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aVårmötet som blev ett sommarmöte
aBra kilopris på fisken - 2 008 kronor
aMissa inte den årliga byastämman
aFiskefestivalen en folkfest
aSeger i älvfisket för Team Badass
aFira nationaldagen och midsommar 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



Till vårmötet, som i stället blev ett 
sommarmöte tack vare vädret, hade 
ett 60-tal medlemmar
hörsammat inbjudan. Vi bjöds på 
en fantastisk lunch, grillad karré 
med gräddsås (som Catrin
på affären hade fixat), potatis-
gratäng och sallad.

Efter lunchen fick vi en historielek-
tion av Morgan Stenberg från Piteå 
museum. Han berättade
om Piteås historia och flytten av 
staden. Han nämnde bl a att man 
nu pratar så mycket om att
Kiruna ska flyttas, det har vi i Piteå 
gjort flera gånger. Han berättade 

mycket spännande om
bl a sista häxbränningen, en kvin-
na från Lillpite och om Daniel So-
landers liv.
Medlemmarna fick också informa-
tion om kommande aktiviteter. Vi 
har en aktiv sommar
framför oss, bl a politikerutfrågn-
ing, aktivitetsdag och våravslut-
ning. En namninsamling för
”Höjning av den allmänna pen-
sionen” pågår i hela landet.
Nästa möte blir 24 augusti och då 
blir det surströmming.

TEXT OCH FOTO: 
KERSTIN WESTERLUND

PRO:s vårmöte blev 
ett sommarmöte

Morgan Stenberg gav en spännande 
historiebeskrivning av Piteå (bilden 
till vänster). Till höger en trio som 
väntar på maten...





Forsens 
Livs - mer 
än en butik

Ombud för: 
•	 Systembolaget, 

•	 Apoteket, 

•	 Prima Gaz

•	 och Svenska Spel



Detta händer på:

6 juni Nationaldagsmiddag 
Nationaldags 2-rätters Middag Pris: 300:-
Förrätt: Rensteksröra i mjukt tunnbröd
Varmrätt: Fjällröding, Sherrysås, Gratin-
erade Potatismosrosor.
Efterrätt: Kaffe & Nationaldagsbakelse
Boka gärna bord! 0911-700 77

Fira nationaldagen och midsomarhelgen
på Sikfors konferens & fritidsby

Midsommarhelgen 2018
Midsommarafton:
Kl: 14.30 reser vi midsommarstån-
gen, o dansar runt den tillsam-
mans med trollet Tookie, alla barn 
som är med och dansar bjuder vi  
på en glass efteråt!
Kl: 21-24 Pub i kåtan med 
trubadur.

Helgerbjudande i restaurangen:
Lövbit 150 gr, Persiljesmör, Pom-
mes, Coleslaw 129:-



Tord Lundmark från Altersbruk 
vann fredagens kvällsfiske i Lomt-
järn när helgens Fiskefestival i Sik-
fors inleddes. Hans fångst vägde 
2,49 kilo. För detta belönades Tord 
med 5 000 kronor.
– Jättekul, tyckte Tord som vann 
tävlingen ganska överlägset.

Kvällen bjöd på ett fantastiskt som-
marväder. Många kom cyklande 
till Lomtjärn för att följa fisket i den 
25-gradiga värmen.
Kvällsfisket lockade 46 deltagare. 
Tyvärr färre än förra året då ett 
70-tal kom till start. Kanske var 
vädret för bra..?
Det var också svårfiskat. Regn-
bågarna verkade inte på hugget. 
Tord Lundmark lyckades dock 
locka tre stycken på kroken.

Hemlighet?
– Jag fiskade med en Sputnik. Ett 
böjt skeddrag, avslöjade Tord som 
är en flitigt återkommande delt-
agare på Fiskefestivalen.
– Men det här är första gången jag 
vinner.
Tord och hans familj bor i husvagn 
på campingen.
– Helt perfekt, tycker Tord som på 
lördagsmorgonen ska följa barn-
barnen till barnfisketävlingen i 
Hamptjärn.
Tvåa i tävlingen kom Johan An-
dersson, med en fångst på 1,8 kilo. 
Han fick en prischeck på 3 000 
kronor. Trea blev Caroline Gran-
berg (1,61 kilo) som belönades 
med 2 000 kronor. Dessutom 
lottades massor av fina priser ut på 
startkorten.

