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aNytt landsbygdsprogram
aTeam Mange vann Kallax Flyg Fishing Cup
aParet Quvang och Danielsson överraskades
a”Festival som visar att kraften finns kvar”

aVälbesökt vårmöte på PRO



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



Hämta broschyr för marknads-
föring av Kraftverksmuseet
Nu har vi tryckt upp en bro-
schyr för marknadsföringen av 
Kraftverksmuséet. Där finns en 
kort historik om den gamla 
kraftverksepoken. Vad som gäller 
för bokning av guidade turer 
och vem som hjälper oss att driva 
detta museum. Vad som inte 
kommer fram i broschyren är att 
Stenvalls Trä tog på sej kostnaden 
för tryckningen, men ville inte 

vara med i broschyren, utan det 
räckte med Sikfors Konferens och 
Fritidsby. Vi tackar alla sponsorer 
som har gjort det möjligt att sätta 
liv i det gamla kraftverket.
Om du känner för att sprida denna 
broschyr på din arbetsplats eller 
andra offentliga platser, så titta in 
hos Erik L och ta en “bunt” med 
dessa broschyrer att sprida ut för 
vår marknadsföring. 



Ett tiotal medlemmar dök upp vid 
Sikfors VVO:s årsmöte som gick 
av stapeln den 21:a maj i jaktko-
jan i Borgfors. Mötet gick igenom 
den sedvanliga dagordningen och 
valde funktionärer till styrelse och 
jaktledning.
Nya styrelseledamöter valdes:
Ordförande – Stefan Öhlund
Ledamot – Alex Dalkvist
Ledamot – Jens Renberg
Suppleanter – Stefan Löfgren och 
Christopher Wackfelt.
Jaktledare för älgjakten 2015 blir:
Stefan Öhlund (1:e jaktledare)
Stefan Löfgren
Oskar Ögren
Roland Eriksson
Lars Ögren
Mötet gick igenom det ekonomis-
ka utfallet för 2014, ett visst minus 

orsakat av inköp av luftavfuktare 
för att få god funktion i vårt kyl-
rum.
Verksamheten för året planerades 
såtillvida att ett jaktmöte ska gå av 
stapeln den 15:e juni, samverkans-
möte med närliggande jaktlag 10:e 
augusti.
Under sommaren kommer jägarna 
vara nere på skjutbanan och slipa 
på formen inför stundande jakt.
Vi ber dock alla som nyttjar skjut-
banan respektera under vilka till-
stånd banan får nyttjas, vardagar 
mellan 07-21, helgdagar mellan 
09-19.
Vi ska även i år försöka få till stånd 
gemensam björnjakt med närlig-
gande jaktområden.
Älgjakten inleds lördagen den 12/9 
i skogarna kring Sikfors.

Årsmöte för Sikfors VVO



Ett 40-tal medlemmar mötte upp 
till vårmötet den 29 maj.
Ur programmet bl a filmen om 
Hejka-Maria samt underhållning 
med sång och musik.
Information om sommarens akti-
viteter lämnades också. En dagsut-
flykt till Storforsen och Skogsälva 

bestämdes till 23 juni.
Till lunch serverades potatis-
gratäng och grillad karré samt 
kaffe och kaka.
Avgående ordförande Rolf Söder-
ström avtackades med present och 
blommor.

Välbesökt vårmöte för PRO

Påsken på campingen blev en succé



CHOCK FÖR PARET 
Quvang och 
Danielsson
Relativt nyvakna paret Ida Quvang 
och Richard Danielsson fick sig en 
smärre chock på morgonen den 30 
maj då ett gäng av deras närmsta 
vänner överraskade dem genom att 
rusa in i huset och dra med dem 
på sin kombinerade möhippa & 
Svensexa.

