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aBra år för Kraftverksmuseet
aPositiva befolkningssiffror
aSkolan får högt betyg
aBättre köptrohet behövs

aSynpunkter på 
Översiktsplanen



MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: E-post: pagang@sikfors.com

FÖRENINGAR
Föreningars aktivitetsupplysningar är gratis.

ANNONSKOSTNADER:
Helsida bybor:  200 kronor   övriga 600 kr / annons
Halvsida bybor:  150 kronor  övriga 400 kr / annons
1/4 sida bybor:   100 kronor  övriga 200 kr / annons

KÖP/SÄLJ-annons, endast bybor: 0 kr / annons
Helårsannons 5 x 3 cm för bybor 1 000 kr / år

Annons utformas i samråd med redaktionen. Annonsintäkter går till finansierin-
gen av denna tidning (Sikfors Intresseförening).
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande. 
Redaktör och kontaktperson Tony Berglund. Redaktionen för denna tidning, tar 
ej ansvar för ev. ändringar i sakinnehåll, efter tidningens utskick.

Utkörningslista för tidningen år 2015.
Februari: Intresseföreningen
Mars: Husmodersföreningen
April: Byaföreningen Skomanskälen
Maj: Sikfors SK
Juni: Sikfors VVO
Juli Intresseföreningen
Augusti Sommaruppehåll
September: Vargbackens Ryttarförening
Oktober: Sikfors Fiskevårdsförening
November: Sikfors SK
December: PRO



Byabastun Varje fredag 
mellan klockan 
15:00 och 18:00 
är aggregatet 
igång. 

Passa på att helg-
bada samt träffa 
vänner och gran-
nar i en trevlig 
social tillvaro.

Pris för ett bas-
tubad är 15 kro-
nor per gång. 
Kryssa på listan 
och betala två 
gånger per år.

Styrelsen



I november numret av denna tidning, 
presenterade vi den skrivelse som 
skulle skickas till kommunen, för att 
om möjligt påverka dom att ta in Sik-
fors i gruppen Landsbygdscentra, föru-
tom Rosvik, Norrfjärden, Infjärden, 
Hortlax och Jävre. 
Skrivelsen var då inte helt färdig, 
varför det har tillkommit vissa kom-
pletterande uppgifter i den skrivelse 
som vi nu har skickat iväg.
Det som vi också tog med var företa-
gens omsättning och antalet sysselsatta 
i Sikforsbygden. 
Stenvals Trä omsätter ca. 650 miljoner 
och sysselsätter omkring 100 person-
er bara här i Sikfors. Sen tillkommer 
verksamheterna på Lövholmen och 
Örarna.
Med de övriga företagen, som vårat 
Fastighetsbolaget med skolan och af-

fären, Sågenergi AB med verksam-
heten nere på Udden, samt alla de 
andra företagen i bygden, omsätter 
vi ca. 720 miljoner och sysselsätter 
ca. 144 personer. Då har vi inte tagit 
med Sveriges största helikopterföre-
tag vars ägande finns i Sikfors.
Så nog levererar vi härifrån rela-
tivt bra med skattepengar till kom-
munen, som då borde få kommun-
ledningen att inse att Sikforsbygden 
är en stark del av Piteå Kommun.  
Piteå Älvdalsgruppen, genom vår 
representant Caroline Trapp från 
Pålberget, har också lämnat in en 
skrivelse där dom säger sej stå helt 
bakom vår skrivelse om att Sikfors 
ska vara ett av kommunens Lands-
bygdscentra. 

SIF.

Översiktsplanen 2030



Glädjande nog så meddelade 
kassören Ulf W att muséet har 
gått ekonomiskt bra denna 
säsong. Samarbetet med Uddens 
verksamhet har gjort att vi fått 
en ännu bättre marknadsföring, 
som resulterat i fler besök. 
Till nästa säsong ska vi bättre 
gå ut till skolorna, i första hand 
inom Fyrkanten, men även till 
föreningslivet och konferens-
grupper.
I vinter kommer vi att köra 
några träffar för de som är in-
tresserade av bygdens historik 
fram till i dag. Då kanske det 
kommer fram några som blir in-
tresserade av att ställa upp som 
Guider. 
Det är faktiskt stimulerande 
att träffa människor som är 
intresserade av Sikforsbygdens 
historia och Kraftverkets be-
tydelse för bygden.

Kraftgruppen.

Ekonomiskt bra år för Kraftverksmuseet



Nu har vi kommit fram till den årstid när våra olika intressen 
brukar krocka ute i terrängen. 
Låt oss fortsätta att respektera varandras aktiviteter, och var vi utför 
dom.  
På fotbollsplanen är all aktivitet förbjuden under vintern, oavsett vad 
det än är.
På skidspåren, elljusspåret och 5-km slingan, är upplåten för enbart 
skidåkning och de skotrar som används för att dra upp spåren. All an-
nan “trafik” är förbjuden. 
Nu borde det inte vara några problem, för det finns så många andra 
ställen att utöva andra aktiviteter.
Blir det nu skidskola för barn och ungdomar i vinter, så kommer det 
även att finnas ett spår runt fotbollsplanen, vilket måste respekteras.

Spårdragarna.

Respektera varandra för 
julefridens skull

Enligt Piteå Kommuns statistik så var det år 2014 inom skolans 
upptagningsområde, det vill säga från Arnemark upp till Kullen, 564 
innevånare. 

•	 Det fanns 45 barn i ålder 0-4 år. 
•	 Från 0-14 år fanns det 85 barn. 
•	 Åldersgruppen 80 år och äldre var 18 stycken. 
•	 Medelåldern låg strax under 40 år.
•	
Med tanke på att det under 2015 flyttat in fler barnfamiljer och några 
äldre flyttade ut, så har dessa siffror nu blivit ännu mer positiva.

