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                                            Årgång 16 Nr  5   Juni/juli  2013 

 

 

Mitt annorlunda intresse– Curt Jonsson 
Arbetskväll på skolan 

Lådbils rejs 
Vårruset 2013 

Nya galna upptåg i Arnemark 
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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 

                       

           
         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…….. 
 
Sommarren är i full gång och många har redan nu 
börjat gå på semester, man får hoppas ni ändå befin-
ner ni er i krokarna så ni har möjlighet att läsa vår tid-
ning ändå.  
Nu tar tidningen uppehåll till början av september så 
jag vill ändå passa på att uppmana folk att skicka in  
material till tidningen. Själv kommer jag att åka till Spanien i början 
på september så hoppas på att nummer tar sig ut innan dess, men 
då måste vi få in tillräckligt med information för att kunna ge ut 
numret. Och då är det även viktigt att ni skickar in era artiklar innan 
den 20:e augusti.  
 
Det blev ett kombi nummer nu för Juni /juli då jag av olika anled-
ningar haft så mycket att göra på hemma plan att detta nummer 
blev otroligt försenat. Sen sjunger denna dator på sista versen nu 
så får bara göra lite i taget innan den självdör.  
 
Men nu går man snart på semester och får kanske ta det lilla 
lugna, om man nu kan kalla det, det när man e hemma  med 5 
barn.  
 
 
 
                                                                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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Nya galna upptåg i Arnemark under Midsommar 
 

Förra året var det bungyjump från Sikforsbron. I år firades midsom-
mar med flygande hopp från en plastbeklädd ramp vid badplatsen i 

Berglundstjärn.  
För att få riktig fart hade en dragbana (för att låna benämningen 
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från Pistvakt) monterats till 
rampen och som drevs av 
en gammal volvo.  
 
 

Hoppen blev stundtals 
både långa och höga med 
landning långt ut i tjärnen. 

Självklart lockade detta 
galna upptåg en hel del 
uppmärksamhet. 

Bakom uppfinningen stod 
bland andra bröderna An-
ton och Christoffer Lidman 
med bistånd från Tommy 
Larsson. 
 
 
 

Kom och besök Vistträsk dagen 6 Juli  
 

Loppis 
 
Mejeriet har aktiviteter 
 
MC klubben Brandstation har 
öppethus 
 
Nilssons Butiken håller extra 
öppet med mycket rabatter  
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Arbetskväll på skolan 
Skolan höll i ar-
betskväll där föräld-
rarna samlades för 
att fixa, kratta och 
hjälpa till med skol-
gården. 
Det hängdes upp 
solskydd ovanför 
sandlådan, nya lek-
stugor stoppades 
på plats, barnen 
målade staket och det rensades i rabatter och krattades löv.  En 

god uppslutning 
med ett 30 tal 
föräldrar höll i 
gång i över 4 
timmar med att 
fixa till på skol-
gården  
innan kvällen 
avslutades med 
fika på altanen 
utanför matsa-
len.   

Folkets Hus håller stängt vecka 25 på grund av reno-
vering! 
 
På grund av att vi måste slipa och lacka golvet i foajén kommer 
Folkets Hus att vara stängt mellan den 17 - 25 juni. 
Det kommer alltså inte att vara möjligt att komma in på varken so-
lariet eller gymmet den veckan.  
Vi hoppas att Ni har överseende med detta, men det är helt nöd-
vändigt att slipa och lacka parkettgolvet i foajén. 

Styrelsen för Sikfors 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. 

Skolavslutningen 
 
Solen skiner och vädret var absolut på topp när det var dags för 
årets skolavslutning på folketshus den 5 Juni för åk 1-6 på folkets-
hus.  
Alla årskurserna bjöd på både dans och sång och hela salen fyll-
des med föräldrar, vänner, nära och kära som var där för att se 
barnen göra ett sista framträdande innan de går vidare till nästa 
årskurs till hösten.  
Efter framträdandet bjöds det på både mat och tårta.  
 

 
Åk. 1-2an bjöd på sång inför fullsatt publik.  
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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 

Sikfors PRO - vårmöte 
 
Ett 40-tal medlemmar mötte upp till vårmötet som gästades av 
Älvsby Forskarförening som visade en film och berättade om La-
ver och gruvbrytningen där. 
 
Mötet inleddes med ljuständning och en tyst minut för avlidna 
medlemmar. 
 
Fyra nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen. 
 
En stor eloge till Gun, Sonny, Lena m fl som kokat palt till detta 
möte. Supergott!!!! 
 
