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aOkotobermöte med PRO
aKritik mot översiktsplan för byarna
aFotbollslaget siktar mot nästa sommar

aSSK bjuder in till idéverkstad



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 SK
December: PRO



Byabastun Varje fredag 
mellan klockan 
15:00 och 18:00 
är aggregatet 
igång. 

Passa på att helg-
bada samt träffa 
vänner och gran-
nar i en trevlig 
social tillvaro.

Pris för ett bas-
tubad är 15 kro-
nor per gång. 
Kryssa på listan 
och betala två 
gånger per år.

Styrelsen



Oktobermöte med PRO
Den 23 oktober samlades ett 50-tal 
PRO-are till en trevlig och intressant 
eftermiddag. Glädjande var att vi 
kunde välkomna två nya medlem-
mar till föreningen och fler har an-
mält sitt intresse för medlemsskap.
Tomas Lundberg från Fonus hade 
inbjudits som gäst på dagens möte. 
Han informerade om Fonus verk-
samet och tjänster som dom erbju-
der. 
Vidare informerades om PRO:s egen 
verksamhet, både på riks- läns och 
lokalnivå.
Lunch serverades, köttfärsgratäng 
från campingen, jättegott och väl 
tilltaget. Alla blev garanterat mätta. 
Mötet avslutades med kaffe och 
hallonkaka.
Nästa träff med PRO blir julfesten 
den 4 december och då hoppas vi på 
god uppslutning.

TEXT OCH FOTO: 
Kerstin Westerlund



Missa inte

HÖSTMÖTET!
med Sikfors Intresseförening
Tid: Onsdagen den 18 november Kl. 1900 
Plats: Folkets Hus
Mycket har hänt i bygden sen vi hade årsmötet i våras:
•	 Hur ska trafikhastigheten regleras?
•	 Sikfors som Landsbygdscenter i kommunen?
•	 Info. om Skolan, Forsens Livs och Sikfors Konferens...
•	 Info. från Stenvalls Trä AB
•	 Info av våra föreningar och deras aktiviteter.
•	 Sikforsvägens framtida skötsel och ansvar.
•	 Ekonomisk rapport.
•	 Sommarens aktiviteter i Kraftverksmuséet.
•	 Har Du själv frågor, passa på nu och ställ dem!

Som Du ser så är listan intressant för den som är intresserad av att se
Sikforsbygdens utveckling peka uppåt. Vi vill att våra barn ska ha en 
Skola och ett Dagis här i Sikfors att gå till. Att alla ska hitta någon form 
av aktiviteter på sin fritid. Vi ska ha kvar våran affär.
Ingenting av detta är självklart, men tillsammans kan vi påverka det om 
vi alla är medvetna om problemen och hjälps åt att hitta lösningarna.
För dig som tillhör de nyinflyttade, passa på och kom på mötet. 
Där får Du information om vad som händer i denna bygd och vilka 
framtidsplaner vi arbetar med.

Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Välkommen ! !



