. 
Idag ligger det ute många Taggar (nycklar) till Folkets Hus, som 
inte är brukbara, annat än om 
man har löst Gymkortet. Tag-
gen öppnar inte dörrarna annat 
än om man har löst gymkortet 
och Taggen blivit registrerad i 
Datorn. Utan den registreringen 
är Taggen värdelös för den 
som har den, men inte för Folk-
an och gymmet. 
Vi är nu i det läge att tvingas 
köpa in nya Taggar, som inte är 
en liten kostnad för gymverksamheten. Därför vädjar vi att alla ni 
som har Taggar och inte nyttjar gymmet, att lämna tillbaka dem till 
Ulf Viklund, så kanske han slipper köpa nya. Enligt förteckningen 
så är det bara hälften av alla utdelade Taggar som används, res-
ten ligger kanske obrukbar i någon av era byrålådor. Om ni framö-
ver börjar om på gymmet, får ni ju en registrerad ny Tagg, så ni 
kommer in. 

Hjälp oss att spara in kostnaden för inköp av nya Taggar. 

Folkets Hus. 
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

Daniel Olofsson 
070-2996732  

 

Intresseföreningen. 
Tillsammans med Dej, vill 

vi utveckla våran bygd! 

Välkomna på SSK:s Års-
möte  

24/4    kl 19.00. 

Vi bjuder på fika. 

Var med och besluta om SSK`s framtid.  

                                         Ska SSK finnas kvar? 

                                Hur ska vi få ihop folk till styrelsen? 

                                     Ska vi gå ihop flera föreningar?" 
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Byaindelning Sikfors 
för arbetsgrupperna och uppdrag 

 

Indelning i Arbetsgrupper i Sikfors fr.o.m. 2013 
samt uppdragen. 

Så här ser gruppindelningen ut. (Klipp gärna ut och spara.) 
Grupp 1. Vargbackenvägen + Sikforsvägen 19, 20, 21, 25, 26, 27, 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
 
Grupp 2. Sikforsvägen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 + Fäbodavägen + Fredrik Larsavägen. 
 
Grupp 3. Sikforsvägen 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 

66, 68, 72, 73, 74, 78 + Nesvägen. 
 
Grupp 4. Sikforsvägen 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 

79, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 107 + Kastakavägen. 
 
Grupp 5. Stationsvägen + Erik Jonschavägen + Geta Persvägen. 
Uppdragen: 1. Ta ner julgranen 
 2. Majbrasan 
 3. Flaggorna upp.  1:a Maj. 
 4.  Vårstäda runt Affären. 
 5. Flaggorna ner.  31:a Augusti. 
 6. Sätta upp Julgranen. 

Mitt annorlunda in-
tresse….. 
 
Många i byn vet om att underteck-

nat har Kaniner, och inte bara en 

utan närmare 100 stycken. Men det 

är inte alla som vet varför? Och vad 

man gör med alla så jag tänkte jag 

skulle skriva en liten artikel för att 

få fler att förstå vad det är jag håller 

på med.  

 

Vi hänger också med i 
bygdens utveckling.  


