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aKurs för guider
aVandaler krossade rutor 
aPRO-utflykt till SCA i Munksund
aÅrsstämma för Fastighetsbolaget
aMissa inte Sikforsdagen den 21 juli



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



Måndagen den 18 juni var Årsstäm-
man för nämnda bolag. Intressant 
information om hela skolans- och 
vår affärsverksamhet. Hur sys-
selsättningen och ekonomin var.

Ett problem som jag upptäckte 
var att så många aktieägare inte 
ställde upp på mötet, sen att så 
många aktieägare inte skickade 
in en fullmakt till styrelsen när 
man inte själv kunde ställa upp på 
stämman. Att de som bor nere vid 
kusten inte var med, kan bero på 
avståndet till Sikfors, eller känner 
ett svagare engagemang för byg-
den, men nog vore det trivsamt att 
skicka en fullmakt i alla fall.
Men som aktieägare som bor i Sik-
forsbygden, borde det finnas det 
sociala ansvaret att på något sätt 
medverka och stödja våran ideella 
styrelsen för bolaget, på denna 
årsstämma.
Vi har en effektiv skola och affär 
här idag, men tro inte att det är ett 
självgående tåg som tuffar på av 
egen kraft. Det måste finnas folk 
som kör tåget och människor som 
åker med, vilket gäller för hela vårt 
föreningsliv. Kommunledningen 
jobbar starkt för de som bor i
centrala delen av kommunen, men 

vi som bor ute på landsbygden får 
ordna det mesta själv,och då är 
det på Dej det hänger, inte någon 
annan.

Affären skulle gå på plus om köp-
troheten skulle öka några porcent. 
Det finns allt för många som 
ingenting handlar eller handlar 
väldigt lite. Förväntningarna är 
inte att vi alla handlar 100% på 
våran affär, men med lite självkri-
tik och det sociala ansvar man har 
med att bo ute på landsbygden, 
skulle markant förändra situa-
tionen för våran affär. För affären 
är våran, drivs av vi som bor i Sik-
forsbygden och de i Arnemark och 
Tvärån som också har aktier i
Fastighetsbolaget. Med en skola 
och en affär, förutom övrigt fören-
ingsliv, bidrar till en bra service 
som ökar bygdens attraktionskraft 
för inflyttningar av familjer av 
olika valörer. Ur ren självbevar-
elsedrift, borde vi alla ställa upp 
för att bevara skolan och affären. 
Det är ju här, i denna del av kom-
munen, som vi och våra barn nu 
bor.

Erik L

Fastighetsbolaget i Sikforsbygden AB



Nu har det hänt igen, det som inte 
får hända. Vid en besiktning med 
kommunfolk i Kraftverksmuséet, 
upptäckte vi att fyra fönsterrutor 
med dubbel glas var krossade med 
stenar.

Med tanke på storleken av en av 
stenarna, så lär det inte vara barn 
som ligger bakom, utan snarare 
ungdomar.
Några dagar senare så blev ytter-
ligare ett antal fönsterrutor kros-
sade. Denna gång kom vi i kontakt 
med ett gäng ungdomar från annan 
ort, som så klart nekade till skade-
görelsen. Men med tillfredsställelse 
kan vi konstatera att det inte är byg-
dens egna ungdomar som orsakat
denna skadegörelse.

Båda skadegörelserna är polisan-
mälda, och det kommer vi att göra 
med all skadegörelse framöver. Vi 
får se vad det leder till. Polisen vill 
gärna ha vittnesuppgifter, och vi 
hoppas därför att Du/Ni som sett 
eller hört något tar kontakt med 
någon av oss i gruppen. Stenarna är
också tillvaratagna, om det blir be-
hov av att ta DNA prov på dessa.
Det är lätt att se detta som ett un-
gdomsproblem, när det egentligen 
är ett föräldraproblem.

Hur har vi fostrat våra barn, vad vet 
vi vad dom gör när dom är hemi-
från?

Kraftverksmuséet, som är Norr-
bottens första större kraftverk, som 
banade vägen för elektrifieringen 
av den Norrbottniska industrin, 
har idag tillsammans med Järn-
vägsbron ett starkt kulturellt värde 
även internationellt, som vi i Sik-
forsbygden genom guidning av tur-
ister och andra grupper visar upp.

Vi är ett antal personer som en-
gagerat oss och jobbat många tim-
mar och dagar ideellt. I år jobbar 
vi med miljön utanför kraftverket. 
Vi håller också på med att renovera 
garaget, som var skadat av inkom-
mande regnvatten. Men det finns 
mer att göra.