Information lämnades om kommande aktiviteter inom samorgani-
sationen och 
PRO Norrbotten, bl a resor och en aktivitetsdag på Svensbyliida 
där vi är med och serverar våfflor. 
 
Mötet avslutades med kaffe och dragning i lotteriet. 
 
/Kerstin 
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Vi har lokalerna för alla typer av 
sammankomster.  

Gå in på 

www.folketshus.sikfors.com 

så får Du veta mer 

Långloppiset. 
Så har vi än 
en gång haft 
Långloppis i 
byarna från 
Bölebyn till 
Sikfors. Bättre 
väder kan 
man inte 
önska sej. En 
jämn ström av 
gäster från 
campingen 
och de som bilade mellan byarna, skapade en gemytlig stämning. 
Det blir lite av en ”hemvändardag” med kontakter med gamla be-
kants. 
Vi hade hoppats på lite fler loppisbord, men pingstaftonen är 
kanske inte den mest lämpliga 
dagen för sådana här aktiviteter. 
Men det viktiga är att det skapas 
aktiviteter i denna bygd, som 
bidrar till rörelse och engage-
mang hos många av oss här bo-
ende. 
Sikforsgården är en oas vid såd-
ana här tillfällen, när då också 
Husmodersföreningen ställer 
upp med servering där inne. Det tackar vi för. 

Intresseföreningen 

ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

http://www.folketshus.sikfors.com
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Nilssons Butiken håller extra öppet under 

Vistträsk Dagen 6 Juli 

10.00-15.00 

Många nya crocs    
modeller  

 

 

 
Vi kommer att ha olika tävlingar med 

fina priser.  

25% på alla 
pinewood varor 

Fynda i vårt 
fyndtält 

Bra rabatter i 
hela butiken  

Sista exen 
av Lundhags 

traverse 
1100:- 

 Thermacell 
299:- 
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Mitt annorlunda intresse….. 

 
I slutet på juni, den 25-29 juni för 

att vara exakt, går Polar Classic 

Rally av stapeln. Tävlingen som 

startar i Gävle och går i mål i Ar-

vidsjaur ger rallyfantaster och bil-

nostalgiker norr om Dalälven 

mycket att gotta sig åt i sommar. 

Ett av ekipagen de kan följa är Sik-

fors-föraren Curt Jonsson i hans 

blåa Volvo 142.  

 

Intresset för Historiska- och klassiska rallybilar stiger för varje år och nu 

i sommar arrangerar Rallyklassikerna sin stora tävling Polar Classic 

Rally, från Gävle till Arvidsjaur.  Snart 20 bilar är redan anmälda så här 

i påskhelgen medans Kunge Bore fortfarande håller greppet om vårt av-

långa land.  

En av de som snabbt anmälde sig var Curt Jonsson från Sikfors SK.  
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Curt har under åren varit flitig att som arrangör maila information och 

inbjudan-länkar till Motorsport4sale om klubbens tävlingar (vilket alltid 

är uppskattat). Och när eder webmaster såg namnet i anmälningslistan 

passade undertecknad på att maila över lite frågor om Curt, Sikfors SK 

och rally i allmänhet i vår norra del av landet.  

 

Så här publiceras nu bilder, svar blandat med en del text från Eilert Ge-

zelius.   

 

 

Curt Jonsson boende i Sikfors började med rally redan vid mitten av 70-

talet. Under de följande 35 åren i branschen har Curt kört det mesta. 

Rally, Rallycross, Backtävlingar, Isracing och Folkrace.  

Den 26 januari 1985 blev Curt den förste från distriktet att pröva 

på klassen Ekonomi. Det var vid tävlingen Lappnatta i Kalix, en täv-

ling som för övrigt hans bror Anders totalvann och Curt tog hem segern i 

Ekonomiklassen. Det skulle bli många sådana klassegrar efterföljande år, 

men 2012 skrevs en ny milstolpe i Curts tävlingskarriär. Den trogna 

ekonomi-Volvon parkerades för gott och Curt byggde under vintern och 

våren i år en ny Volvo för Appendix K klassen.   

 

Meriter 
-Nja, tror att meriterna är preskriberade (p.g.a ålder) men kommer ihåg 

att jag vann juniorklassen i Arctic Rally cirka 1982. 1988 kommer jag 

ihåg för min dotter Ellen föddes mellan två Kuhmo-cup tävlingar (backe) 
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och det året vann jag hela cupen. Minns även att jag vann FM:et (ÖNBF) 

i Rallyklassen Ekonomi flera gånger under 80- & 90-talet.  