JULFEST
FREDAG 4 /12 2015 KL 13.00

PRO Sikfors hälsar medlemmar 
med respektive välkomna på julfest

med julmat, underhållning, lotterier m m.
Kostnad - 100 kr/person

Plats: Sikfors Folkets hus
Ta gärna med inslagen julklapp till lotteriet

Anmälan senast 29 november till 
Marianne, tel 700 94 eller Kerstin, tel 711 59



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

Varmare vintrar väntar
Rikligare nederbörd och fler värmeböljor i Norrbotten när 
seklet går mot sitt slut. Det förutspås av SMHI. 
Årsmedeltemperaturen i Norrbotten låg för perioden 
1961-1990 på cirka minus 2,7°C i fjällen och minus 0,5°C i 
lågterräng. Men allt pekar på att det blir varmare. 
SMHI har målat upp två scenarion. Ett med ökade utsläpp 
och ett med minskade. 
Fortsätter användningen av fossila bränslen i samma takt 
som i dag kommer klimatet att förändras drastiskt. Då tror 
SMHI att medeltemperaturen under vintern ökar med 
som mest sex grader. Det i sin tur förlänger vegetationspe-
rioden med 50 dagar. Sommartid väntas fler värmeböljor 
med minst tio dagar där dygnsmedeltemperaturen övers-
tiger 20 grader. 
En kraftfull klimatpolitik och minskningar av utsläppen 
tros dock lindra effekterna. Men ändå spås tem-
peraturhöjningar. Varmare atmosfär innebär också 
högre avdunstning och snabbare cirkulation vilket 
ger mer nederbörd. Mest kommer nederbörden 
att öka under vinterhalvåret. Den största öknin-
gen av nederbörden sker i fjällkedjan. Regn- och 
snöovädren kommer också att blir kraftigare. 

Glöggtider
Två peroner satt och 
drack glögg med 
russin i när ett par 
utländska turister kom 
fram och undrade vad 
de drack. Svaret blev:
– It’s warm red wine 
with russians in it.



Flyktingar även till Sikfors?
Krigen och oroligheterna i Mellanöstern och Afrika har nu också nått Sik-
forsbygden. På en förfrågan från Kommunen om vi kan ta mot flyktingar 
nere på Konferens & Fritidsbyn, har ägarna gett löfte om att upplåta 5 stugor. 
I dagsläget vet vi ingenting om i vilken omfattning beläggningen kommer 
att nyttjas, men vår förhoppning är att det kan bli barnfamiljer, som vi då ev. 
kan erbjuda ett arbete och att deras barn kan börja gå skola här med peda-
gogisk hjälp av den kommunala organisationen. Skulle det bli så, så kan det 
bli en positiv effekt för våran bygd, både för affären, skolan och Fritidsbyn.
Vi vill med denna information ge alla en signal om att även vi i denna bygd 
tänker ställa upp och hjälpa utsatta människor som tvingas fly från krig och 
annat elände.

SIF



Forsens Livs
- mer än en butik

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

Den 3 november star-
tar vaccinationen mot 
säsongsinfluensan. På 
länets hälsocentraler 
kan du vaccinera dig 
mot influensan.

Även om du vaccinerade 
dig ifjol behöver du 
vaccinera dig i år igen, 
för att få skydd mot de 
influensavirus som vi 
förväntas bli drabbade 
av denna säsong. 

Särskilt viktigt är detta 
om du är 65 år och äldre 
eller tillhör en riskgrupp 
- för dig är vaccina-
tionen gratis.

Vaccinera 
dig mot 
influensan



Oskar Öhgren och Sikfors har redn börjat ladda för kommande säsong...



Fotbollslaget
laddar redan
för nästa säsong
Sikfors herrar har bedrivit spel i divi-
sion 5 södra.Idén med fotboll föddes 
väldigt sent, så träningen kom igång i 
senaste laget..

Vi anmälde ett 9-manna lag till serien 
då vi inte riktigt visste hur stort spelar-
underlag som fanns. Det visade sig 
senare under säsongen att vi var gott 
om folk till matcher! Mycket också 
tack vare ett väldigt givande samar-
bete med Lillpite IF och deras eldsjäl 
Per Bergström som styrde detta sa-
marbete föredömligt.
Vi fick ställa över folk vid två matchtill-
fällen och det bådar gott inför fortsatt 
seriespel kommande sommar.

Resultaten har varit väldigt blandade 
under säsongen, men ju längre den 
led och ju mer träning vi fick i benen 
så blev resultaten klart bättre! En vinst 
mot Unbyn hemma och två oavgjorda 
matcher mot Arvidsjaur gav en total 
poängskörd på 5 poäng. För vissa kan 
detta verka som en dålig säsong men 
vi har haft en otroligt bra stämning i 
gruppen och det är viktigt att det finns 
fotboll i byn. 

