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aDen nya styrelsen
aRoger minns midsommarnatten 1970

aAgnetha med Varg i Sikfors 
aFiskefestival, bilträff och loppis
aKörsång i gamla kraftverket



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 Folkets Hus
December: PRO

Byabastun 
Varje fredag mellan klockan 15:00 och 18:00 är aggregatet igång. Passa på 
att helgbada samt träffa vänner och grannar i en trevlig social tillvaro.
Pris för ett bastubad är 15 kronor per gång. Kryssa på listan och betala två 
gånger per år.

Styrelsen



Så har då styrelsen för Intresse- 
föreningen konstituerat sig, så att 
styrelsen har nu följande utseende 
ett år framåt. 

Att få med de övriga föreningarna 
i Intresseföreningens styrelse, är ett 
försök att knuta närmare kontakter 
med varandra och skapa ett bättre 
samarbete i Sikforsbygden.

Ordförande:  Sune Nilsson         
Vice Ordförande: Åsa Nilsson, 
Udden 
Sekreterare: Erik Lundström, SIF 
Kassör: Ulf Viklund, Folkan 
Övriga ledamöter: Kerstin Wester-
lund, PRO, Carin Lövgren,          
Husmoders, Jens Renberg, SSK, 
Marianne Johansson, Fisket,  
Cathrin Nordlund, Ridning

Intresseföreningens konstituering

Som vi tidigare sagt, så är alla de 
som bor i anslutningar av byavä-
gen ägare av denna väg. Det är 
ju en juridisk förening med stad-
gar och organisationsnummer, 
vilket kräver att det även finns en 
styrelse.

Vi har tidigare valt att styrelsen för 
Intresseföreningen (SIF) även är 
styrelse för “Vägföreningen”, vilket 
är tänkt att fortsätta med, trots 
en ny sammansättning av  SIF´s 
styrelse. Så vägfrågor handläggs 
även i fortsättningen av SIF.

Sikforsvägens Samfällighetsförening



Intresseföreningen gick i förlust 
2014. Det var tidningen På gång... 
som stod för den förlusten. 

2014 blev det byte av kassören i 
föreningen, vilket av någon anled-
ning orsakade att många annons-
fakturor ej skickades ut. 
Nu har Ulf Viklund gått in som 
kassör och håller på att nollställa 
faktureringar, vilket innebär att de 
som inte fick fakturan för 2014, 
får den nu tillsammans med årets 
annonsfaktura. Det känns lite 
konstigt att det blev så här, men vi 

hoppas att alla har överseende för 
det som har hänt och ställer upp 
på detta.
Tidningen skulle inte klara sig om 
vi inte har företag som köper års- 
annonser, som stöd för att vi ska 
kunna trycka upp 10 nummer per 
år. 
Skicka dom en tacksamhetens 
tanke när du läser tidningen och 
ser deras annons/logo. 
Tänk även också på att medlem-
savgiften spelar en stor roll i vår 
ekonomi.

Styrelsen

Intresseföreningens ekonomi

...förlust för 2014 på 
grund av outskickade 
fakturor





Agnetha Fältskog besökte Sikfors
NOSTALGI-UPPSLAGET

Vid midsommartid 1970 uppträd-
de Agnetha Fältskog i Sikfors. 
Bert-Åke Varg var hennes 
turnékamrat.  
På samma scen, samma sommar, 
stod även Björn Ulveaus och Ben-
ny Andersson som tillsammans 
med Agnetha och Annifrid Lyngs-
tad skulle bilda ABBA. bara något 
år senare. Ett av världens mest 

framgångsrika popband.
Men det visste ingen då...
Det berättas att före Agnethas en-
tré på stora scenen, skulle hon 
tvätta sitt vita långa hår. En av Sik-
forsborna, fick i uppdrag att fylla
en hink med vatten, och vara Ag-
netha behjälplig när håret skulle
sköljas. Nåt som mannen i fråga 
aldrig glömde. 

...vem från Sikfors var det 
som fick skölja hennes hår..?



Agnetha Fältskog besökte Sikfors

Det händer att jag ibland åker 
dit, och stannar upp en stund, 
därnere vid Piteälvens strand. 
Och drar mig till minnes, den 
där midsommarnatten 1970. 
Jag var tillsammans med mina 
föräldrar på hemväg från 
mina kusiner i Vidsel. När vi 
stannade vid den stora vägen, 
just precis där utsikten ner 
mot festplatsen var som allra 
bäst. Pariserhjulet rullade 
runt i midsommarnatten, 
samtidigt som ett 

mäktigt sorl från tusentals fes-
tglada människor hittade sin 
väg upp mot vägkanten där vi 
stod. Från stora scenen hördes 
Sylvia Vrethammars röst till 
ackompanjemang av Rune 
Öfvermans trio, när hon sjöng 
sin slagdänga: “Tycker om dig 
vill alltid vara nära dig, du vet 
ju ändå. Att vissa stunder får 
bli så korta. Tycker om dig 
hur mycket skall du kanske al-
drig förstå - snart går du från 
mig å allt är borta..........”
Artisterna var det inget fel på. 
Svenne & Lotta med icke helt 
okända
Björn & Benny. Sylvia Vre-
thammar underhöll tillsam-
mans med Rune
Öfwermans trio. Tommy Kör-
berg var ett annat säkert kort 
med trummisen
Ulf Söderholms storband.

Utdrag ut Roger Lindqvists 
blogg...

...Roger minns Mid-
sommarnatten 1970



Hoppas att gruppchefen Nisse 
Bergström får ordning på sin 
grupp, så att dom Uppdrag som 
tas upp längst bak i Tidningen 
blir uppfyllda. Upplogad snö mot 
julgranen skapar problem när vi 

ska ta ner den, vilket vi får tänka 
på nästa jul. Det är möjligt att 
när vi läser denna tidning, så är 
granen nere, och då är det bara att 
be grupp 3 om ursäkt.

