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aIntresseföreningens styrelsemöte
aPRO på utflykt till Storforsen

aMärkliga flygande farkoster i Sikfors
aUtställning för bilsportentusiaster



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



Vägen från Kraftverksmuséet
Det blev ingen gemensamhet-
sanläggning av vägen ner till 
Kraftverksmuséet från vägen 374, 
infarten från den nya sträcknin-
gen som håller på att byggas. 
Det beslutades på Lantmäteriets 
förrättning på Udden den 24 

juni. Varken Skellefteå Kraft eller 
Intresseföreningen har någon 
användning av denna väg, så 
kvar blir då de markägare som 
det berör att komma överens om 
nyttjandet och ansvar.

Erik

Sikfors värd för Pite ByaForum
Måndagen den 17 augusti står Intresseförening som värd för mötet med 
Piteälvdalsgruppen. Vi träffas fyra gånger per år och ventilerar våra akti-
viteter ute i våra byar, så nästa gång är det våran tur.

Erik.



Vi har nu haft en inledande kurs i 
Guidning av Kraftverksmuséet. Vi har 
varit sju stycken som gått igenom det 
material som finns nedskrivet om Sik-
fors - Piteälven - Kraftverket. Det är det 
paketet som guidningen innehåller.

Finns det fler som är intresserade av 
detta uppdrag, eller att bara lära sej 
historien om Sikfors ursprung fram till 
idag, hör gärna av er till Erik.

Erik.

Fler guider till Kraftverksmuséet välkomnas

Ett 15-tal medlemmar del-
tog i PRO:s utflykt till Stor-
forsen.
Där blev det först fika vid 
forsen och sen gick färden 
vidare till Skogsälva där 
vi serverades en jättegod 
lunch. En trevlig dag med 
allsång, dragspel och gi-
tarrmusik av våra duktiga 
medlemmar. Nästa träff 
med PRO blir en bouletur-
nering den 11 augusti där 
Sikfors står som arrangör.

PRO på utflykt till Storforsen

TEXT OCH FOTO: KERSTIN WESTERLUND



Intresseföreningen har i dag drygt 100 
medlemmar, men ser fram emot ett 
ökat medlemsantal, vilket stärker In-
tresseföreningens arbetsinsatser och 
ekonomi.

Vi har börjat fördela ut uppgifter på 
styrelseledamöterna för att sprida ut 
ansvar på fler personer än vad tidigare 
varit fallet. 
Att jobba med vägfrågor ang. vägen 
genom byn, utsågs Jens Renberg, som 
kan ta hjälp av några andra bybor som 
känner ett intresse för dessa frågor. 
Jens ingår dessutom i den styrelse som 
har huvudansvaret för vägen. Övriga i 
den styrelse är Sune Nilsson ordf. Ulf 
Wiklund, Erik Lundström och Åsa 
Nilsson.
Kerstin Westerlund tog på sej att till 
hösten anordna en info-träff med 
arkeologerna som har greppet om de 
fynd som har kommit fram vid deras 
urgrävningar runt Sikfors, som fort-
farande pågår.
Att jobba med landsbygdsfrågor tog 
Åsa och Erik på sej, som tar emot några 
fler intresserade in i denna grupp. Hör 
gärna av dej.
Erik kommer att fortsätta med 
Kraftverksmuséet och Myndighets-
frågor, som inte ingår i andra le-
damöters uppgifter.

I övriga frågor, där ingen annan ans-
varig är utsedd, är Åsa talesperson för 
styrelsen genom att kommunicera ut 
och besvara frågor från utomstående.
En viktig punkt på våra styrelsemöten 
är Innovationsdiskussioner. Det gäller 
för varje ledamöter att komma med 
genomtänkta förslag och ev. lösningar 
vad byn och resp. förening behöver och 
står inför. Detta är den viktigaste punkt 
på våra möten.
Frågan väcktes om det finns intressen 
för kulturella evenemang i denna bygd? 
Hör av er till oss.
Frågan om en Sikforsdag nästkom-
mande sommar togs upp. Vad kan 
föreningslivet ställa upp med för ak-
tiviteter? För den dagen måste bli en 
gemensamhetsdag av oss alla. Datumet 
kommer vi att ta på nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöten blir den 21/9 -15, 
16/12-15 och den 14/3 -15, vilket ochså 
blir datumet för nästa Årsmöte. I övrigt 
kallas vi till extramöte när ärenden av 
vikt uppstår.

Styrelsen.

FOTNOT: Protokollet i sin helhet 
kan läsas på vår hemsida. WWW.
Sikfors.com. under Protokoll, som 
kommer fram längst upp till vän-
ster när du har loggat in dej.

Rapport från styrelse-
mötet den 25 maj



Det flög märkliga farkoster över Sikfors 
Camping och konferens på Nationaldagen. 
Entusiasten Leif Nilsson, Luleå, visade upp 
sina svävande radiostyrda maskiner inför 
både imponerade och något förvånade 
besökare.
– Det här är en hobby som växer. Men 
maskinerna kan också göra nytta, säger 
Leif.