Vi ser med tillförsikt fram emot nästa 
säsong då vi hoppas på att tredubbla 
poängskörden!
Som representant för laget vill jag pas-
sa på att rikta ett stort tack till publik, 
sponsorer, kioskpersonal och alla som 
hjälpt till!
Även våran förnäma fotbollssektion 
innehållande: Jan Löfgren, Nils Berg-
ström, Mikael Nilsson, Lennart Nils-
son, Urban Segerlund och Sikfors SK:s 
förträfflige ordförande Jens Renberg.
Ni har skött anläggningen,fotboll-
splanen och det administrativa på ett 
utmärkt sätt och vi är väldigt tacksam 
för detta!

Under säsongen så har vi i fotbollslag-
et även jobbat vid arrangemanget 
Fiskefestivalen för att försöka samla 
intäkter för att kunna bedriva vidare 
verksamhet. Tyvärr är det inte gratis 
att deltaga i seriespel oavsett hur kul 
det är med fotboll.
Väl mött säsongen 2016!

För Sikfors SK
Spelarrepresentant Oskar Ögren



Hej Sikforsare!
Hur är det med engagemanget i 
byn? Vill vi träffas och umgås?
Finns det något intresse för 
idrottsliga aktiviteter eller 
sammankomster i idrottens 
tecken?
 
Ni är väl medvetna om vilka förutsättningar 
som finns inom byn och den fina anlägg-
ning som vi faktiskt har med grusplan och 
gräsplan (en av de bättre naturgräsplaner-
na i Norrbotten faktiskt), en boulebana, 
elljusspår. Vi har också jättefina lokaler 
med omklädningsrum och bastu som kan 
nyttjas av våra medlemmar.

Damfotbollen väcks till liv?
Inom SSK finns idag aktiviteter på Bouleba-
nan (kommunmästerskapsdeltävlingarna 
har ni väl läst om i tidigare nummer).
Det finns aktiva rallyförare inom Räjssek-
tionen (bl.a. Curt och 142 Blå som går som 
tåget).

Vi har ett herrlag i div.5 södra med en seger 
och två snöpliga oavgjorda matcher under 
2015 års säsong (som ni kan läsa om i Os-
kars sammanfattning).
Det finns funderingar på en satsning på ett 
damlag igen, vem vet, kanske det finns både 
herr- och damlag nästa år!

Och hur ska då detta göras möjligt? Jo, vi 
behöver er stöttning och ert engagemang!
För 50 :- som enskild eller för 150 :- per 
familj till Bankgiro nr. 501-7777 blir du/ni 
medlem/-mar och stöttar klubbens verk-
samhet (Inbetalningskort bifogas med tid-
ningen). Ni kan även betala ert medlemskap 
via Swish (Swish nr. 123 222 23 70). Ange 
namn för medlemskapet.
 

Idéer och förslag välkomnas
Ni vet väl om att det även som företagare är 
möjligt att stötta vår verksamhet genom att 
bli sponsor, ni kan exempelvis mot en spon-
sring på 3000 :- per säsong få ert företags 
namn och logo på en skylt på Forsvallen. 
Ni får då samtidigt er logga på Sikfors SKs 
hemsida.

Era ideella krafter är också efterlängtade för 
att hjälpa oss att se till att det händer saker 
för byns innevånare i alla åldrar. Vi behöver 
fler idéer och uppslag till aktiviteter.
 
Vi behöver er hjälp, det går inte utan er!
Ni är hjärtligt välkomna att höra av er med 
intressanta förslag, medlemsförfrågningar 
eller sponsorintresse via forsvallen@sik-
forssk.se

 
Med vänliga hälsningar

Styrelsen Sikfors SK

Aktiviteter och trivsel 
i idrottens tecken



För att initiera fler aktiviteter i byn vill 
vi också passa på att bjuda in er till 
en helg med aktiviteter för klubbens 
medlemmar.
 
Helgen den 27-28:e November vill vi 
bjuda in våra medlemmar till aktivi-
teter.

Under helgens arrangemang kommer 
styrelserepresentanter och aktiva 
inom föreningen att vara närvarande 
och samla in synpunkter och förslag 
från er bybor vad gäller aktiviteter. 
Kom och gör er röst hörd!
 