Många människor i Sikfors höjde 
på ögonbrynen den morgonen då 
en Silver glittrig Limousine rullade 
genom byn för att hämta upp paret 
och föra dem till dagens aktivi-
teter.
Först drog ekipaget mot Piteå 
havsbad där det vankades 5 kamp 
med gokart, paintball, kulstötning, 
blåsrör och pusselbyggande.
Sedan fick paret klä på sig den 
outfit de skulle visa sig i resten av 
dagen.
För Idas del så fick hon känna 
hur det kändes att vara karl för 
en dag, medan Richard fick prova 
hur det var att gå i en kvinnas skor 
(dock fick han behålla sina egna 

då högklackat i stl. 46 är svårt att 
få tag i)
Mat intogs på Nimbys värld och 
bruden ”mannen för dagen” fick 
även prova på lite rutschkanor och 
bollhav.
Sedan rullade Limousinen vidare 
med en crusing genom Piteå för att 
åka tillbaka mot Sikfors och Sik-
fors camping & Konferens. Även 
där var det många gäster som fick 
njuta av det vackra paret.
Speciellt då paret fick i uppgift att 
tävla mot varandra i en lek där de 
fick springa runt campingen och 
anskaffa 14 olika saker. Det kunde 
vara tex. 10 kr i enkronor, en bild 
på en häst, en damtidning, och en 
bild på sig själv med 2 avklädda 
människor. Detta vart väldigt up-
pskattat både av paret, men också 
av deras gäster och campinggäster-
na som alla fick sig många skratt. 
Kvällen avrundades med att grilla 
hamburgare och jaccuzzibad & 
bastu nere på campingens relax 
stuga. 



Ida och Richard 
överraskades med 
en Sven-hippa. En 
kombinerad Sven-
sexa och Möhip-
pa...



Med fem fina öringar vann Team 
Mange Kallax Flyg Fishing Cup som 
avgjordes under Fiskefestivalen i Sik-
fors på lördagen.
– Riktigt roligt och spännande, säger 
Magnus Carlsson som tillsammans 
med Thomas Fahlman ingick i det 
vinnande laget som fick ett presentkort 
för valfri fiskeflygresa med Kallax Flyg 
(värde 8 000 kronor).

Dagen började med regn. Men vid 
start upphörde nederbörden och 
övergick så småningom i solsken. Det 
blev till slut ett riktig behagligt fiskev-
äder.
Totalt deltog 25 båtlag i tävlingen. När 
en timma, av totalt tre, hade passerat 
var det fyra lag som ryckt i täten med 

tre fiskar vardera.
– Vid start fick vi ett plastfodral 
med mått. Där skulle den fångade 
fisken läggas och fotograferas. Sedan 
sms:ades bilderna till tävlingsled-
ningen. Smart idé, tycker Magnus, 
eftersom catch and release gällde.

Det innebär att den fångade fisken 
släpps tillbaka i älven efter mätning.

– Egentligen fick vi sex öringar. Men 
den sista fotograferades en minut in-
nan tävlingen avblåstes. Så den bilden 
kanske inte hann in i tid, berättar 
Magnus.
Totalt fångades 30 öringar, två gäddor, 
en harr och en abborre. Team Mange 
fick fem. Lika många som tvåan Team 

Team Mange mästare i   Kallax Flyg Fishing Cup

Prisutdelaren Jens Renberg med vinnarna Magnus Carlsson och Tomas Fahlman. Till 
höger om dem tvåorna i båttävlingen, laget Team Badass. FOTO: ROBERT KARLSSON



Badass med Peter Eriksson och Bengt 
Segerstedt. Team Mange vann på den 
högsta totallängden.

Thomas Fahlman blev dessutom seg-
rare i den individuella tävlingen med 
den längsta öringen, 72 centimeter.

På fredagen inleddes Fiskefestivalen 
med fiske i Lomtjärn. Den tävlingen 
vanns av Roger Bergström från Nor-
rfjärden. Han fick tre fina regnbågar 
och belönades med 5 000 kronor i 
prispengar. 

Dessutom arrangerades en barn-
fisketävling och knubbrace i älven 
plus en mängd aktiviteter på Sikfors 
Camping & Konferens. 

– En fantastiskt helg med bra stämn-
ing, säger Oskar Öhgren, i arrangörs-
föreningen Sikfors SK, som blickar 
fram mot en ny festival nästa år.

– Evenemanget betyder mycket för 
byn. Campingen har i stort sett varit 
fullbelagd. Affären fick också många 
kunder. Ruljansen har varit god.

