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aDamfotbollen startas upp på nytt
aTeam 142-Blå vann DM

aLäckerheter på campingen
aPetra omvaldes till ordförande

a Klart för Fiskefestival



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



Från och med den 4 april 2016 får 
älvsbyborna ett nytt (och bekvämt) 
sätt att ta sig till och från flyget på 
Luleå Airport. 

Nyheten heter Flygbil och är 
Länstrafiken i Norrbottens senaste 
satsning. Den kan självklart även 
nyttjas av Sikforsbor.

Flygbilen planeras avgå mot Luleå 
airport från Älvsby busstation alla 
dagar i veckan – en tur på mor-
gonen och en på kvällen i vardera 
riktning och den ankommer flyg-
platsen senast 40 minuter innan 
flygets avgång. 

Avresan tillbaka till Älvsbyn sker 

cirka 15 minuter efter flygets an-
komst. Resenärer ska kunna boka 
en plats i bilen så sent som dagen 
före avresa.

– Du slipper krånglig och dyr 
parkering. Du får sätta dig i en 
varm och skön bil, skriver LTN på 
sin hemsida.

Flygbilen är ett försöksprojekt i 
tre år mellan Länstrafiken i Norr-
botten och Älvsbyns, Jokkmokks, 
Haparandas och Övertorneås 
kommuner. 

Beställ Flygbilen på telefon 0771-
100 110

Flygbil för bekväm resa till 
och från Luleå Airport



Stora materiella värden gick upp 
i rök när ett garage eldhärjades i 
Arnemark på måndagskvällen den 
22 februari Ingen person kom dock 
till skada. Garaget var fristående på 

en jordbruksfastighet. I byggnaden 
förvarades en hel del maskiner och 
verktyg. Vad som orsakat branden 
är oklart men det spekuleras i ett en 
maskin kan ha orsakat elden.

Garage brann ner till grunden



Årets fiskefestival i Sikfors ar-
rangeras den 27-29 maj. Ett im-
ponerande prisbord dukas upp. 
Exempelvis fördubblas första 
priset för fisket i Lomtjärn från 5 
000 kronor till 10 000 kronor och 
ett övrigt välfyllt prisbord.

Första tävlingen börjar klockan 
19:00 på fredagskvällen med fiske i 
Lomtjärn. Klockan 11:00 på lördag 
är det barnfiske i Hamptjärn.

Lördag eftermiddag avgörs Sikfors 
Fishing Cup vilket omfattar båt-
fiske i älven! Förra året vann Team 

Mange, bestående av Magnus 
Carlsson och Thomas Fahlman.  
Det vinnande laget som fick ett 
presentkort för valfri fiskeflygre-
sa med Kallax Flyg (värde 8 000 
kronor).

Under helgen arrangeras också en 
rad andra festligheter i byn.

Fiskefestivalen i Sikfors arrangeras 
av Sikfors SK tillsammans med 
Sikfors Konferens & Fritidsby, 
Piteälvs Ekonomiska förening och 
Sikfors Fiskevårdsområde.

En timmes fiske. Tre fångade regnbågar. Belöning: 5 000 kronor. Roger 
Bergström från Norrfjärden kunde varken klaga på fångst eller pris när 
han vann Fiskefestivalen i Sikfors förra året. Prissumman i år blir 10 000.

Datum klart för 
fiskefestivalen i Sikfors



Damfotbollen i Sikfors startas upp 
på nytt.

– Jättekul! Intresset är stort, säger 
Emelie Berglund som tillsammans 
med Anna Nilsson är två av initia-
tivtagarna.

Tanken är att i 
första hand ha 
roligt.

– Vi ska spela 
utan större 
resultatmässiga 
krav. 
Huvudsaken 
är att ha kul och få 
möjligheten att spela fotboll, säger 
Emelie.

Idén att starta upp damfotbollen 
i byn föddes under hösten. Nu är 
den realiserad.

Sikfors börjar 
i division fyra. 
Lagets samling-
ar har hittills 
lockat mellan 
15 och 30 
spelare.

