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aGod ekonomi i SSK
aVårfloden här - älven stiger 
aMissa inte PRO:s vårmöte
aDags för årets Fiskefestival
aAvspark för fotbollslagen
aFira Pingst, och Morsdag på campingen



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



VÅRMÖTE
Fredag 18 maj 2018 kl 13.00

Folkets Hus i Sikfors

Lunch serveras för 70 kronor/person
Morgan Stenberg kommer och pratar om

Allmän historia och kuriosa

Info från styrelsen – bl a arbetslag för köket,
våravslutning, aktivitetsdagen, resor m m

Anmälan senast 15 maj till Marianne, tel 700 94 
eller Kerstin, tel 711 59

Även nya medlemmar hjärtligt välkomna!



Sikfors SKs årsmöte genomfördes 
den 18:e april på Sikfors Camping och 
konferens. På årsmötet valdes Oskar 
Ögren till ordförande, Jens Renberg 
till kassör. 
Nya på styrelseposter blev detta år 
Hanna Johansson Närvä och Jose-
fin Edström. Styrelsen består nu av 
Oskar Ögren, Jens Renberg, Hanna 
Johansson Närvä, Robert Karlsson 
Albin Dalkvist, Eva Pettersson och 
Josefin Edström. Valberedningen 
består kommande år av Ida Söder-
berg och Ida Quvang. 
God ekonomi
Årsmötet gick igenom verksam-
hetsåret 2017 där dam- och herrlaget 
i fotboll hade haft ett bra år i sina 
serier och de ser med spänning fram 

emot säsongsupptakten. 
Klubbens ekonomi är god och det 
arbetas för närvarande fram planer 
kring en etablering av en aktivi-
tetspark nere vid klubbhuset. 
Ni är välkomna att bli medlemmar 
och är välkomna att delta i aktivi-
teter som genomförs i klubbens regi. 
Har ni nya idéer på vad ni vill göra i 
Sikfors, tveka inte att kontakta någon 
i styrelsen. 
Fiskefestival
Nu blickar vi närmast fram emot 
den årliga Fiskefestivalen som går av 
stapeln 25-26 maj. Vi hoppas ni kom-
mer och njuter av sol, värme, god 
fiskelycka och god stämning i byn. 

/Styrelsen Sikfors SK

SSK:s årsmöte:

Planer på aktivitespark
vid klubbhuset

Både herr- och damlaget i fotboll hade en bra säsong 2017.



Forsens 
Livs - mer 
än en butik

Ombud för: 
•	 Systembolaget, 

•	 Apoteket, 

•	 Prima Gaz

•	 och Svenska Spel



Pingst 18-20 maj -2018
18 maj Fredag öppet 9- 21
Afterwork från 17.00 ”Taco”  kött, 
kyckling, veg qorn,  för  110:- 
Boka bord!
19 maj Lördag  öppet 10-20.00 i 
restaurangen. Lördagserbjudan-
de:  Oxfilé, Potatismosrosor m. 
västerbottenost, Gorgonzolasås, 
el Pepparsås, Chokladpudding m. 
visp grädde Pris: 269:-
Lördag: Pub i kåtan 21-24 
Trubadur
20 maj Söndag  Restaurangen 
öppen 10 – 16
Boka gärna bord! 0911-700 77

Detta händer på:

Fiskefestival 25-26 maj 2018
Fredag 25 maj:  Restaurangen öppen 
9-19.00              
Kvällsfiske i Lomtjärn kl: 19-20 Pri-
sutdelning vid Sikfors Folkets hus kl: 
21 med lite dryck & mat att beställa.
Lördag den 26 maj: Restaurangen 
öppen 9-19.00
17:45 Knubbrace. 18.15 Prisutdelning 
vid Sikfors Folkets hus, Både tävlin-
gen & knubbrace
kl: 21-01.00 ”After fishing ” – Pub 
i Sikfors Folketshus  med trubadur 
Magnus Kallander.
Söndag den 27 maj: Restaurangen 
öppen 10-16.00