Öhgren vill också passa på att tacka 
alla deltagare, gäster, folk från byn 
och sponsorer som: Nymans fiske, 
Fritid & Vildmarksliv, Lidmans 
fiskeredskap, Forsens livs i Sikfors, 
Sikfors konferens & fritidsby, Kus-
träsk fiskodling, BDX-företagen och 
Stenvalls Trä.
Resultat på sidan 14.....

Team Mange mästare i   Kallax Flyg Fishing Cup

Kallax Flyg Fishing Cup blev en succé. För det fina arrangemanget svarade Sikfors SK 
med många flitigt medverkande funktionärer.



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”. 



Forsens Livs
- mer än en butik

Nu även söndagsöppet
Ombud för: 
Systembolaget, 
Apoteket, 
Prima Gaz
och Svenska Spel



En timmes fiske. Tre fångade regn-
bågar. Belöning: 5 000 kronor.
Roger Bergström (bilden) från 
Norrfjärden kunde varken klaga på 
fångst eller utdelning när Fiskefes-
tivalen i Sikfors inleddes.
– Jag som höll på att missa hela 
tävlingen, säger vinnaren av kvälls-
fisket i Lomtjärn.
53 tävlande kom till start när 
Fiskefestivalen startade på fred-
agskvällen. En av dessa var alltså 
Roger Bergström.
– Jag hörde talas om tävlingen. 
Men hade svårt att hitta hit. Det 
var knappt jag hann fram innan 
tävlingen började, säger Roger 
som kom i lågskor.
– Ja (skratt), tur att det inte var 
gungfly.
Under den timme som tävlingen 
pågick lyckades Roger landa tre 

fångster.
– Jag hade tur att 
de alla var ganska 
stora.
Segervapnet denna kväll var sked-
draget Sputnik.
– I guld och silver, avslöjar Roger.
Deltagandet i tävlingen verkar ha 
varit av det mer spontana slaget.
– Jag hade ingen aning om vad 
priserna var.
Därför blev glädjen extra stor när 
han fick ta emot förstapriset på 
5 000 kronor för sin fångst med 
totalvikten 4,84 kilo.
– Ja, inte illa…
Tvåa i tävlingen blev Fredrik 
Lidström som fick trösta sig med 3 
000 kronor. Trea kom Arvid Karls-
son vilket gav honom en prissum-
ma på 1 500 kronor.

Roger fick 
1 033 kronor 
kilot för fisken



Var den 21 maj på Länsstyrelsen, 
tillsammans med organisationen 
Hela Sverige Ska Leva (HSSL) och 
några Leader-projekt, där vi fick in-
formation om bl.a. det kommande 
Landsbygdsprogrammet, som 
Länsstyrelsen presenterade. Vi var 
66 byarepresentanter från 
hela länet.

Detta program öppnar möjligheter 
för byarna att söka ekonomisk 
hjälp inom olika områden 
från olika statliga fonder, men allt 
bottnar i EU-medel. Det kan röra 
sej om området Service, 
som kan stötta lanthandeln. In-
vesteringar som berör Idrott och 
Fritid. Rekreation som att 
anlägga skoterleder. 

När Länsstyrelsen tagit beslut, så 
återkommer jag med djupare 
information.

En statlig utredning är nu på Läns-
styrelsen som remiss. Ett förslag 
som kommer att ekonomiskt hjäl-
pa lanthandlarna. Någonting som 
vi måste bevaka. 

Jag har alltid reagerat på 

benämningen Landsbygdsutveck-
ling, vilket nu kommer att ändras 
till Samhällsutveckling, för lands-
bygden tillhör ju hela samhället. 

I Gällivare kallar man det 
som här motsvarar Piteå ByaFo-
rum för Landsbygdscentrum, 
vilket lyfter upp vikten av 
landsbygden.

I Sikforsbygden måste vi diskutera 
vad vi förväntar oss av våran Sam-
hällsutveckling. Vad är 
det vi behöver utveckla, och 
varför? Som jag sagt tidigare, så är 
våran bygd inget självgående tåg, 
utan det krävs idéer och förslag 
som vi kan ta beslut om. 