– Det är fotbollsspelare från olika 
delar av kommunen. Fotboll är ju 
ett trevligt sätt att träna och hålla 
kroppen i trim.  Att spela matcher 
blir dessutom en morot att göra 
det. Det ska bli intressant att se hur 
vårt kamratgäng klarar sig.

Emelie Berglund

Anna Nilsson

Damfotbollen i 
Sikfors återuppstår



Skomanstjälens bya-     förening höll årsmöte

Petra Söderberg omvaldes
som ordförande i Skomans-tjälens 
byaförening. FOTO: NINA OLOVSSON



Skomanstjälens bya-     förening höll årsmöte
Den 7  februari  har Skomanstjälens 
byaförening hållit årsmöte.

Av byns 12 hushåll var de flesta 
representerade och dessutom har vi 
kvar flera personer som  med- lem-
mar trots att de lämnat boendet i 
byn men som fortfarande är delt-
agare i en del av våra träffar.

Aktiviteter  2015: 

aStyrelsen har hållit 2 möten, 
dessutom har vi haft vårknytis i maj 
och Pizzafest i Oktober. 

aVi hade missat 10-års firandet av 
bagarstugan så vi firade istället med 
12-års kalas. Föreningen bjöd  och  
dessutom tårta  till kaffet.

aTradition i Skomanstjälen är att 
vi har en egen Majbrasa  som oftast 
besöks av dubbelt så mkt männis-
kor än dom som bor i byn, där har 

vi  även 2015 bjudit på våfflor och 
fika med dryck, även ett lotteri med 
fantastiskt fina vinster som bybor och 
en del besökare skänkt.

aUnder sommaren har vi med 
gemensamma krafter målat fönster 
ut och invändigt, hållit gräsmattan i 
fint skick och haft flaggor uppsatta på 
stolparna som går längs byavägen.

aVår fina byastuga har hyrts ut till 
en del mindre kalas och bagarstu-
gan används av både bybor och för 
uthyrning till utomstående.

Styrelsen omvaldes i sin helhet, Den 
består av:

Petra Söderberg ordförande. 
Maria Bergman sekreterare. 
Nina Olovsson kassör.
Ove Olovsson och Bertil Åström 
ledamöter.

NINA OLOVSSON

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

Sedvanliga årsmötesförhandlingar!
Väl mött!
/Styrelsen



Bastumöte
En jude och en nor-
rlänning satt i bastun 
då juden sa:
- Jag ser att du också är 
omskuren.
- Omskuren? sa nor-
rlänningen. I Norr-
land kallas det sltage,

Vilken arbetsgrupp har ansvaret detta år 2016?
Så har vi då bytt årtalet till 2016, och i och med 
det en ny arbetsgrupp som har de uppdrag som 
finns uppräknat på sista sidan i denna tidning. I 
år är det Grupp 4, med Urban Segerlund som 
“kapten” och sammankallande.

Intresseföreningen.

Ny arbetsgrupp för 2016



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



Sikfors PRO har hållit årsmöte. 56 
medlemmar mötte upp och välkom-
nades redan i entrén av dragspelare 
och sångare. 
Mötet inleddes med parentation över 
två medlemmar som lämnat oss eft-
er nyår. Dessa hedrades med en tyst 
minut och en vers lästes. 
Vi kunde även välkomna sex nya 
medlemmar denna gång. Vi kan 
med glädje konstatera att vi nu är 
över 100 medlemmar.
För underhållningen svarade PRO:s 
egen sång- och musikgrupp.
Till lunch serverades en jättegod ma-
karonlåda från Sikfors Konferens.

Medlemmarna fick också ta del av 
div information från både riks- län- 
och lokalt. PRO-resor som anordnas 
våren och sommaren, bl a resor till 
Åland och Saltströmmen i Norge.
Efter genomförda val består styrelsen 
för Sikfors PRO av:
aKerstin Westerlund, ordförande
aElly Olovsson, sekreterare
aMarianne Johansson, kassör
aJan Löfgren, vice ordförande
aLena Wiklund, studieorganisatör/
vice sekreterare
aErsättare är Ronald Karlsson och 
Monika Pettersson-Edin

PRO Sikfors har över 
hundra medlemmar



Bilder från årsmötes-festen

Medlemmarna möttes av musik...