I vardaglig språkbruk kallas farkosterna 
för drönare. Men det är ett begrepp som 
Nilsson vill ta död på omedelbart.
– Drönare används i militära syften. 
Ibland utrustade med vapen eller kameror 
för spaningssyften. Det jag använder nu är 
en multi rotor quatro cop.
Det innebär en maskin med fyra rotor-
blad.
Farkosten har Nilsson själv byggt.
– Själva kroppen, krysset, består av ply-
wood. Resten har jag beställt via Internet.
Nilsson är motorentusiast och har tidigare 
varit verksam inom motorsporten. Därför 

fanns han med i samband med utställnin-
gen i Sikfors på Nationaldagen.
Själv har han flera olika maskiner. De är 
utrustade med gps och andra tekniska 
finesser. De större modellerna har även 
kamera som kan kopplas till en dator där 
allt kan ses i realtid.
– Det är en kul hobby. Men som med allt 
annat gäller det att använda maskinerna 
med förnuft.
Nilsson är med i modellflygklubben MFK 
Jupiter i Luleå.
– På Kronan i Luleå finns även RC Center 
där vi är några som bygger flygande far-
koster. Men vi välkomnar gärna fler.
RC står för radio control, alltså radiostyrt.
Tidigare användes balsaträ som är ett 
väldigt lätt träslag.
– Men det blir allt svårare att få tag i på grund av 
att det mesta levereras till vindkraftsindustrin.
Att filma från luften är kontroversiellt. Men 
hur detta får användas är just nu under juridisk 
prövning och kommer att regleras av stun-
dande domar.

märkliga flygande farkoster    i sikfors på nationaldagen



 – Samtidigt kan farkoster av den här typen 
göra en väldig nytta. De kan användas av 
räddningstjänsten och polisen vid olika 
sök- och räddningsinsatser. Det blir också 
billigt jämfört med att rekvirera helikopter.
Exemplen är många.
– Vid den stora skogsbranden i Västman-
land förra sommaren användes den här 
typen av maskiner. Räddningstjänsten har 
också skickat ut livbojar till nödställda. Eft-
ersök kan göras från luften om kameran 
kopplas till en dator med bilder i realtid. 
Maskinerna har dock en begränsning i 
räckvidd till skillnad från helikoptrar. Men 

de vara ett komplement.
Det finns också andra mer omtvistade an-
vändningsområden.
– På vissa turistorter har öl levererats till 
kunder på stranden. Det har inneburit ett 
jävla liv. Rätt eller fel. Det får andra bedöma.
Enligt Leif Nilsson gäller det att välja rätt 
platser att flyga på.
– Ja, visa omdöme. Flyg inte över villaom-
råden. För tappar du kontrollen eller kon-
takten med maskinen så är ju risken att den 
kraschar mot en bil, hus eller i värsta fall i 
huvudet på en människa. Det är som att få 
en sten i knoppen.

märkliga flygande farkoster    i sikfors på nationaldagen

Leif Nilsson styrde sina flygande farkoster med säker hand...



I Sikfors firades svenska national-
dagen med motorsport och flaggor. 
Tolv ekipage fanns att beskåda på 
den utställning som Curt Jonsson 
arrangerade vid Sikforsgården.
– Vi som sysslar med bilsport måste 
bli bättre på att synas även utanför 
tävlingsbanorna, tycker Curt.

Med sin utställning om motorsport 
hoppas Curt Jonsson att kunna skapa 
en växande tradition.
– Det behövs nya forum för att visa 
upp sporten och skapa intresse.
På utställningen fanns en veteranbil, 
en motorcykel, en gatubil och nio ral-
lybilar. Dessutom visades radiostyrda 
flygfarkoster och den som ville hade 
möjlighet att åka lådbil.
Utställningen om Motorsport blev 
trevlig i all sin enkelhet. Många pas-

sade på att ta en liten promenad bland 
vrålåken. Men tyvärr skrämde nog det 
envisa regnandet bort en hel del besök.

Curt Jonssons initiativ är dock lovvärt.
– Någon gång är alltid den första, säger 
Curt och berättar att bilsporten tidigare 
präglades av ett väldigt hysch-hysch.
– Ett tag ansågs det nästan fult att tävla 
i motorsport. Många var med under 
pseudonym. Ett par av de mest kända 
var föraren Inge Vidare med kartläsar-
en Åke Vilse. Det fanns även sådana 
som både hade påhittade namn och 
tävlade för avlägsna klubbar.

I Sikfors fanns dcok bara stolta utöva-
re…

…till sist: På Svenska Nationaldagen 
firas även Motorhistoriska dagen.

HÖGTIDSDAG FÖR 
BILSPORTSFANTASTER





BLI MEDLEM I INTRESSEFÖRENINGEN
och bli delaktig i utvecklingen

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

Bankgironummer: 5657-5194

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

Svenne Boldéns Ford Business Coupe 
från 1947 väcker stor uppmärksamhet 
ute på vägarna. Det gjorde den även på 
motorutställningen i Sikfors under Na-
tionaldagen. 
Kanske inte så konstigt. Det finns bara 
två av samma modell i Sverige.
– Jag hade varit miljonär i dag om man 
fått en krona per bild som tagits på 
bilen, säger Svenne med ett skratt.

R u l l a n d e 
r a r i t e t



Forsens Livs
- mer än en butik

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



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

Sikfors tog sin första poäng för säsongen 
efter 2-2 (0-1) borta mot IFK Arvidsjaur 
  måndagen den 22 juni. Laget var des-
sutom bara ett stolpskott från sin första 
seger.
I den 31:a matchminuten gav Robin 
Åström Sikfors ledningen. 1-0 stod sig 
till pausvilan.
Den vilan fick hemmalaget att kvickna 

till. IFK Arvidsjaur vände underläge till 
överläge, 2-1, genom mål av Klas Eriks-
son och Ebrahim Jafari.
En snabb replik av Sikfors och Martin 
Lundberg betydde dock 2-2. Ett resultat 
som stod sig matchen ut.
Men Sikfors var nära segern när Marcus 
Nyman kom fri men prickade stolpen.

Första poängen för Sikfors 