Morsdag 27 maj kl: 13-19
Restaurangen öppen 11-19.00. 
Förrätt: Krämig champinjonsop-
pa, med hembakt Focaccia bröd.
Varmrätt:  Lax m. Dijon & Väs-
terbottensosttäcke, kokt potatis. 
Efterrätt: Kaffe & Rosa 
Gräddtårta.
Pris: 3-rätters middag 295:-



Älven stiger - redan högre vattennivåer 
än förra sommarens toppnotering

- Avgörande är om fjällfloden kom-
mer tidigt och spär på flödena yt-
terligare innan snösmältningen är 
klar längre ner, Margareta Lundberg, 
(bilden) säkerhetssamordnare i Älvs-
byns kommun.
Det varma vädret har satt fart på 
snösmältningen.
– Vattnet börjar närma sig kritiska att 
nivåer. Det gäller att vara förberedd, 
säger Margareta som har regelbund-
na möten med räddninigschefen för 
Piteå och Älvsbyn, Torbjörn Johans-
son, för att diskutera läget.
– Ett normalår brukar älven vara som 
högst i början på juni. Men det varma 
vädret i maj har påskyndat proces-
sen, säger Margareta och uppmanar 

bostads- och fritidshusägare att för-
bereda sig på högvatten.
Förra sommaren var vårfloden sen. 
Högsta nivån noterdes den 22 juli, 
4,22 meter. Nivåerna är redan nu 
mycket högre i älven.
– Ingen kan ju veta vad som händer 
i en stort sett oreglerad älv som 
Piteälven. Men jag har dagligen kon-
takt med Skelleftekraft som driver 
kraftverket i Sikfors. Jag har också 
fått veta att snön uppe i fjällen är my-
cket vattenrik och snödjupet varierar.
Älvsbyns kommuns nya mätsyste-
met RiverOnline är till stor hjälp. 
Det kan alla följa på: https://www.
byteport.se/riveronline/

Vårfloden växer. 
Den snörika vintern kom-
mer att leda till en stor 
tillförsel av smältvatten.
Många följer utvecklin-
gen med intresse och flera 
minns översvämningarna 
1995. Vattennivåerna är 
redan höga. 
En klass 3-varning har ut-
färdats av SMHI.



Sikfors började seriespelet på bästa 
sätt. Seger borta mot Storfors AIK 3 
med 2-0 (1-0).
– Ett roligt och skönt resultat med 
tanke på att försäsongen varit lite 
strulig för vår del, säger Oskar 
Öhgren.

Sikfors fick en bra start på match-
en. Redan i den 14:e minuten satte 
Andreas Sohlman 1-0. Det gav 
självförtroende.

– Vi spelade stabilt. Visserligen 
ägde Storfors mer boll men vi ska-
pade fler farliga chanser.

I sista minuten satte Joel Nyberg 
2-0. Ett snyggt mål. Joel sköt från 
25 meter rätt upp i krysset.

– En härlig seger, tycker Oskar och 
berömmer hela laget för insatsen.

Sikfors har annars haft en lite 
strulig försäsong.
– Vi är många i truppen men har 
ändå varit få tillsammans på mån-
ga träningar. Vi har haft problem 
med träningstiderna vilket ställt 
till det. Därför var det extra skönt 
med en seger i premiären. Det 
stärker oss, säger Oskar.

Lyckad seriepremiär
för Sikfors fotbollsherrar

Oskar Ögren var nöjd med seriepremiären. ARKIVFOTO

 Damerna inledde serie-    
spelet i måndags med match 
mot Älvsbyn. 
Detta var dock efter 
pressläggning av denna 
tidning.