Till lunch 
serverades 
en jättegod 
makaronlåda 
från Sikfors 
Konferens.

REDOVISNING AV ARKEOLOGISKA 
FYND EFTER VÄG 555

I samband med Intresseföreningens möte den 20 mars vill arkeologerna 
Frida Palmbo och Carina Bennerhag redovisa rapporten om de arkeol-

ogiska fynden som hittats efter väg 555. Intresseföreningens möte börjar 
kl 18.00 och arkeologredovisningen kl 19.00.

Välkomna! 
Intresseföreningen bjuder på fika!



För allas trevnad så är det viktigt att 
man plockar upp avföringen efter 
sin hund året runt!
Särskilt inom byn där alla prome-
nerar och barn faktiskt vistas vid 
vägkanten
 
Det är ett ansvar och ett åtagande 
man har som hundägare att faktiskt 
ta upp efter sin hund var man än är!
 
Att det är lättare att ha hund som-
martid då man kan vistas i skog 
och ingen ser avföringen och den 
försvinner så småningom, är väl 
OK där inte andra vistas eller barn-
leker!
Men att lämna bajset vintertid gen-
om byn är varken trevligt eller hy-
gieniskt.  
 

Kan säga att det 
är inte roligt att 
plocka hund-
bajs efter an-
dras hundar 
på gården 
när våren 
kommer,  
för att 

plogbilen har lyckats kasta även det 
en bit in på gräsmattan.
 Det som göms i snö kommer fram 
i tö…….
 
Så för allas trevnad ta upp efter din 
hund!
 

Carina / hundägare

Till Alla hundägare i byn!
Insändare

Finns det någon som känner för 
och har intresse att se till att vår 
Hemsida “www.sikfors.com” hålls 
aktuell. Vi behöver någon som kan 
ta emot div. artiklar och händelser 
som vi vill sprida utanför våran 
tidning På gångs spridningsom-
råde. 

Jag tror inte att det är så betungan-

de tidsmässigt, men det vore bra 
att det finns någon att vända sej till 
när någon har behov att synas på 
vår hemsida.

Hör av dej till någon i In-
tresseföreningens styrelse, eller 
direkt till erik@sikfors.com.

Erik L. sekr.

Ansvarig för www.sikfors.com



Det har varit en bra debatt på Face-
booksidan “Sikfors” angående hur 
vi ska kunna behålla vår affär med 
den service som där finns. Det har 
varit många inlägg och synpunkter 
vad som borde förändras för att få 
en stabilare kundunderlag och fi-
nansiering för vårat Fastighetsbolag, 
som driver både affären och skolan.
Debatten har resulterat i att Fredrik 
Danielsson är sammankallande för 
den grupp som har tagit på sej att 
tillsammans försöka lösa problemet. 
Det är ju trots allt vi själva som bor i 
Sikforsbygden det handlar om, men 
inte att förglömma de i Arnemark 
och Tvärån som också ser ett värde 

att vi har en affär i denna del av 
kommunen, som bidrar med sitt 
handlande för att stärka affären.
Förutom Fredrik ingår dessutom 
Lennart “Laban” Nilsson, Catrine 
Nordlund, Mikael Nilsson, Lisa Qu-
vang, Lena Nordqvist, Lens Ren-
berg, Erik Lundström samt om det 
finns ytterligare någon som känner 
för att delta. Är det så, så hör av dej 
till Fredrik.
Problemet är att hitta en ledig dag 
som alla kan ställa upp på, men vi 
får nog räkna med ett litet bortfall 
vid varje träff.

Erik L

Grupp för affärens bevarande

Sikfors Intresseförening
&

Sikfors Samfällighetsförening
(Vägen genom byn)

Håller Årsmöte! 
Tid: Onsdag 20 mars 2016 Klockan 18:00 (OBS tiden!!)

Plats: Folkets Hus. På dagordningen bl.a.:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt vägfrågor

Information:
Hur är läget med Skolan och Forsens Livs?

Sikforsdagen, Fiskefestivalen, Välkomstgalan.
Information från Föreningslivet.