Vi har hyrt Folkets Hus hela helgen 
och kommer anordna disco för barn 
och ungdomar på fredagkväll.

På lördagen kommer vi att kolla på 
hockey där det erbjuds möjlighet att 
äta en bit mat (Grillbuffé – 130 kr per 
pers). 

Efter hockeyn bjuds det på musik 
och festlig stämning under resten av 
kvällen.

Det behövs ingen anmälan för fred-
agens barn och ungdomsdisco men 
för lördagens arrangemang (Hockey 
med mat) på Folkets Hus vill vi att ni 
föranmäler er på: 
forsvallen@sikforssk.se

Som medlem (medlemskap kan lösas 
i förväg eller på plats) kan ni vara 
med och delta och för 130 :- ta del av 
en grillbuffé.

Begränsat antal platser gäller, först till 
kvarn!
 
Vi återkommer med mer detaljerad 
information närmare på anslagstavlan 
på affären samt via ett arrangemang 
på Facebook.
 
Ni kommer väl! D.S.

Sikfors SK 
bjuder in 
till idé-
verkstad 
och 
festligheter



Våra åsikter grundar sej på följande: 
aSikfors skolas upptagningsområde om-
fattar: Sikfors, Heden, Borgfors, Selsborg, 
Skomanskälen, Arnemark och Stridholm. 
Det ger ett befolkningsunderlag på strax 
under 600 människor. Förutom detta har vi 
boende ner till Pålberget samt Tvärån, som vi 
vet ser ett stort värde av en bra service i Sik-
fors. Totalt är det många som har nytta av att 
Sikfors 
utpekas som Landsbygdscentrum,  med den 
effekt det skulle medföra.
aI det förslag som nu ligger, befinner sej de 
utpekade orterna i stort sett  längst kusten 
och E4:an. Vi ifrågasätter oss inte dessa ort-
er, men orterna i Kommunens inland är helt 
åsidosatta. Jävre och Rosvik ligger vid E4:ans 
in- och  utfart till kommunen, men vi har 
också andra vägar där trafikströmmar  till 
och från Kommunen sker, t.ex utefter väg 
374 mellan Öjebyn och Älvsbyn, där trafiken 
sedan går vidare  utefter div.vägar mot Jokk-
mokk, Boden och Arvidsjaur.
aSikforsbygden har en hög sysselsättnings 
grad genom våra små och stora företag som 
är etablerade här. Det innebär att det sker 

en arbetspendling både in och ut från den-
na bygd. Pendling sker till Sikfors från byar 
inom Kommunen, men även till och från 
Luleå och Älvsbyn. 
aStenvalls Trä AB, med sina drygt 100 an-
ställda i Sikfors, ser ett värde i den service vi 
har här idag. Det handlar inte om siffror i en 
bys utveckling utan det handlar om samar-
bete mellan företagen och föreningslivet i 
byn. Det är lättare att få anställda att bosätta 
sej här i närheten av sin arbetsplats om det 
finns en bra service, där skola och affär på or-
ten är viktiga komponenter. Kort pend-
ling till arbetsplatsen är också ett bra 
miljötänk.     
aDen stora inflyttningen av barnfamiljer har 
bidragit till att Sikforsbygden håller en låg me-
delålder, vilket visar att bygden har en stark 
attraktionskraft för utomstående. 1999 
blev vi Årets By i Piteå kommun, i Nor-
rbottens Län och hela Sveriges Årets 
By, samma år i tre “divisioner”, vilket 
är unikt i Sverige. Det är ett resultat av 
den byakraft som finns här, som före-
tagen och föreningslivet under åren 
har skapat.                   Forts nästa sida...

