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aArenacup i bowling
aInformation från Intresseföreningen
aEn riktig vargavinter
aTre kalas på campingen i februari
aPRO-årsmöte den 23 februari
aServicebyggnaden renoverad



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 2017.
Februari: Intresseföreningen
Mars: Husmodersföreningen
April: Byaföreningen Skomanskälen
Maj: Folkets Hus
Juni: Sikfors VVO
Juli Intresseföreningen
Augusti Sommaruppehåll
September: Vargbackens Ryttarförening
Oktober: Sikfors Fiskevårdsförening
November: Sikfors SK
December: PRO



PRO SIKFORS 
ÅRSMÖTE 

23 februari 2018 kl 13.00
Folkets Hus

Stadgeenliga frågor
Info från riks, län och lokalt

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

Anmälan senast 18 februari till Marianne, tel 700 94 
eller Kerstin, tel 711 59

Även nya medlemmar hjärtligt välkomna!



Torsdag den 21 december 
2017 anordnade Bowlingare-
nan i Piteå en jultävling för 
oss PRO:are i Sikfors. 
Vi var 21 bowlare som gjorde 
vårat bästa för att hålla oss på 
banan och helst inte hamna i 
”diket”.
Resultaten varierade, men till 
slut efter tre serier så hade vi 
en damsegrare, Gun Hällgren 
och en herrsegrare, Artur 

”Acke” Elvelin. Dessa två 
förärades med varsin julskin-
ka. Övriga 19 fick alla ett pris 
det var gravad lax, sillburkar, 
ostar, julgodis mm.
Ett stort TACK till alla som 
deltog samt ett stort TACK 
till Bowlingarenan som stod 
för allt.
Det viktigaste är inte att vinna 
utan det viktiga är att delta.

Carin L

Arenacupen i bowling 2017



En riktig 
vargavinter 

- snörikaste 
på 36 år
Nyårshelgen 
2017/2018 blev den 
snörikaste på 36 år. 
Sedan har snön fort-
satt att falla och 
snödjupet är på flera 
håll över metern.

”För att finna mer snö allmänt i Norrland vid årsskiftet får vi gå 
tillbaka till årsskiftet 1981/82. Men allra snörikast i Norrland 
vid årets slut sedan 1961 var det den 31 december 1966 då det 

på många håll i Norrland var kring en meter i snödjup”, 
skriver SMHI. 



Genom restaureringen med statligt bygg-
nadsvårdsbidrag och ideella krafter har 
Sikfors Intresseförening säkerställt service-
byggnadens fortlevnad. Engagemanget har 
varit stort och när byggnaden skrapades 
deltog sexton personer i arbetet. Vid måln-
ingstillfällena har varje gång 7-8 personer 
deltagit.
Byggnaden är enkel och anspråkslös men 
är kulturhistoriskt viktig i sitt sammanhang 
som en del av byggnadsminnet Sikfors 
gamla kraftstation. Av de kringanläggning-
ar som fanns här är servicebyggnaden den 
enda bevarade.
Invändigt är servicebyggnaden väl bev-
arad. Den skall städas upp och diverse bråte 
köras bort. Ur antikvarisk synpunkt är det 
önskvärt att städningen görs med lätt hand, 
så att inte intressanta detaljer försvinner, 
som bidrar till miljöns trovärdighet och 
tidsanda. Dit hör givetvis inredning och 
inventarier, men även små detaljer som sk-
yltar och lappar som hänger på väggarna. 
Interiören bör inte heller målas om, utan få 
behålla sitt lite slitna uttryck. Autenticitet 
och patina är honnörsord som här passar 
bra. Föreningen överväger att senare gå 
vidare med en restaurering av den gamla 
kraftstationens källarlokal, som användes 
som tvättstuga av personalen. Den är fukts-
kadad och i behov av en översyn. Det är 
naturligtvis också det ett önskvärt projekt 
ur antikvarisk synpunkt.

ANTIKVARISK KOMMENTAR 
AV ANNA ELMÉN BERG

Byggnaden före 
renoveringen

Byggnaden efter 
renoveringen



Forsens 
Livs - mer 
än en butik

Ombud för: 
•	 Systembolaget, 

•	 Apoteket, 

•	 Prima Gaz

•	 och Svenska Spel





Fika så mycket du orkar?
Succén från i våras upprepas. Då kom 110 
personer för att frossa i godsakerna.
“Vi har bakat många sorter och har flera 
olika tårtor! Kom och bjud in hela släkten 
till en Buffé du sent ska glömma!!” skriver 
campingen på sin hemsida.
Boka gärna bord på telefon 0911-700 77 
för att vara säker på plats.
“Vi har även dukat i konferensen så att fler 
ska få fika!”
Pris 110:- vuxen, barn 50:- kaffe  saft ingår!

alla hjärtans dag 14 Februari 
klockan: 16-19
kärleksmiddag
Västerbottensostlax, kotlettrad, kokt potatis 
och Alla hjärtansbakelse 
endast 150:- (barn 75:-)

skotercafé 24-25  Februari 
klockan: 11-16
skotermeny
Grillen öppen! Kl: 11-16
Dessutom: våfflor, fika, smörgåsar samt 
skrovmål och grillbiff.