Dags för årets 
Fiskefestival
- fina priser i potten
Det är dags att ta fram sportfiskeu-
trustningen. Den 25-26 maj arrang-
erar Sikfors SK tillsammans med 
Sikfors Konferens & Fritidsby den 
populära Fiskefestivalen.
Som vanligt blir det tre tävlingar; 
kvällsfiske i Lomtjärn på fredag-
skvällen, barnfiske i Hamptjärn på 
lördagsmorgonen och sedan den 
prestigefulla Sikfors Fishing Cup 
- Catch & Release båtfisketävling i 
Pite älv, på lördagseftermiddagen.
Prisborden är i vanlig ordning 
välfyllda. I älvfisket är 1:a pris ett 
presentkort med Kallax Flyg
och ett presentkort hos Fritid & 
Vildmarksliv (värde 10 000 kr)
2:a pris är en stughelg på Sikfors 
Camping med relaxkväll Sikfors 

(värde 6 500 kr). 3:e pris är två 
flytringar (värde 6 000 kr). 
4:e-10:e pris (väljs i tur och ord-
ning från prisbord).
Kontantpriser väntar de tre bästa 
i kvällsfisket och alla deltagare i 
barntävlingen får pris.
- Vi ser fram mot ett par fantastis-
ka dagar som rymmer både fiske 
och nöjen, säger Oskar Ögren, 
ordförande i SSK. 
Nytt för i år är att lördagens prisut-
delningar flyttas till Folkets Hus.
När detta skrivs ligger isarna kvar 
på tjärnarna. 
- Men vi har varit och borrat hål 
på isarna och pumpat vatten för 
att påskynda smältningen, säger 
Oskar. (Se info på nästa sida).



program och hålltider
aFREDAG 25 MAJ:
Kvällsfiske i Lomtjärn kl: 19-20 
Pris 300:- (Prispengar till 1:a, 
2:a och 3:e plats) Betalning och 
anmälan senast kl: 18:30. Allmän 
genomgång av regelverket kl: 
18:45. Startskott 19:00. Prisutdeln-
ing vid Sikfors Folkets hus kl: 21 
med dryck & mat att beställa.

aLÖRDAG 26 MAJ(förmiddag):
Barnfiske vid Hamptjärn kl: 10-
11.00. Mete eller kast upp till 13 år 
Pris: 50:-. Betalning och anmälan 
senastsenast kl: 9:30. Allmän 
genomgång av regelverket kl: 9:45. 
Startskott 10:00. Prisutdelning vid 
Hamptjärn, pris till alla deltagare
aLÖRDAG 26 MAJ (eftermiddag):
Sikfors Fishing Cup ”Catch & 
Release fisketävling i Pite älv” 
Sikfors  kl: 14-17. Anmälan via 
e-post till forsvallen@sikforssk.se 
Vid anmälan anges ett lagnamn 
och personuppgifter på bägge 
deltagarna (namn och mobil-
nummer). Startavgift: 600 kr per 
lag. Betalas in via via Bankgiro 
501-7777 alternativt Swish nr. 123 
2222 370. OBS! Bekräftelse med ett 
startnummer först när betalningen 
kommit in med samma lagnamn 
angivet på betalningen. I mån av 
tillgängliga platser på tävlingsda-

gen kan anmälan och betalning 
ske på plats.

Hålltider tävlingsdagen, lördagen 
den 26:e maj:
12:00 – 13:20 Registrering och 
uthämtning av deltagarkort, mä-
tutrustning samt västar (ej flyt-
västar, dessa ordnas på egen hand) 
sker i sekretariatet vid Sikfors 
Folkets Hus.
13:30 ”Kaptensmöte” vid färjstäl-
let, Sikfors. Information inför 
tävlingen.
Minst 1 pers/lag måste delta.
14:00 – 17:00 Tävlingsstart 14.00. 
Starten sker från startplats vid 
färjstället. Fisket pågår under 3 
timmar.
17:30, senast, återsamling i sek-
retariatet vid Sikfors Folkets Hus 
för inlämning av deltagarkort och 
grovrengjord mätutrustning.
18:00 Prisutdelning och utlottning 
av priser (Sikfors Folkets Hus).
ÖVRIGT LÖRDAG 26 MAJ:
17:45 Knubbrace – knubbarna 
släpps från hängbron. Knubb kan 
köpas i anslutning till sekretariatet 
före och under fisketävlingen:
30 kr/st eller 4 st för 100 kr.
AFTER FISHING
19:00 - After fishing – Pub på 
Folkets Hus



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, 97, 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