 

- Sen var jag en av sex nominerade till Årets Ledare 2008 via Folk Spel. 

Årets Klubbledare blev jag utsedd till 2010 av SBF. 2011 utsågs jag av 

ÖNBF till Årets Bilsportledare. - Var med i SBF och grundade 

"Drivers Open" samt att jag gick med i SBF´s Miljökommitté vid dess 

start och såg till att alla klubbar miljöcertifierade sig. Jag var med och ar-

rangerade "Rallyfolk i Storforsen".  

 

- I böjan av 2000-talet startade jag och min fru Solveig teamet RÄJS for 

FUN, som är ett mentorsteam för nya och gamla, som fick Luleå Kom-

muns jämställdhetsstipendium på 10 000 kronor vilket räckte till en trä-

ningshelg på Luleå Motorstadium med Tina Turner. 

 

Tävlingsbilar 
-Oj, minns att jag efter ett par tre år som kartis åt "min mer kände bror" 

Anders började köra själv med en VW 1200 1974. Därefter blev det en 

PV, några Amazoner, ett par Rally Kadetter, en 99:a (i folkrace), 3-4 

EsCurtar och flera 140:s i Klass Ekonomi och nu senast en 142-Blå i 

AppK.   

 

Tävlar i klassen 
-Just nu rally i Appendix-K men jag har kört olika bilar i Rally, Rally 

Cross, Racing (is och en gång asfalt), Backe, Folk Race och faktiskt även 

de senaste åren i Lådbil - Midsommardagen i Sikfors.   

 

Berätta lite om Sikfors SK 

- SK står för SkidKlubb, och Sikfors SK är den enda skidklubben som är 

ansluten till SBF.  

 

- 2006 flyttade jag och min fru Solveig till Sikfors från Luleå. Solveig såg 

en lådbil på Repris Återanvändningsmarknad i Öjebyn, där jag jobbar, 

och tyckte att det kunde vi anordna i backiga Sikfors. Sagt och gjort, 2007 

arrangerade vi LådbilsRäjs under Älvsbyns MS:s vingar. Sikforsarna 

tyckte detta var fränt samt att de hade sett mina bilar och undrade om inte 

Sikfors SK skulle själva kunna arrangera biltävlingar.  

- SSK blev antagen i SBF efter lite tjafs såsom att det var olämpligt med 

skidklubb och att det skulle finnas 08:or som inte gillade förkortningen 

SSK.   
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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. 

 

- Sedan dess har vi arrangerat LådbilsRäjs varje år, fem rallytävlingar var 

av två DM (en final), ett par Driversopentävlingar, en Ticket To Drive 

samt några SnowRäjs - vad som helst ner för en backe.  

 

Vart ligger Sikfors? 
- I världens mitt! Tar man en jordglob och letar reda på Sikfors så ser man 

att allt ligger runt om. Nåväl, Sikfors ligger exakt mitt mellan Piteå och 

Älvsbyn, vackert belägen på Piteälvens södra sida.  

 

Hur är det med rallytävlingarna under sommaren i norra Sverige, 

vilka är de stora tävlingarna? Och vad rekomenderar du oss från 

södra delen av landet? 
- Tyvärr är det lite tunt på grund av markägarna (dyrt). Men vi kör ett FM 

i Racing Special med många räjs och första är i Piteå den 25 maj. Dock får 

man inte missa DM-finalen i Rally, Kanonrundan, den 17 augusti.  
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 Vårruset 2013 
 
Den 3 juni var 4 tjejer från byn 
och sprang vårruset i Luleå, där 
man kan delta i allt från springa 
på tid, till att lunka på med barn-
vagn el. själv runt den 5km 
långa banan.  

 
Dagen bjöd på fint väder i 
Luleå trots allt vi själva i 
Sikfors hade spö regn. Ida, 
Anna-Carin, Jenny och 
skrivande anlände i luleå 
kl. 6 på e.m och loppet gick 
av stapeln kl. 7. Vi var alla 
sponsrade tillsammans 
med våra andra 5 lagkam-
rater från Nilssons Butiken 
med tryckta tröjor.  

