
Årgång 19 Nummer 1 februari 2016

aTesta gubbhockey
aFörening med växande medlemsantal

aNya öppettider för Forsens Livs
aFärgstark medlemshelg
a Ideella krafter efterlyses



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 2016.
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



G U B B H o c k e y 
på söndagar
- Vi kör “ gubbhockey”  i Ar-
nemark på  söndagar  klockan 
18.00 för de som är intresserade 
att lira hockey, hälsar Daniel 
Olofsson.
Uppslutningen är god.
- Vi brukar vara 10-20 stycken 
med två målisar, kom gärna 
och prova. Enda kravet 
är att du ska ha hjälm 
å benskydd, 
säger Daniel.
Slipning av skridskor utförs 
också mot en blysam kostnad 
av 40 kronor.
Arrangör är Arnemarks Sport-
klubb





Den 4:e december samlades ett 
65-tal glada PRO-are till julfest på 
Folkets Hus.

Det serverades ett traditionellt 
julbord med allehanda läckerheter, 
bl a sillsallad, nubbesallad, sill, 
köttbullar, prinskorv m m.

För underhållningen svarade 
PRO:s egen sång- och musikgrupp 
som hela hösten träffats en gång 
per vecka för övning. I höst har 
även medlemmar från Infjärdens 
PRO deltagit, mycket trevligt med 
samarbete mellan föreningarna. 

Denna dag förstärktes gruppen 
med sångare och dragspel. Vi 

hoppas att gruppen fortsätter med 
träffarna efter nyår. 

Extra trevligt var att vi kunde hälsa 
nio nya medlemmar välkomna 
i vår förening. Sedan i sommar 
har medlemsantalet ökat med 12 
stycken.

Mötet avslutades med kaffe och 
lotteridragning samt att ord-
förande tackade de medverkande. 
och alla som hjälp till för ett väl 
genomfört arbete samt tillönskan 
om ett Gott Nytt PRO-år.

TEXT OCH FOTO:
KERSTIN WESTERLUND

Glada PRO:are     på till julfest

Trev-
ligt 
och
glatt 
på 
PRO:s
julfest



Glada PRO:are     på till julfest

65 personer njöt av både delikat mat och god underhållning i Folkets Hus.

Sikfors PRO-förening kunde glädjas åt tolv nya medlemmar under
2015.



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

Norska 
sprittjuvar
Två norrmän hade stu-
lit en hel lastbil full med 
sprit.
- Vad gjorde ni med 
spriten? frågade domar-
en.
- Den sålde vi, sa en av 
norrmännen.
- Och vad gjorde ni med 
pengarna?
- Dom söp vi upp.



Forsens Livs
- mer än en butik

Ombud för: 
•	 Systembolaget, 
•	 Apoteket, 
•	 Prima Gaz
•	 och Svenska Spel
Obs! Nya öppettider
(se artikel till höger)

Information från Fas-
tighetsbolaget Sikforsbyg-
den AB:
“På grund av dålig lönsam-
het i Affären kommer vi 
att göra vissa besparingar 
under 2016. Från och med 
den 2 januari 2016 kom-
mer följande öppettider att 
gälla:
Måndag    10 -18
Tisdag       10 -18
Ons dag    10- 13 
OBS! Ny stängningstid
Torsdag     10 -18
Fredag       10 -18
Lördag       10 -13 
OBS! Ny stängningstid
Detta gör att vi behöver min-
dre personal och målet är att 
nå ett nollreultat under 2016.

Med vänlig hälsning 
Styrelsen

Nya öppettider
för byns butik



Färgstark medlemshelg
Helgen den 27-28 november arrangerade SSK en medlemshelg på 
Folkets Hus i Sikfors. Under fredagen arrangerades ett välbesökt barn- 
och ungdomsdisco där DJ Jonte körde musik- och ljusshow som under-
höll barnen som energiskt dansade och roade sig. 

Rikligt med godsaker och dryck säkerställde att de 
orkade hålla igång till långt in på fredagskvällen.

Under lördagen samlades ett 20-tal personer för att njuta av en hock-
eymatch och en delikat grillbuffé från Sikfors Camping och konferens. 
Slutresultatet föll gästerna i smaken avseende mat såväl som hockey. 
Kvällen avrundades tidigt,  kanske lite väl tidigt eftersom förutsättning-
arna var goda att kunna dansa fram till småtimmarna.

Det var första gången som
konceptet testades och för-   
väntan på lördagen uppfyll-
des inte riktigt.     

Fredagen var däremot lyck-
ad och välbesökt.
Konceptet kan absolut 
utvecklas och vi hoppas att 
återkommande aktiviteter 
genererar ökande intresse.

Håll utkik efter kommande 
inbjudningar till klubbens 
aktiviteter.                                                        
                                                      

Jens Renberg
FOTO: ROBERT KARLSSON



Boende i Sikforsbydgen, byns föreningar 
behöver era ideella krafter! Vi behöver er 
hjälp att hålla igång aktiviteter i Sikfors, att 
säkerställa att nåt händer för de boende i 
bygden.
Vi har inom SSK (Sikfors SK) en fin anlägg-
ning, ett fint elljusspår och en anläggning 
som behöver skötas om. Vi har en slad-
dlista för vår byagrupp inom PSSK (Pteå 
snöskoterklubb).
Men de ideella krafter vi har idag räcker inte 
till för att få ihop all verksamhet utan att slita 
för mycket på de i dagsläget få personer som 
sköter det mesta uteslutande på ideell basis. 
Det finns idéer kring exempelvis skidskola 
för byns barn, innebandy för de mindre 
barnen, fotbollsskola till sommaren etc. 
Diskussioner förs i dagsläget kring att starta 
upp ett damfotbollslag igen. Under våren 

kommer vi att bjuda in till planering inför 
den kommande Fiskefestivalen som ska gå 
av stapeln i slutet av maj. Vår målsättning 
är att det ska vara billigt att vara medlem i 
SSK och att som medlem kunna ta del av 
olika aktiviteter och arrangemang. Men det 
förutsätter att fler är beredda att jobba för 
varandra, att ställa upp som funktionärer 
i samband med arrangemang, ledare för 
barnaktiviteter etc. Ju fler som ställer upp, 
desto mindre betungande förutsätter vi att 
det kan bli för oss alla och att vi på så sätt ska 
få igång fler aktiviteter för byns innevånare i 
olika åldrar.
Är ni redo att ställa upp? Har ni idéer till 
aktiviteter? Hör av er till styrelsen eller via 
forsvallen@sikforssk.se
Vi ser med tillförsikt fram emot att höra av 
er!                                  /Styrelsen Sikfors SK

Ideella krafter behövs

Årsmöte Sikfors SK
När: 21/3 kl. 18:30 Var: Klubbhuset Sikfors SK

Sedvanliga årsmötesförhandlingar!
Väl mött!
/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