Därför känns det otroligt tråkigt 
när någon eller några förstör bara 
för nöjes skull. Vår förhoppning 
är att vi ska kunna hålla våra ge-
mensamma anläggningar skade-
fria, som respekt för de som lägger 
ner massor med ideellt arbete för 
att hålla igång dem, men även i 
bygdens intresse.

Kraftverksgruppen

Nu har det hänt igen



Forsens 
Livs - mer 
än en butik

Ombud för: 
•	 Systembolaget, 

•	 Apoteket, 

•	 Prima Gaz

•	 och Svenska Spel



Ett 20-tal medlemmar mötte upp till vårens utflykt som gick till SCA:s 
pappersbruk som varit arbetsplatsen för några av våra medlemmar.

Vi fick en utförlig genomgång av hela processen samt en visning av pap-
persbruket.

Ett stort tack till guiderna.

Samvaron avslutades med lunch och trevlig samvaro. Nu tar vi
sommarlov fram till 24 augusti då vi startar upp höstens aktiviteter med 
surströmming.

PRO:s våravslutning    - utflykt till SCA



PRO:s våravslutning    - utflykt till SCA

sikforsdagen 21 juli
Välkomna till Sikforsdagen, denna gång 
en mindre version, allt samlat runt Sikfors-
gården. Aktiva kvinnor håller gården öppen 
för våffelservering, skolkorten har en egen 
utställning vid gården. 
Kom, träffas och umgås med alla dina 
vänner. Dela gärna detta evenemang, och 
vill du hitta på en aktivitet är du välkommen 
att höra av dig. Sikfors Intresseförening står 
som värd.
Vid fint väder har Restaurangen Trubaduren 
Joel Nunez på sin veranda. Välkomna ned 
på mat eller bara en drink på verandan…
Erbjudande på ”Handlarn” Forsens Livs, 
Erbjudande i Restaurangen på campingen. 



I Piteå-Tidningen, fredagen den 22 
juni, kunde vi läsa på sista sidan att 
Sikfors Intresseförening, hade av 
Riksantikvarieämbetet tilldelats 18 
000:- att användas till kursverksam-
het för guider.

Därför kommer vi till hösten att 
anordna en kurs för de som vill 
veta mer om bygdens historia
och även ställa upp någon gång 
som Guide till de grupper som 
under sommarhalvåret besöker
oss och som vill veta mer om Sik-
forsbygden och Kraftverksmuséet. 
Kursen kommer mest troligt att 
hålla till i Folkets Hus.
Vi har under några års tid gui-
dat grupper från skolklasser till 
pensionärer, från företag och från 
föreningslivet. I dag har vi i stort 
sett bara en guide, vilket är en 
svaghet för denna verksamhet. 

Därför vill vi få kontakt med an-
dra intresserade att gå in i denna 
verksamhet. Guidningen sker inte 
ideéllt, utan det utgår ersättning 
för varje tillfälle. All guidning 
administreras av Sikfors konferens 
&amp; Fritidsby AB, men det är 
Sikfors Intresseförening som äger 
Kraftverksmuséet.
Vi går ut med denna information 
nu, så har du sommaren på dej att 
fundera på saken. Senare
höstnummer av denna tidning, 
kommer en mer detaljerad infor-
mation om tidpunkt och hur
många träffar det blir. Ev. 5-6 ggr, 
eller efter behov.
Som sagt, tänk på saken. När vi väl 
kommer igång så brukar det bli 
väldigt intressant och
trivsamt. Ha en trevlig sommar.

Erik L

Kursverksamhet för Guider





Detta händer på:

14 juli:
Pub i kåtan med Joel Nunez. 
Tid: 21:00-23:55
Kom o lyssna på Joel Nunez, kille 
från Puerto Rico, som upptäcktes 
på ett kryssningsfartyg i Miami, 
och som hamnade i Skellefteå, 
otroligt duktig på att sjunga!

21 juli:
Pub i kåtan med Joel Nunez. 
Tid: 21:00-23:55
Pub på altanen vid vackert väder, 
annars inne i restaurangen.

Gratis tempererad pool 
Öppen alla dagar till 12 augusti kl: 10-17.30. Vi har en poolkiosk som 
håller öppet vid vackert väder. Varma mackor, varmkorv, stripsmeny, 
glass, godis, simglasögon, armpuffar, simring m.m.

21 juli:

Sikforsdagen
Läs mer information på sidan 7





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