Kraftverksmuseet och Udden.
Vägföreningens uppgift och ansvar m.m.

Vi bjuder på Kaffe och smörgås.
Alla boende i bygden är Varmt Välkomna!

Styrelsen



”Påskbord” i restaurangen Pris: 295:- 
Barn 2-6 år gratis.  Från 7 år – 14 år 
140:- inkl 1 påskmust/lättöl/Loka 
serveras i restaurangen.

Kalla rätter: Griljerad skinka, 4 sort-
er sill, hemgjord sillsallad, gubbröra, 
gravad lax, rökt lax, gravlaxsås, pastra-
milax, ägghalvor m. räkor, kalvsylta, 
Läckökorv,leverpastej, lamm, ren & älg, 
rödbetssallad, mimosasallad, ostbricka, 
kavring, polarkaka, hårt bröd, smör.

Varma rätter: prinskorv, köttbullar, 
revbensspjäll, Janssons, hemkokt blod-
korv, kokt potatis.

Efterrätt: Chokladpudding m ed visp-
grädde, fikabröd, godis.

”Musikquiz” kl: 21.00 långfredag, i 
kåtan Lättsam underhållning med fina 
priser, sen fortsätter vi med musikpub 
& önskelåtar!

24-28/3: Påskhelgen: Camping-erbju-
dande tor-mån 990.- (1080.-) el 270.-/
natt, Stuga torsdag - måndag 2100.- 
(3600.-) ,  2-bäddsrum Hotellet 895.-/
natt (995.-)

29 feb-4 mars: Sportlov -Skrovmål för 
50:- Kl: 11-14 varje dag.

8 mars: Internationella Kvinnodagen 
vi firar med bakelse till efterrätt under 
lunchen.Kl: 9-14.00

19-20/3 Skotercafé 11-16

Campingen dukar upp 
med läckerheter



Curt Jonsson rattade sin Volvo 142 
till seger i DM. Kartläsare var i 
vanlig ordning Lasse Nilsson,
– Efter den djupgående avåknin-
gen under NMS-svängen i Boden 
för en dryg månad sedan tog 
142-Blå revansch vid lördagens 
DM-Rally, Piterundan, jublar 
Jonsson.
Jonsson och Nilsson vann klassen 
för historiska bilar, Appendix-K.
Nu parkerar Jonsson rallybilen ett 

tag.
– Tyvärr blir det inga Västerbot-
tenstävlingar i vinter för 142-Blå. 
Det är jobb med mera som hin-
drar. Det kan tänkas att 142-Blå 
dyker upp på Lomben i Mars. Nu 
slickar vi såren i plånboken och 
siktar mot barmark och målet är 
Midnattssolsrallyt 29/6-2/7 i Vim-
merby.

– Vi hörs och syns! hälsar Curt.

Team 142-Blå flög fram Till Dm-seger

FOTO: EILERT GEZELIUS



a Erik redogjorde för sommarens 
aktiviteter i Kraftverksmuséet. Bety-
dligt bättre i år efter en bättre mark-
nadsföring. Men mycket mer går att 
göra.
aErik informerade hur skyltarna för 
vattentäkten kommit till.
aErik berättade om Sikforsskolans 
deltagande i invigningen av So-
landerleden.
aJens fick i uppdrag att se över vad 
som krävs för att få vägen genom 
Sikfors barnvänlig.
aHemsidan. Vi annonserar i Mars-
numret av tidningen På gång.. om det 
finns någon som känner för att jobba 
med vår hemsida och hålla den ajour. 
aBastu- och slöjdbyggnaden. 
Styrelsen beslutade att överlåta denna 
byggnad till Fastighetsbolaget utan 

kostnad, om där finns intresse om 
övertagandet.
aNy inflyttade i bygden. Erik fick i 
uppdrag att ordna en Välkomstinbju-
dan till nyinflyttade familjer, en social 
träff med information om bygden, 
föreningslivet och företagandet.
aFöretagsskyltarna. Rickard Malm-
löv har tagit på sej att aktualisera 
företagsskyltarna som stå vid in- och 
utfarterna till Sikforsbygden.
aTräff med HSSL (Hela Sverige ska 
leva). Vi ville ha information om vil-
ka möjligheter det finns att söka me-
del till affärer i glesbygd. Materialet 
vi nu fått, skickas nu i första hand till 
styrelsen för Fastighetsbolaget, som 
sen förankrar det hos de som bor i 
bygden.                    forts nästa sida...