2008 kronor kilot för Tords fångst

Tord Lundmark vann kvällsfisket på fredagen. Till höger syns en del av 
regnbågarna som fångades och en bild från fisket i Lomtjärn.



PITEÅ SAMORGANISATON
Inbjuder till en

AKTIVITETSDAG 
i SIKFORS

Onsdag 4 juli 2018 
klockan 11 - 15

Ur programmet bland annat:
Underhållning av MIXEN-kören 

och KARUSCHEBANDET
Lekar, tävlingar, tipspromenad

LUNCH finns att köpa på Campingen
VÅFFLOR och FIKA vid Sikforsgården

VÄLKOMNA till en trevlig dag i Sikfors

OBS! Du behöver inte vara PRO-medlem 
för att dela denna trevliga dag oss.

Arrangörer: PRO-föreningarna 
i Munksund, Norrfjärden 

och Sikfors





En gädda på 83 centimeter och 
en öring på 64 centimeter gav 
”Team Badass” segern i prestige-
fulla Sikfors Fishing Cup – Catch 
& Release båtfisketävling i Pite 
älv, på lördagseftermiddagen. I 
laget, som medverkade i tävlingen 
för fjärde året i rad, ingår Bengt 
Segerstedt och Peter Eriksson från 
Norrfjärden.
– Jackpot, tycker Bengt Segerstedt 
som dessutom fick pris för största 
gädda och största öring.

Lördagen inleddes med barnfiske i 
Hamptjärn. Liksom i fredagens kvälls-
fiske i Lomtjärn var deltagarna något 
färre än förra året. Kanske var vädret lite 
för bra…
Till älvfisket kom emellertid 27 lag till 
start. Det är likvärdigt med föregående 
år.
Det var dock svårfiskat. Mindre än en 
timme före start öppnade SkellefteKraft 
två dammluckor i kraftverket vilket 
grumlade till vattnet.
Av 27 lag var det endast sju som fick fisk.
– Det var trögfiskat. Vi får vara glada 
över våra två fiskar, säger Peter Eriksson 
i ”Team Badass”.
Båda fångsterna bärgades av hans kolle-
ga Bengt Segerstedt.
– Det var hans tur i år, skrattar Peter.
Fiskarna var dessutom de största i var 
sin klass.
Som segrare kammade ”Team Badass” 

hem det åtråvärda priset; en flygresa med 
Kallax flyg till valfritt fiskevatten plus två 
presentkort på vardera tusen kronor att 
nyttja hos Vildmark & Fritidsliv.
– Vart vi flyger är inte spikat än. Men 
det lutar åt Levas ovanför Nikkaluokta, 
berättar Bengt som också fick med sig 
dubbla fiskeutrustningar i pris för störs-
ta fiskarna.
Både Bengt och Peter är inbitna fiskare.
– Det blir mycket flugfiske och trolling 
i älvarna.
Tidigare år har ”Team Badass” placerat 
sig tvåa, femma, femma och nu alltså 
etta.
– Nästa år kanske vi stannar på land och 
hejar, skämtar Peter.
– Nä, då ska vi försvara titeln, tillägger 
Bengt.
Fiskefestivalens knubbrace avgjordes 
också på lördagseftermiddagen. Totalt 
hade 760 knubbar sålts som samtidigt 
släpptes i älven från hängbron.
Snabbast till fångststället en bit 
nedströms flöt en knubb som Martin 
Lindberg köpt. Det gav honom 3 000 
kronor i prispengar. 2 000 kronor fick 
Kjell Sjöström och tusen kronor gick 
till Christer Backman.
Dessutom lottades en mängd fina 
priser ut, både i knubbtävlingen och 
älvfisket.
På kvällen avslutades Fiskefestsivalen 
med en pubafton på Folkets Hus.
Fiskefestivalen blev en riktig folkfest 
och är ett evenemang som är be-
tydelsefullt för byn...

Team Badass vann älvfisket



Vinnarna i älvfisket; ”Team Badass” med Bengt Segerstedt och Peter Eriksson.

Fiskefestivalen en riktig folkfest

Fiskefestivalen blev en riktig folkfest. 
Campingen och hotellet var fullbelagt. 
Många njöt av både god mat och det 
fina vädret.

Hela helgen har folk kommit i strida 
strömmar till Sikfors.

Många promenerade mellan de olika 
aktiviteterna under Fiskefestivalen…

Förväntansfulla båtlag inför starten av 
älvfisket



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


