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aTore och Birgitta tackar Sikforsborna
aPRO Sikfors tvåa i Bouleturnering

aGratis kulturhistorisk vandring i Sikfors
aMassor av höstaktiviteter i byn



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



Ett varmt tack!
Innerligt varmt tack till alla Sik-
forsare som under våra många 
år i Sikfors betydde så mycket 
för oss och gjorde det så bra att 
leva där.
Vi nämner speciellt de som inte 
längre finns idag men som gav 
oss den finaste och varmaste 
känslan för människor i Sikfors 
och Sikforsbygden.

Fredrik Öhlund, Axel Eriksson, 
John Nilsson, Olle Stenvall, Elof 
Stenvall är några av dem som 
med värme gav oss fina bilder 
av de härliga människorna runt 
omkring oss.
Vi bor nu Öjebyn, Öjebygatan 
42 B 94331 Öjebyn.

Varma hälsningar 
Tore och Birgitta



Fredag 28/8 festades det med surström-
ming i Sikfors. PRO bjöd in Infjärdens 
PRO att dela denna eftermiddag.

Det blev över 100 personer som njöt av 
denna delikatess. För den förträffliga 
underhållningen svarade ”Sikforsar-
na”, en alldeles fantastisk grupp som vi 
i PRO är väldigt stolta att kunna kalla 
”våra” medlemmar.
Lite information lämnades också om 

bland annat studiecirklarna som star-
tar i höst, samt en hälsopromenad som 
landstinget står bakom.
En grupp inom Piteå Samorganisation 
angående resor skall komma igång 
med sitt arbete i höst. 
Vi i Sikfors PRO tackar för att Infjärd-
ingarna hörsammade vår inbjudan och 
ser fram mot fortsatt samarbete mellan 
PRO-föreningarna i Pitebygden.

PRO hade surströmmingsskiva

Sikforsarna stod för underhållningen. TEXT OCH FOTO: KERSTIN WESTERLUND





Den 11 augusti genomfördes en 
bouletävling i Sikfors. Deltagande 
lag var Långträsk, Lillpite, In-
fjärden och Sikfors PRO-fören-
ingar med två lag från vardera 
förening.
Dagen bjöd på bra väder och trev-
lig gemenskap. Ett fantastiskt sätt 
att öka samarbetet mellan bygdens 
PRO-föreningar. Nästa år är det 
Långträsk som står som arrangör.

När de väl genomförda tävlingarna 
avslutades stod Infjärden 1 (Bir-
gitta Carlsson, Anders Berglund, 
Stig-Roland Carlsson) som slut-
segrare med Sikfors 2 (Ingegerd 
Andersson, Ronald Karlsson, Tage 
Danielsson) som silvermedaljörer. 
Bronsmedaljen gick till Långträsk 
1 (Berit Lundgren, Rune Öberg, 
Sven-Åke Lundgren).

TEXT OCH FOTO: 
KERSTIN WESTERLUND

Markbygdsmästerskap i Boule 
- laget från Sikfors kom tvåa

Koncentrerade spelare i finalen.

Alla medaljörer samlade på bild.

Våfflor på gång för spelare och pub-
lik.



Under 13 dagar i sep-
tember och oktober 
stängs länsväg 374 när 
trumbyten genomförs 

i Bodbäcken. Trafiken 
kommer då att ledas 
via väg 555 förbi Sik-
fors och Tvärån.

BLI MEDLEM I IN-
TRESSEFÖRENINGEN

och bli delaktig i ut-
vecklingen

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

Bankgironummer: 5657-5194

Trumbyte stänger Pitevägen 



Byarna i PiteÄlvdalsgruppen inom Pite 
ByaForum, hade kvartalsmöte den 17/8 
-15 då Sikfors Intresseförening stod som 
värd, och bjöd på fika. Från Sikfors var vi 
Marianne J, Lena W och Erik L. I stort 
togs dessa frågor upp:
aVi gick igenom läget i våra byar, vad 
som har hänt sen sist och vad som är på 
gång.
aResultatet av vår gemensamma Lån-
gloppis.
aByarnas representant i Piteå ByaFo-
rum ś styrelse, tillika i Landsbygd-
spolitiska rådet (LPR) är Caroline Trapp 

från Pålberget.
aDet är tillåtet för byarna att annonsera 
i varandras byatidningar för evenemang.
aVad gör vi med kommunens 
Översiktsplan, som kommer att styra 
upp landsbygden? 
Varje by får ta tag i det själva. På SIF ś 
styrelsemöte den 21/9, kommer frågan 
upp hur vi 
ska handskas med den.
· Nästa möte blir i Skomanskälen den 
16/11 -15.