“Sikforsbygden vill genom Sikfors Intresseförening lägga fram några syn-
punkter angående Piteå Kommuns Översiktsplan 2030, vad gäller faststäl-
lande av Landsbygdscentrum  inom Kommunen. Vi anser att Sikfors fyller 

en viktig funktion för de boende i denna del av kommunen, och borde 
därför ingå i den grupp som i Översiktsplanen utpekas som 

Landsbygdscentrum. Det skulle också ligga i linje med Kommunens ambi-
tioner om en Levande landsbygd.”

Kritik mot kommunens 
översiktsplan...



Sikforsbygden håller en hög servi-
cenivå på olika områden genom: 
aFastighetsbolaget Sikforsbygden 
AB, som ägs av boende i Arnemark, 
Tvärån och Sikforsbygden, bidrar med 
service och arbetstillfällen. Genom 
detta bolaget driver vi själva:
aFörskola, Fritids och Skola 1-6. Ge-
nom avsaknad av dessa verksamheter 
i Tvärån, så ger det möjlighet även 
till de boende där, som pendlar dels 
till Sikfors, men även de som pendlar 
vidare ner mot kusten, att lämna sina 
barn i Sikfors, vilket nu också sker. 
aForsens Livs, som även är ombud 
för Apoteket, Systembolaget, Svenska 
Spel m.m.
aGenom ägandet av Sikfors Konfer-
ens & Fritidsby, innehållande hotell, 
konferenslokaler, restaurant, stugor,  
badpool och campingverksamhet, 
bidrar Sågenergi AB starkt till sys-
selsättningen i bygden.  Genom deras 
samarbete med skolan och affären sys-
selsätts dessutom många kvinnor som 
bor i bygden, men även från närom-
rådet.
aPå sysselsättningssidan tillkommer 
dessutom alla de småföretagare som är 
etablerade här.
aGenom ett rikt föreningsliv tillhan-
dahåller Sikforsbygden möjligheter till 
många aktiviteter för olika fritidsintressen, 
men som även nyttjas av boende i närlig-
gande byar:
aEn idrottsanläggning för idrott och mo-
tion för både sommar som vinter. Idrotts-
föreningen  bedriver också motorsport, 
samt anordnar den årliga Fiskefestivalen, 
med hjälp av det övriga föreningslivet.

aEtt aktivt Folkets Hus med egna, men 
också många andra utifrån inbokade akti-
viteter som möten, fester, idrott och motion 
för alla åldrar. I fastigheten finns också ett 
modernt Gym med ca. 15 aktiviteter.
aFör jakt och fiskeintresserade. Fisket kan 
bedrivas i Piteälven men även i inplanterade 
sjöar på våra marker. Jaktmöjligheter finns 
inom Sikforsbygdens olika Viltvårdsom-
råden.
aÖvrigt föreningsliv förutom Sikfors In-
tresseförening: HF Aktiva Kvinnor, Varg-
backens ryttarförening, PRO med medle-
mmar även från Piteå, Öjebyn och Älvsbyn.
aPå kulturområdet har vi, förutom ett av 
Norrbottens tätaste fångstgropsbestånd 
där föremål hittats daterat för 4000 år sen, 
även Norrbottens första större Kraftverk, 
nu som museum. Dessutom en Järnvägs-
bro, som i år fyller 100 år. Dessa objekt är 
K-märkta, och används som visningsob-
jekt för konferensgäster och turister. Des-
sutom finns även ett Lantbruksmuseum.
aIntresseföreningen ger ut en egen tid-
ning: “På Gång i Sikforsbygden”. Tidnin-
gen ges ut med 10 nummer per år och 
har gjort så under 18 års tid. Den fungerar 
som en kanal och ett sätt att hålla de som 
bor här informerade om vad som händer i 
bygden och genom reportage i tidningen 
kan alla intressen kan komma till tals.
Vi hoppas att den bild av denna del av 
Piteå Kommun vi här har beskrivit, up-
pfyller de krav  för en levande landsbygd 
vad beträffar Invånare, Service och Ar-
betstillfällen, så att Översiktsplanen även 
tar med Sikfors i gruppen Landsbygd-
scentrum  i Kommunen.

Styrelsen                                                                     



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


