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aSolander kom på besök
aDags föruppdatering av företagstavlorna

aFHF Aktiva kvinnor i Sikfors
aMassor av oktober-aktiviteter 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



“Välkommen alla nyinflyttade!”
Det är glädjande att se att våran 
bygd har den attraktionskraft så att 
det finns liv i alla våra hus (förutom 
55;an). Hoppas att de aktiviteter 
och service som finns idag kan 
bestå och vara till nytta för oss alla. 
Ett bra sätt att lära känna bybor är 

att besöka de möten som de olika 
föreningarna bjuder in till. Den-
na tidning ger vi ut en gång varje 
månad, och i den kan man ta del av 
vad som händer här. Ni ska känna 
er väldigt Välkommen!

Intresseföreningen.

Vi har bokat för vårt Höstmöte den 18 
november 2015.  Kl. 1900.
Då får vi del av information från Af-
fären - Skolan - Udden (de tre bena) 
samt från föreningslivet i övrigt.

Vi har också bokat för nästa Årsmötet 
den 20 mars 2016. Kl. 1800. (Vi är ute 
i tid). Annonser kommer närmare 
mötena i denna tidning.

Intresseföreningen

Datum att minnas



En historisk namnändring har skett för 
Sikfors Husmodersförening, vi heter från 
och med nu HF Aktiva kvinnor Sikfors. 
Namnändringen har tillkommit efter 
flera år av diskutioner hit och dit, så nu 
äntligen har vi fått en ändring. 

I stort sett alla 23 föreningarna i Nor-
rbotten har gjort en ändring. Länsför-
bundet har dock inte fått klartexten än 
att ändra sitt namn.

Dessutom har  vi under året sålt Sikfors-
gården till ägarna av campingen, men vi 
kommer som vanligt att ha våra möten 
och arrangemang i gården.

Idag är vi 18 medlemmar som dock blir 
äldre och äldre, vi är därför intresserade 
att få med även yngre aktiva kvinnor. Vi 
träffas en gång per månad då vi umgås, 
fikar och diskuterar aktuella ämnen. 

Under hösten har vi möten 12 oktober, 
9 november, 7 december och årsmöte 25 
januari 2016. Vi kommer även att koka 
palt till söndag den 18 oktober då alla är 
välkommen att äta i Sikforsgården, se 
anslag vid affären.

Carin Löfgren
Ordförande HF Aktiva kvinnor Sikfors

Namnbyte till:

FHF Aktiva 
kvinnor Sikfors



PRO SIKFORS 
Höstmöte 
Folkets Hus

den 23 oktober kl 13.00

Ur programmet bl a
•	 Fonus besöker oss och berättar 

om sin verksamhet
•	 Budget 2016

•	 Mötesdager 2016

Lunch, kaffe och kaka 
serveras för 70:- per person

Anmälan senast 19 oktober till Marianne, 
tel 700 94 eller Kerstin, tel 711 59

Även nya medlemmar hjärtligt välkomna!



Det är dags att uppdatera de blå före-
tagstavlorna som finns i anslutning till 
byn.

Därför går Intresseföreningen ut med 
en förfrågan till alla företagare i byg-
den: Vill du vara med..?

Företag som redan finns på tavlorna 
meddelar sitt intresse att vara kvar (an-
nars plockas namnet bort).

Nya företag erbjuds plats på tavlorna 
genom att företagets namn, telefon-
nummer och placerading i byn skickas 
till: 
Sune Nilsson 
Sikforsvägen 36, 
942 94 Sikfors 
eller e-post; sn.consult@telia.com

Sista dag för anmälan är måndag den 26 
0ktober 2015.

Dags för 

uppdatering
av företagstavlorna



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

Kulturarvsdagen firades 
med lärorik resa i Sikfors

Söndagen den 13 september var vi med på 
Kulturarvsdagen angående Människors Värv 
och Verk, som firades över hela Europa, och så 
även i Sikfors. 

Vi bjöd på en resa genom Sikfors och Piteäl-
vens historia, samt Teknik och Industrihistoria 
om Gamla Kraftverket. 

Resan startade på Campingen med en prome-
nad ner till Kraftverksmuséet. En resa klockan 
13:00 och den andra klockan15:00. 

Det kom bra med intresserade människor på 
båda grupperna, men intresset verkar mest 
ligga hos de som bor utanför Sikforsbygden. 

Fast fler tillfällen att besöka Kraftverksmuséet 
kommer för byborna.



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.



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 ”After-
work” Plankstek igen! 
Pris: 179:- med Entrecôte 
denna gång, samt Dan-
skurs med Dick & Nina I 
konferensen från kl: 20.00 
Prova på gratis! Se, er info 
på hemsidan!

Forsens Livs
- mer än en butik

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



Daniel Solander besökte 
Sikfors till skolbarnens stora 
förtjusning.



Den 31 augusti hade Sikfors besök av 
herr Solander, som var med och in-
vigde Solanderleden den veckan. En 
vandringsled som kommer att starta i 
Jävre och gå via Blåsmark - Infjärden 
- Böle - Sikfors -  Holmträsk och fram 
till Ersnäs.

Från Sikfors var det skolbarnen, 
1-6:an, som tog de första stegen. Herr 
Solander mötte barnen vid Järn-
vägsbron, där han berättade delar av 
sitt liv. Längre ner mot Laxtrappan 
möttes de av Erik L, och ställde frågor 
om Piteälven, exemepelvis varför det 
aldrig tar slut vatten i älven, för det 
har ju runnit där i flera tusen år? 

Imponerande kunskaper finns redan 
i unga år.

Vandringen gick sedan ner till 
Hängbron, där Trollmor skulle möta 
upp. Men hon hade strax innan fått 
en trollunge, så hon blev tvungen att 
skicka sin “reserv”, som med inlevelse 
berättade om livet i skogen.

Därmed var vi framme vid Norr-
bottens äldsta Kraftverk, då Erik L 

ställde frågor om det fanns elektricitet 
i deras hem, vad man använde den 
till, och hur den kom in i de två hålen 
i väggen? 

Därpå var det dags att gå in i 
Kraftverket och där kunna se och få 
förklarat hur Elektriciteten skapas. 

Vandringen fortsatte sedan till Cam-
pingen, där det serverades lite grillat 
över öppen eld, innan vandringen 
tillbaka till skolan gjordes.

Vi som var engagerade i denna van-
dring hoppas att det blev en trevlig 
dag, och att någonting av det de fick 
lära sej, blir till nytta framåt i livet.

Erik L

Herr Solander 
kom på besök



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