Erik L 

Viktiga byafrågor
i piteälvdalsgruppen

Bugg och Foxtrot introduktion
I samband med After Work nere på Udden Fredagen den 
30 okt, kan ni passa på att testa lite dans och anmäla er för 
en kurs som kommer att innefatta både foxtrot och bugg. 

Vi startar kl 20:00 i konferensen

OBS!Gratis
Frågor och anmälan till Dick och Nina 0911-70189

nina@di-nifarmen.se   Dick mobil 070-3555490
Kursen är 8 ggr, kostar 450 kr per person.



De europeiska kulturarvsdagarna Europe-
an Heritage Days, ska bidra till att skapa 
förståelse och intresse för kulturarv och kul-
turmiljöer. Vid olika arrangemang runt om i 
landet visar lokala aktörer upp kulturmiljöer, 
kulturlandskap och kulturhistoriskt intressan-
ta byggnader och anläggningar och de berät-
tar historierna kring dessa. 
På förfrågan av Riksantikvarieämbetet och 
Piteå Kommun, bjuder Sikfors Intressefören-
ing in alla intresserade att delta i en Kul-
turhistorisk vandring om Sikfors, Piteäl-
vens och Kraftverksmuséets historia, som 
kommer att berättas under denna vandring. 
Den utgår från Campingen och avslutas i 
Kraftverksmuséet. Vandringen tar ca. 1,5 
timme.
Tid: Söndagen den 13 september, kl. 1300 och 
1500. M.a.o. två grupper.
Pris: Gratis!!!
Byn får ett större värde att leva i om Du fått 
del av dess historia. Så passa på!!!

Sikfors Intresseförening.

Världsarvsdagen/ Kulturarvsdagen
med gratis historisk vandring

13 september:
Kulturarvsdagen i Sikfors 
Gamla Kraftverk,Historisk 
vandring över till kraftverket 
startar från campingen kl:13 
& 15. Gratis, välkomna!
25 september:
Boka från 17.00 TacoBuffé 
med nötkött & kyckling samt 
alla tillbehör! Pris 95:- Barn 
50:-
9 oktober
”Kekkes Musikquiz” Kom till 
restaurangen o var med och 
tävla i musikfrågor! Lättsam 
underhållning! Kl: 19.00
24-25 oktober:
Må bra helg, med behandl-
ingar & olika aktiviteter, se 
hemsidan. Här är inte pro-
grammet helt klart, men 
man kan köpa en heldag eller 
dag samt övernattning. Yoga, 
Powerwalking med stavar, 
olika behandlingar, god mat, 
se mer info på hemsidan, vi 
lägger upp mer eftersom pro-
grammet blir klart!
30 oktober
Boka från 17.00 ”Afterwork” 
Plankstek igen! Pris: 179:- 
med Entrecôte denna gång, 
samt Danskurs med Dick & 
Nina I konferensen från kl: 
20.00 Prova på gratis! Se, er 
info på hemsidan!



CIRkelträning!
Kom med på intensiva 55 minuter
Styrka och kondition i intervaller

NU med kortare intervaller 30 s jobb 15 s vila
4-6 ggr

Start:  Måndag den 7 sep
Plats: Sikfors folketshus

Kl: 18,30-19.25 
Pris: 10 kort 700kr 

per gång 80 kr 
Ungdom 10 kort tom 16 år  350kr  eller  40kr/ 

Alla kan delta från 10 år och uppåt, även pensionärer 
Välkomna! 

Frågor och anmälan 
Nina Olovsson, 0911-70189 070-5660108

nina@di-nifarmen.se

Lördagen den 4 sep-
tember tuffade ett ån-
glok Sikfors. En nos-
talgisk syn för många. 
Ångloksfärden var 
en del i PT:s 100-års-
firande.

Ånglok tuffade 
förbi Sikfors...



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

I den 13:e matchen kom Sikfors första 
seger efter 2-0 (0-0) hemma mot Unbyn.
– Vi kan om vi vill, säger tvåmålsskytten 
Linus Olsson.

Bäst av allt. Segern var helt rättvis.
– Vi var det klart bättre laget. Kul att 
det lossnar, tycker Oskar Öhgren, en av 
eldsjälarna i klubben.

Sikfors tog tag i taktpinnen redan från 
start.
– Vi spelade jäkligt bra och kunde ha lett 
med ett par mål redan i paus, berättar 
Linus.

Hur känns det att vinna?
– Skönt, svarar Linus.

Första segern för Sikfors 


