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aVarnar för hög vårflod
aTrivselkväll med PRO
aÅrsmöte med OS-vibbar
aDags för klubbmästerskap i skidor
aRidhuset på plats



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



Den 10 februari 
inbjöd PRO till en 
trivselkväll på Folkan. 
Över 70 personer 
hade hörsammat 
inbjudan. PRO-med-
lemmar från förening-
arna i Pitebygden och 
Älvsbyn gladde oss 
med sitt deltagande.

Kvällen inleddes med 
att vi åt en landgång 
som levererades 
av Campingen och 
därefter drog Kecke 
igång en mycket up-
pskattad Musikquiz, 
med både svårare och 
lättare frågor.

Därefter inleddes dan-
sen och för musiken 
svarade Per-Erik Oja, 
med en varierande 
och trevlig repertoar. 
Full fart på dansgolvet 
hela kvällen.

Ett stort tack till alla 
som hjälpte till att 
göra detta till en min-
nesvärd kväll.

Trivselkväll med PRO



2017 blev ett nederbördsrikt år. 
Mark och vattendrag är mättade. 
Bäckar, åar och älvar, som normalt 
sett borde ha varit rännilar i hös-
tas,  hade ovanligt höga nivåer. Den 
rikliga nederbörden under denna 
vinter får därför varningsklockor 
att ringa inför kommande vår.

– Det är alltid svårt att förutse vad som 
ska hända, men ett gott råd är att alla 
som har sina bostäder eller stugor nära 
älven, men även andra vattendrag, 
förbereder sig för höga vattenflöden 
kommande vår och sommar, säger 
Margareta Lundberg (bilden) risk 
och säkerhetssamordnare i Älvsbyns 
kommun.

Varning
Det finns anledning att utfärda en ti-
dig varning för 2018. Förra årets ned-
erbördsrikedom gjorde marken mät-
tad. Detta har spätts på med en snörik 
vinter. Mer nederbörd är att vänta. 
Detta är säkert som amen i kyrkan.
Om inte marken eller vattendragen 
kan svälja det vatten som förväntas 

komma i samband med snösmält-
ningen blir det problem i form av 
översvämning. Än värre blir det 
om snösmältningen blir intensiv.

Försiktighetsåtgärder
– En annan risk som följer är kraftig 
erosion, upplyser Margareta.
Hon uppmanar fastighetsägare, 
med hus i närheten av älven, att 
vidta försiktighetsåtgärder.
– Räkna med höga vattennivåer för 
att skydda egendom.
Älvsbyns kommun är dock för-
beredda på ett helt annat sätt än 
många andra kommuner genom 
att ha installerat nivåmätare på tre 
ställen längs älven. Men utrust-
ningen kan endast förvarna. Inte 
förhindra höga vattenflöden i en 
närmast oreglerad älv.
Följ vad som händer i älven på 
http://www.byteport.se/riveronline/

Risk för höga
vattennivåer 
till våren



Hela 2017 blev över-
huvudtaget ett ned-
erbördsrikt år i Pite 
älvdal med mån-
ga regn vår, som-
mar och höst plus 
en snörik vinter. 
Årsnederbörden var 
långt över det nor-
mala, 160 procent 
(se bild)

Det allra största snödjupet (327 
centimeter) uppmättes i Kop-
paråsen (Kirunafjällen) i slutet av 
februari 1926. Stationen Vassijaure, 
drygt en mil längre västerut längs 
Malmbanan, hade inte alls lika ex-
trema snödjup. 
Snödjupet i Kopparåsen under 
säsongen 1925/26 stämmer dock 
rätt väl med de rapporterade ned-
erbördsmängderna. Det var ett ex-
tremt snöfall i oktober 1925 som 

lade grunden till hela vintersäson-
gens mäktiga snötäcke. Mätning-
arna i Kopparåsen upphörde med 
utgången av februari 1926.
I Piteå (där SMHI:s mätningar 
startade 1859) blev 2017 det tredje 
blötaste året som observerats efter 
2012 följt av 1935.
Hade inte en del av nederbörden 
under november och december 
kommit som regn hade snödjupet 
varit ännu större.



ÅRSMÖTE
Sikfors Intresseförening och 

Sikfors Samfällighetsförening
Tid: Tisdag den 17 april kl 

19.00
Plats: Folkets Hus

Utöver sedvanliga årsmötes-
förhandlingar samt väg-

frågor
kommer vi bl a att informera 

om
· Föreningens ekonomi

· Information från olika 
föreningar

· Rapport från Fastighetsbo-
laget ang Affären. Skolan och

Sikfors camping
· Lite annat smått och gott
Men framför allt vill vi att 

du ung som gammal kommer 
och

framför dina tankar och 
idéer hur vi ska jobba till-

sammans
med byns utveckling.