SIF.

Positva befolkningssiffror



Grupp 3 har nu fått upp julgranen, och 
det är ju sista uppdraget för året. Måste 
hålla med omatt granen är vacker. Vi 
har ju dessutom köpt in nya ljusslingor 
till granen. Få se hur dom kommer att 
upplevas. 
Vid årsskiftet tar grupp 4 över med 
“generalen” Urban Segerlund vid ro-
dret.
 Årets grupp har 
fungerat väldigt 
bra, vilket ställer 
höga förväntnin-
gar på grupp 4 att 
leva upp till. 
Allt som ska 
göras står 
längst bak i 
våran 
tidning, 
På gång....

SIF.

Ny general



BLI MEDLEM I INTRESSEFÖRENINGEN
och bli delaktig i utvecklingen

av sikforsbygden
Årsavgift: 80 kronor per person eller 100 kronor per familj.

Bankgironummer: 5657-5194



Forsens Livs
- mer än en butik

Ombud för: 
•	 Systembolaget, 
•	 Apoteket, 
•	 Prima Gaz
•	 och Svenska Spel
Öppet 10-18 (månd-fred)
            10-14 lördagar

Svartsjuka i 
Edens lustgård
Adam och Eva:
- Adam, älskar du 
mig?
- Javisst, vem an-
nars?



Åsa N informerade om skolan och 
affärens verksamheter. Skolan går 
bra ekonomiskt och enligt Skolver-
ket, som har varit och besiktat 
verksamheten, så fungerar den bra.
Åsa pekade tydligt på att skolans 
plusresultat inte överförs till af-
färens underskott, som vissa av oss 
har trott. Det är två skilda kost-
nadsställen.
Att affären visar underskott beror i 
grunden på att vissa av oss handlar 
för lite eller ingenting på Forsens 
Livs. Vi har det befolkningsunder-
lag som skulle klara av att undvika 
röda siffror i bokslutet, även om 
vi ibland köper varor i Piteå eller 
Älvsbyn, varor som inte finns här i 
Sikfors.
En annan orsak att affären inte 
går plus är att vi har tappat 

lönebidragsförmånen på våra 
anställda, vilket gör att lönekost-
naden nu har blivit större.
Hur klarar då vårt eget Fastighets-
bolag ekonomin med affären? 
Om inte syskonen Stenvalls bolag 
Sågenergi AB hittills har ställt upp, 
skulle Sikfors Livs i dag varit ett 
minne blott. Sikfors skulle i så fall 
ha varit mindre attraktiv för famil-
jer att flytta hit och fastighetspris-
erna skulle nu vara i fritt fall.  
Det är ju förändringar som vi  alla 
själva styr över, vad vi är intresse-
rade av och vilket ansvar som 
var och en är beredd att ta. Vissa 
tycker att det är dom andra som 
får fixa till det, men som alltid 
visar det sej att det fungerar inte 
så, det är bara du som kan fixa det, 
tillsammans med alla de andra. 

Skolan går bra och får gott betyg...           men köptroheten i affären är dålig



Inget datum för Sikforsdagen är 
ännu spikat, ev. lördagen den 23 
juli -16? 
Föreningarna bör redan nu sätta 
sej ner och fundera på vad vi kan 
ställa upp med.
Inga beslut har än tagits ang. fly-
ktingboende i 4-5 stugor nere på 
Udden.
Fiskefestivalen äger rum helgen 
den 27-28 maj -16. Mer info sen-
are.
Jens tillsammans med Rickard 
M kommer att utreda hur vi vill 
åtgärda vägen genom byn. 
Hastighetsbegränsningar, farthin-
der m.m. Vi kommer att få info 
senare.
Carin L informerade om HF 
Aktiva Kvinnor. Namnbytet ger 
förhoppningar om att få in yngre 

medlemmar. Dom ställer upp på 
Fiskefestivalen, Sikforsdagen och 
Långloppis, vars datum inte är 
spikat ännu.
Kerstin informerade om PRO´s 
aktiviteter detta år. En aktiv fören-
ing.
Ulf W berättade om förändringar i 
Folkets Hus. P.g.a. golvbyte i Gym-
met, så kommer den att stängas 
under tiden arbetet pågår. Golvet 
måste förstärkas, för det är inga 
lätta aktiviteter vi håller på med 
där uppe.
Övriga frågor som togs upp: Ett 
mer utvecklat samarbete med 
Arnemark, samt belysning vid 
sopcontainerna, och lite avkvist-
ning vid vissa belysningsstolpar 
utefter byavägen.

Erik L, sekr.

Skolan går bra och får gott betyg...           men köptroheten i affären är dålig

Julgranen på plats



Arbetsgrupper och uppdrag
Arbetsgrupper med början 2013. Detta år har Grupp 3 ansvaret.

Så här ser gruppindelningen ut. (Klipp gärna ut och spara.)

Grupp 1 År 2013: Kontaktperson Jan Ökvist. Vargbackenvägen + Sikforsvägen 19, 20, 
21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Grupp 2 År 2014: Kontaktperson Mikael Elvelin. Sikforsvägen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50 + Fäbodavägen + Fredrik Larsavägen.
Grupp 3 År 2015: Kontaktperson Nisse Bergström. Sikforsvägen 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 78 + Nesvägen.
Grupp 4 År 2016: Kontaktperson Urban Segerlund. Sikforsvägen 82, 83, 84, 85, 87, 88, 
89, 90, 91, 94, 95, 79, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 107 + Kastakavägen.
Grupp 5 År 2017: Kontaktperson Nicklas Jonsson. 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