Styrelsen

Uppdrag i byn väntar...



Helgerbjudande:  14/5 – 17/5
•	 Palt	Vit	&	Blod,	smör,	lingonsylt	
•	 Kyckling	m.	klyftpotatis,	Sweetchilisås

inkl	dryck,	smör	&	bröd,	Kaffe				90:-
•	 Räkmacka	60:-	inkl	kaffe.	
•	 Skrovmål	65:-	



BLI MEDLEM I INTRESSEFÖRENINGEN
och bli delaktig i utvecklingen

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

Bankgironummer: 5657-5194

”På gång i Sikforsbygden”, är en tidning som 
Sikfors Intresseförening startade för 18 år sen. I 
början var det en tidning med 8 sidor, som idag 
har vuxit som mest till 28 sidor. Tidningen har 
alltid skapats av ideella krafter, förutom själva 
tryckningen, som vi idag anlitar Föreningsservice 
i Piteå att utföra.

Intresseföreningen vill så klart fortsätta att ge ut 
tidningen till alla i Sikforsbygden boende, som 
en viktig informationskanal. Tidningen är för 
Dej kostnadsfri, men däremot en kostnad för 
Intresseföreningen i samband med tryckningen. 
Kostnaden ligger på ungefär 12 000:- / år, som vi 
på något sätt måste skapa täckning för.

Tidningen ska även fortsättningsvis vara kost-
nadsfri för alla, men Du har möjlighet att 
hjälpa oss att finansiera den, genom att lösa 

medlemskortet till Intresseföreningen. Vi hop-
pas med detta kunna fortsätta att ge ut På gång i 
Sikforsbygden, så att alla, föreningar företag och 
enskilda, kan få del av, och även förmedla infor-
mation om, vad som händer i denna bygd.

Medlemskapet har också en social funktion, 
som visar att vi alla är intresserade av att stödja 
arbetet med utvecklingen av Sikforsbygden, ett 
arbete som aldrig stannar av om alla känner sej 
delaktiga. Delaktig är man genom medlemska-
pet, men även när Du deltar på våra möten och 
där lägga fram eller tar del av idéer, eller genom 
att medverka i diverse projekt. 
Inga betungande åtaganden, men ack så viktiga 
för bygden. Därför, lös medlemskortet och hjälp 
oss att finansiera ”På gång i Sikforsbygden”.

Sikfors Intresseförening
Styrelsen

“Hjälp oss att finansiera tidningen”

“Medlemskapet har också en social funktion, som visar att vi alla är intresserade av att 
stödja arbetet med utvecklingen av Sikforsbygden, ett arbete som aldrig stannar av om 
alla känner sej delaktiga”. 



Fredag den 23 maj:
Kvällsfiske i Lomtjärn 22/5 kl: 
19-20 Pris 150.- (Prispengar 1,2 
3 plats) Här ska man ha betalt & 
anmält sig senast kl: 18:30, all-
män genomgång av regelverket kl: 
18:45 sen går startskottet 19:00. 
Prisutdelning vid Lomtjärn.
Lördag den 23 maj:
Barnfiske vid Hamptjärn kl: 11-
12.00 Mete el kast upp till 13 år 
Pris: 50.- Här ska man ha betalt 
& anmält sig senast kl: 10:30, 
allmän genomgång av regelverket 
kl: 10:45 sen går startskottet 11:00 
Prisutdelning vid Hamptjärn, pris 
till alla deltagare. Kl: 14-17.00 
Kallax Flyg Fishing Cup - Catch & 
Release i Pite älv, Sikfors. Antalet 
startplatser är begränsade till 50 
st lag i båtklass, utöver det är det 
även möjligt att delta från land.
Föranmälan sker via telefon till 
Jens Renberg (070-6090646). Vid 

anmälan anges ett lagnamn och 
vilka som ska vara med i laget 
och ni får ett startnummer och 
uppgifter för inbetalning av av-
giften. OBS! Anmälan är fullgjord 
först när betalningen kommit in 
med samma lagnamn angivet på 
betalningen.
I mån av att platser finns kvar på 
tävlingsdagen kan anmälan och 
betalning ske på plats.
Kl: 19:00 Knubbrace - knubbarna 
släpps från hängbron kl. 19:00. 
Knubb kan köpas i anslutning 
till sekretariatet före och under 
fisketävlingen: 30 kr/st eller 4 st 
för 100 kr.
Kl: 21:00 After fishing – Pub i 
kåtan med trubadur Magnus 
Kallander. 
Lörd	Kl:	10-14 Långloppis vid 
Sikforsgården, servering av våfflor 
i Sikforsgården av Husmoders-
föreningen.

Fiskefestivalen & Pingst!





Körsång i gamla kraftverket





Lanthandelns dag firades i Sikfors

Åsa Nilsson och Mikael 
Nilsson grillade paris-
are till alla som handlat 
i byns affär.

Curt och Solveig 
Jonsson kalasade med 
barnbarnen.



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

Har ni hört historien om lille Olle, som skrev ett brev till Gud och önskade att 
Gud skulle skicka Olle 1.000 kronor. Adressen: Till Gud, Stockholm. Postverket 
tyckte att det passade bra att ge regeringen brevet, vilket där mottogs med ett 
glatt leende. Regeringen tyckte att Olle skulle få pengar, men sträckte sej bara 
till 100:-. När Olle fått pengarna skrev han till Gud och tackade så mycket, men 
nämnde då att han upptäckt att Gud skickat pengarna genom regeringskansliet, 
och vet du Gud att dom token behöll 90% i skatt.

Olles brev till Gud