Intressseföreningens     styrelsemöte i korthet

På gång i Sikforsbygden”, är en tidning 
som Sikfors Intresseförening startade 
för 18 år sen. I början var det en tid-
ning med 8 sidor, som idag har vuxit 
till 10-20 sidor beroende på inflödet av 
artiklar och annonser. Tidningen har 
alltid skapats av ideella krafter, förutom 
själva tryckningen, som vi idag anlitar 
Föreningstjänst att utföra.
Intresseföreningen vill så klart fortsätta 
att ge ut tidningen till alla i Sikforsby-
gden boende, som en viktig informa-
tionskanal för alla. Tidningen är för Dej 

kostnadsfri, men däremot en kostnad 
för Intresseföreningen i samband med 
tryckningen, som vi på något sätt måste 
skapa Tidningen ska även fortsättnings-
vis vara kostnadsfri för alla, men ni har 
möjlighet att hjälpa oss att finansiera 
den, men även Intresseföreningen, 
genom att lösa medlemskortet till In-
tresseföreningen. Vi hoppas med det-
ta kunna fortsätta att ge ut På gång i 
Sikforsbygden, så att alla, föreningar, 
företag och enskilda, kan få del av, och 
även förmedla

Bli medlem och hjälp oss     finansiera byabladet



aGuidersättning för 
Kraftverksmuséet. Styrelsen beslu-
tade att en ersättning motsvarande 
200:- per tillfälle ska utgå till de som 
guidar. 
aSikforsdagen den 23 juli. Åsa, Jens 
och Lena bildar arbetsgrupp som tar 
fram innehållet för denna dag.
aVägsamfälligheten. Jens Renberg 
och Rickard Malmlöf bildar arbets-
grupp för bevakande och utföra 
åtgärder för en säker väg genom 
Sikfors, t.ex. vad beträffar hastighet 
utefter vägen  och sikt vid skym-
mande belysningsstolpar. 
aRickard håller på att kolla typ av 
farthinder. Till det arbetet beslutade 
styrelsen att en summa om 25.000:- 
ska stå till arbetsgruppens förfogande 
för kommande åtgärder.

aSamarbete med Arnemark. Ett pro-
jekt som bör ligga på skolans barnfa-
miljer. Jensfick i uppdrag att söka folk 
som kan jobbar med detta projekt.
aNytt ekonomiprogram. Beslut togs 
att Ulf (kassören) kunde byta till ett 
annat och  enklare system, trots en 
merkostnad av ca. 2.500:-/ år
aStyrelsesammansättning. Valbered-
ningens uppgift är att säkerställa att 
varje förening har utsett sin repre-
sentant inför årsmötet, som ska ingå 
i Intresseföreningens styrelse. Val-
beredningen ska inför nästa årsmöte 
fråga Byamännen och Skomanstjälens 
Byaförening om de också vill ha med 
en representant i vår styrelse?

Erik L. sekr.

Intressseföreningens     styrelsemöte i korthet

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

information, om vad som händer i 
denna bygd. Medlemskapet har också 
en social funktion, som visar att Du är 
intresserad av att stödja arbetet med 
utvecklingen av Sikforsbygden, ett ar-
bete som aldrig stannar av 
om alla känner sej delak-
tiga. Delaktig är man ge-
nom medlemskapet, men 
även när Du deltar på våra 
möten och där lägga fram 
eller ta del av idéer, eller 

genom att medverka i div. projekt. Inga 
betungande åtaganden, men ack så viktiga 
för bygden.Därför, lös medlemskortet och 
hjälp oss att finansiera Intresseföreningen.

Intresseföreningen

Bli medlem och hjälp oss     finansiera byabladet



Arbetsgrupper och uppdrag
Arbetsgrupper med början 2013. Detta år har Grupp 4 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