Vi bjuder på Kaffe och 
Smörgås

VÄLKOMMEN

Sikfors 
Klubbmästerskap

Söndag den 25/3 2018

Anmälan vid klubbhuset 
10.20-10.50

Start kl 11.00
                  Klassindelning: 

0-6 år Runt fotbollsplan ca 600 m
7-9 år  2 varv runt forbollsplan, 

1,2 km
10-12 år 2,4 km
13-15 år 2,4 km

Massstart tidtagning: 
Herrar, damer 4,5 km 

 Motionsklass: 
utan tid damer och herrar 2,4 km

Efter loppet har vi prisutdelning och 
korvgrillning 

Alla åkare får saft/kaffe bulla, ta 
med pengar till medlemsavg eller 

betala till BG 501-7777. 
Swish: 123 2222 370. 50 kr/pers 

alt 150 för familj, uppge namn och 
födelsedata

Välkomna!  SSK
Vi välkomnar även publik och du 
som kan vara med och hjälpa till 

men inte ska åka.

Fjolårets deltagare



Forsens 
Livs - mer 
än en butik

Ombud för: 
•	 Systembolaget, 

•	 Apoteket, 

•	 Prima Gaz

•	 och Svenska Spel



Endast ett 50-tal medlemmar mötte 
upp på årsmötet, som ju kolliderade 
med skidskyttestafetten i OS.
Mötet inleddes med en tyst minut 
och ljuständning för en av våra äldsta 
medlemmar som lämnat oss.
Till lunch serverades en välsmakande 
laxgratäng som levererades från cam-
pingen och alla åt med god aptit.
Till presidium för årsmötet valdes 
Sune Nilsson, ordförande och Elly 
Olovsson, sekreterare. Ur verksam-
hetsberättelsen för 2017 framgår att 
PRO har ett aktivt år bakom sig. Bl 
a har vi firat 65 år som förening. En 
välbesökt julfest avslutade verksam-
hetsåret.
Efter genomförda val består 
styrelsen av Kerstin Westerlund, ord-
förande, Elly Olovsson, sekreterare, 
Ann-Christin Nyström, kassör och 
ledamöter är Jan Löfgren och Lena 
Wiklund. Ersättare är Marianne Jo

hansson och Sune J Nilsson.
Information lämnades över aktiviteter 
som kommer under året, bl a resor, 
studiecirklar och en aktivitetsdag i 
juli. Vi fick också en redovisning av 
motioner som lämnats till PRO Nor-
rbottens höstmöte.
Mötet avslutades med kaffe och kaka 
och ordförande tackade för förtroen-
det att, tillsammans med styrelsen, yt-
terligare två år få leda denna förening. 
Ett varmt tack till alla som kommer på 
våra möten och alla som ställer upp 
och jobbar i köket.

Kerstin Westerlund

Årsmöte PRO mitt under 
skidskyttestafetten i OS





Det nya ridhuset i Sikfors är på 
plats. Likaså är utbyggnaden av stal-
let i princip klar.
- Vi är stolta över att ha rott detta i 
land, säger Niklas Pettersson som 
driver Sikfors Hästgård tillsammans 
med sambon Rebecca Harnesk.

Ridhuset är 70 gånger 25 meter. 
- Det gör att våra ryttare kan rida i 
väderskydad miljö.
Än fattas lite innan ridhuset är 
klart. Bland annat ska en sarg 
byggas. 
- Ridhuset har säkerhetsklass 3, 
vilket är det högsta. Det innebär 

att vi kan använda anläggningen 
till många andra saker, som kon-
serter, säger Niklas.

Lockar familjer till byn
I satsningen ingår även en utbygg-
nad av stallet som rymmer elva 
boxar och elva sköteselplatser. 
Boxarna är väl tilltagna och större 
än vad kraven ställer. Tolv kvadrat-
meter istället för nio. 
- Vi måste vara lite bättre än andra 
vilket uppskattas av hästägarna, 
förklarar Niklas.

Nya ridhuset på plats -    lockar familjer till byn

Rebecca Harnesk och Niklas Pettersson framför det nya ridhuset.



I dag har Sikfors Hästgård 34 
hästar varav 24 på lösdrift. När 
anläggningen är klar finns plats för 
totalt 40 hästar. 
Satsningen är till fördel för byn. 
- Två familjer har redan flyttat hit 
tack vare vår hästgård och en tred-
je är på väg, berätar Niklas.

Nio sommarläger
Gensvaret från ryttarhåll har varit 
över förväntan. Varje vecka har 
Sikfors Hästgård 80 ryttare. Till 
sommaren kommer byn att in-
vaderas av fler ridintresserade. Nio 

läger finns på planeringslistan. 
- Bara efter tre dagars annonsering på 
Facebook hade 45 personer anmält sig 
till totalt 80 platser, berättar Rebecca.
Nya idéer finns. 
- Vi ska bygga ett elljusspår för ter-
räng-ridning. Dessutom planerar vi 
för en byakamp. Och fler idéer finns 
som bågskytte till häst och tornéspel, 
säger Niklas.
Nikklas och Rebecca har också anlitat 
Viktoria Lilja och Elisa Thorelll som 
instruktörer.
- Går allt som vi vill så hoppas vi kun-
na heltidsanställa en instruktör, säger 
Niklas.

Nya ridhuset på plats -    lockar familjer till byn

Det nya stallet med boxar och skötselplatser. I den 
lilla bilden till vänster syns parets Pettersson /Har-
nesk dotter, Tove, intill en av hästarna.



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