Sikfors konferens & camping 
dukar upp till flera kalas
Söndag 11 Februari 
klockan: 11-16
Fika- & Tårtbuffé



Tidningen ”På gång i Sikforsbygden”
Intresseföreningen vill fortsätta att ge ut tidningen även i år. Den har nu 
funnits i 19 år, så detta blir det 20:e året. Vi vet att förhållanden har än-
drats, att mycket av nyhetsflödet idag går via sociala medier, men vi tror 
ändå att tidningen är eftertraktad, alla har ju inte tillgång till datorer och 
internet. Vi är dock beroende av att företag, föreningar och även privat-
personer skickar in material till tidningen för att den skall bli intressant 
att läsa. Tack vare ett antal Föreningar och företag i byn som betalar en 
helårsannons i tidningen kan vi finansiera utgivningen av tidningen.

Bastun vid skolan
Bastun som ägdes av Intresseföreningen, överlämnades i februari som 
gåva till Fastighetsbolaget för att inordnas i skolans verksamhet. Tyvärr 
så brann bastun ner strax innan skolstart efter sommaren, men har nu 
rivits och kommer att ersättas med en ny byggnad.

Förrådet nere vid hängbron
Under året har byggnaden rensats ut och skräpet som fanns i byggnaden 
har körts bort. Den stora lokalen har byggts om till 6 förråd för camp-
inggäster och garaget har övertagits av Skellefte Kraft för förvaring av 
borr prover. Uthyrningen av förråden till campinggäster hanteras av 
Intresseföreningen och alla förråd är uthyrda. Campinggästerna bygg-
de förråden själva, och dom blev riktigt bra. Belysningen ordnades av 
Skellefte Kraft.

Byagruppernas arbete
Vi har under året ersatt gamla uttjänta flaggor med nya. Tack till grup-
perna som hanterat både uppsättning och nedtagning av flaggor, och 
som fixat julgranen. Ett stort tack till Stenvalls Trä där vi fått låna maski-
ner för de olika arbeten via byagrupperna.

 Information från



Intresseföreningen
Gamla Kraftverket
Gamla kraftverket ägs av Sikfors Intresseförening. Visning och marknads-
föring har under senare år hanterats av Sikfors Konferens och Fritidsby. Vi 
har under året renoverat servicebyggnaden till Kraftverket eftersom under-
hållet av denna byggnad var eftersatt. Vi lagade taket som läckte in vatten, vi 
renoverade brädfodringen, och lagade fönstren som var trasiga. Vi skrapade 
och målade byggnaden utvändigt. Vi har genomfört många arbetstimmar, 
och det har skett genom ideellt arbete. 
Sommaren var ju inte helt lyckad för målningsarbeten men vi klarade av 
jobbet i tid. Allt arbete skedde i samråd med Piteå Museum som hade den 
antikvariska tillsynen över arbetet. Vi fick bidrag till kostnaderna via Läns-
styrelsen och Sikforsmedel. Vi får tacka dom ideellt arbetande för att vi 
klarade av jobbet. Stort tack till alla som deltog!

Planerat för 2018
Beträffande Gamla Kraftverket skulle vi vilja fortsätta med renoveringen av 
servicebyggnaden invändigt. Innertaket behöver åtgärdas eftersom det läckt 
in vatten. Beträffande den ursprungliga tvättstugan borde åtminstone golvet 
åtgärdas. Dessutom är det en massa skrot inne i stora garaget som borde 
köras bor. Vi planerar att hålla en Sikforsdag under sommaren 2018. Vi hop-
pas att vi skall få många aktiviteter och flera som vill delta med utställning 
eller försäljning under dagen. Datum för Sikforsdagen är ännu inte bestämt. 
Vi har också diskuterat att ansöka om att bli utsedd till Årets By i Piteå för 
2018. Någon ansökan är dock ännu inte inlämnad.

Medlemsavgifter
Allt det vi gör kostar pengar och vi hoppas därför att Du/Ni vill betala 
medlemsavgiften för 2018. Med denna utgåva av tidningen har vi därför 
bilagt ett inbetalningskort. Medlemsavgiften är 80 kr per person och 100 
kr per familj, Bankgironummer: 5657-5194.
Tack på förhand till Er som betalar medlemsavgiften!

Styrelsen för Sikfors Intresseförening



Arbetsgrupper och uppdrag
Arbetsgrupper med början 2018. 

Så här ser gruppindelningen ut. (Klipp gärna ut och spara.)

Grupp 1 År 2018: Kontaktperson Jan Ökvist. Vargbackenvägen + Sikforsvägen 19, 20, 
21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Grupp 2 År 2019: Kontaktperson Mikael Elvelin. Sikforsvägen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50 + Fäbodavägen + Fredrik Larsavägen.
Grupp 3 År 2020: 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 2021: 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 2022: Kontaktperson Nicklas Jonsson. Stationsvägen + Erik Jonschavägen 
+ Greta 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