Kom ihåg att vårat Mål, sen vi 
bildade Intresseföreningen, har 
genomgående varit “En levande 
Skola”. Det är väl ett Mål som fort-
farande är lika aktuellt. Vad som 
då krävs vet du bäst om, eftersom 
du bor här. 
Tänk till för kommande diskus-
sioner!

Erik 

Nytt landsbygdsprogram 
presenterades



1. Team Mange (Magnus Carlsson och 
Thomas Fahlman) – 452 poäng.
Förstapriset var ett presentkort för val-
fri fiskeflygresa med Kallax Flyg (värde 
8000 kr)

2. Team Badass (Peter Eriksson och 
Bengt Segerstedt) – 423 poäng.
Andrapriset var två st flytringar från 
Fritid och Vildmarksliv i Bergsviken 
(värde 6000 kr).

3. Team Greyswamp (Emil Granberg 
och Lars Granberg) – 359 poäng.
Tredjepriset var ett presentkort på en 
kvälls hyra av Relaxavdelningen (Bastu 
och Spabad) nere vid Sikfors Camping 
och Konferens (värde 4500 kr).

4. Lag Ljumskfukt (Nicklas Granberg 
och Markus Lundmark) – 260,5 poäng.
Fjärdepriset var två husvagnsnätter på 

Sikfors Camping och konferens (värde 
540 kr).
5. Team Jokke å Kalle (Joakim Petters-
son och Kalle Wallin) – 239,5 poäng.
Femtepriset var ett presentkort på mat 
på restaurangen vid Sikfors Camping 
och konferens (värde 200 kr).

Som en del av tävlingen avgjordes 
också två individuella klasser:

Längsta öring – 72 cm – Thomas Fahl-
man (Team Mange). Priset för största 
öring var ett båtfiskeset (spö och am-
bassadeursrulle) (värde 3000 kr)

Längsta gädda – 66 cm – Andreas 
Bergvall (Team Guldfisken). Priset 
för största gädda var ett gäddflugfisk-
espö med rulle samt några gäddflugor 
(värde 2000 kr).

Resultat Kallax Flyg Fishing Cup:



“Festival som visar att 
kraften finns kvar”
När Sikfors av Folkrörelserådet 
blev utsedd till hela Sveriges Årets 
By, så anordnade dom en Landsby-
gdskonferens som hölls av stapeln 
just i Sikfors. Samlingsnamnet för 
konferensen blev “Kraften”, med 
tanke på den byakraft som resulter-
at i denna utmärkelse.

Att den kraften fortfarande finns 
kvar visar Sikforsbygden genom 
genomförandet av Pingsthelgens 
Fiskefestival. Att med gemensam-
ma krafter organisera och genom-
föra den, är en fantastisk upplev-
else. 

Utan att nämna några namn så vet 
vi att arbetsbördan fördelas inte 
helt jämnt, vissa har större uppgift-

er och andra lite mindre,  men alla 
engagerade bybor är lika viktiga.

Som Oskar nämnde på Facebook, 
att “vi ses nästa år”, borde vara vär-
mande för alla vi som bor och ver-
kar i denna bygd. Eller som Lena 
nämner på Facebook, “tänk vilk-
en reklam” för denna del av kom-
munen. Vi ska inte glömma Sikfors 
Konferens & Fritidsbys betydelse i 
detta sammanhang, vilken enorm 
kraft som nu skapas där, som också 
möjliggör denna fest.

Vi har många att tacka för denna 
Fiskefestival, men glöm inte av er 
själva. 

Trevlig sommar.
SIF

ÖPPEN GUIDNING
I samband med Café Olgas öppning (i Sikforsgården) så finns det 
möjlighet att för vem som helst att lösa en biljett och vara med på 

en guidad tur om Sikfors, Piteälven och Gamla kraftverket. 
Det sker torsdagar och söndagar fr.o.m den 25 juni och till och 

med den 9 augusti. 
Priset är 80:-/pers, och allt utgår ifrån Sikforsgården.

Kraftverksgruppen



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

Årsmöte Sikfors SK
Söndagen den 7:e juni kl. 19:00

Folkets Hus
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Välkomna!
Styrelsen