Efter loppet bjöds det på picknick och vi alla gick därifrån med 
stora leenden och känslan av hur nöjda vi var över våra prestat-
ioner.  
Tilläggas kan 
också att vi fick 
en träff med Lä-
rarna från I ur 
och skur forsen 
efter loppet där 
många av vår 
fina lärar-stab 
hade deltagit i 
loppet.  
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Styrelsemötet den 6/5 -13 
På Intresseföreningens styrelsemöte, blev det mycket om Lång-
loppiset. 

Gick igenom skyltningen för bilåkarna ner till Sikforsgården. 
Vi skulle ta fram två frågor för tipsrundan, samt två priser. Pri-

serna kollar vi med Stenvalls. 
            Frågorna blev: När startade Sikfors sin Friskola? 
               Hur många anställda i sågverksamheten har Sten-
valls Trä? 

Ska kolla med om någon är intresserade av att ställa upp med 
Ponnyridning, visning av kaniner eller andra djur, vilket ju 
är populärt för barnen. 

Skulle kolla hur Campingens program ser ut i sommar. 
Vi ska utse sammankallande personer i arbetsgrupperna. 
Kolla med kommunen om försäljning av kommunens fastighet-

er i Sikfors. 

Styrelsen. 

Årets Midsommar Lådbils rejs gick av stapeln 
 

Richard Malmlöf vann 
med minsta möjliga 
marginal, 0,02 sekun-
der, söndagens låd-
bilsräjs i Sikfors. Det 
blev en tuff batalj ned-
för kraftverksback-
en. Samtliga i vux-
enklassen var inom 
en sekund från 
varandra.  
LådbilsRÄJS-for Fun 
var tänkt att tradit-
ionsenligt köras på 
Midsommardagen. 
Men regn gjorde att 
tävlingen flyttades till 
söndagen. 
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Inga ledsna miner för det. Hela 14 tävlande kom till start.  
Bäst lyckades, som vi nämnt, Richard Malmlöf. Men han mötte 
hård motstånd. Två hundradelar av en sekund skillde i tid till tvåan 
Roger Bergman. Bara ytterligare fjorton hundradelar till skillde till 
trean Curt Jonsson.  
Bäst i ungdomsklassen var Linus Johansson vars tid, 26,57, hade 
räckt till en fjärde plats i vuxenklassen.  
Snabbast bland barnen, som körde halv backe, var Wilma Viklund.  
Text: Tony Berglund  /Älvsbyn.just.nu 
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Datorer byte vid villainbrott i Arnemark 
Två datorer blev bytet när inbrottstjuvar slog till mot en villa i Arnemark. Stölden 
upptäcktes vid 15-tiden på lördagen. Husets ägare möttes av en uppbruten dörr. 

Polisen har gjort en platsundersökning men uppmanar personer som sett eller 
hört någonting misstänksamt att ringa 11414. Alla iakttagelser är av intresse. 
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Daniel Olofsson 
070-2996732  

 
 
 

Daniel Olofsson 
Tel. 070-299 67 33 

 

Intresseföreningen. 
Tillsammans med Dej, vill 

vi utveckla våran bygd! 

Varför inte sponsra 
byatidningen och sam-
tidigt synas som före-
tag. Kontakta styrelsen 
för intresseföreningen 
för mer information.  

Kraftverksmuseet. 
Så har då äntligen Norrbottens Museum (NM) varit hit och vi fick 
framlägga våra synpunkter om Kraftverkets framtid. 
NM ska tillhandahålla pedagogisk hjälp hur vi ska lägga upp pro-
grammet för visningarna till grupper som bokar in sej. 
Viktigt är också hjälp att hitta Fonder och andra hjälpmedel för att 
finansiera drift och underhåll av Kraftverksmuseet. Eftersom Kraft-
verket, förutom Järnvägsbron, är K-märkt, så ställs det ju vissa krav 
på hanteringen av byggnaden. 

Kraftgruppen. 

Arbetsgrupperna. 
I nästa nummer av tidningen, kommer vi att utse en sammankal-
lande person i varje arbetsgrupp. Som det nu har fungerat i grupp 
1, så väntar alla på varandra, vilket innebär att ingenting händer. 
Vi hoppas att men en sammankallande person i varje grupp, blir 
saker gjorda. 

Styrelsen. 
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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….. 
Har ni någon annorlunda hobby som 

ni vill berätta om, skriv en liten arti-

kel till oss på pagang@sikfors.com 

 

Om ni inte själv kan skriva en arti-

kel så kontakta mig så får ni svara 

på en del frågor som vi sedan kan 

skriva en artikel 

från.                                                   

                         /Sandra Nordin 

 

Vi hänger också med i 
bygdens utveckling.  


