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aKurs i bygdens historia
aLöpband på gymmet i Folkets Hus?
aInformation om pelletsleveranser
aFacebook eller På Gång..?
aWhiskeyprovning och Julbord



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



Stenvalls Trä AB 
informerar:

From 1 november är det 
nya rutiner när det gäller 
utkörning av pellets inom 

centrala Sikfors.
Beställningen av 

pellets ska ske senast 
tisdag eftermiddag för att 
hinna med utkörningen 
som sker endast under 

torsdag eftermiddag varje 
vecka.

Beställningen kan ske till 
växeln 0911-25 10 00, 

eller direktköp på 
kontoret.

Leveransavgift tillkommer 
på 

125 kr/leverans.

Detta händer på:

 julbord i sikfors 2018
  7, 8 , 9, 12, 14, 15 och 16 december

30 november:
Whiskeyprovning med Erik Grödahl.
Måste bokas senast den 25 
november. Pris: 425:-

”Julbord” i restaurangen Pris: 350:- 
Barn 2-6 år gratis från 7–14 år 175:- 
inkl 1 julmust/lättöl/Loka serveras 
uppe i restaurangen. Efterrättsbordet 
serveras i kåtan. Välkomstdryck: Glögg 
m. pepparkaka
Kalla: Griljerad skinka, 4 sorter sill, 
hemgjord sillsallad, gubbröra, gravad 
lax, rökt lax, gravlaxsås, pastramilax, 
ägghalvor m. räkor, grå kalvsylta, 
pressylta, Renkorv, Lönnebergakorv, 
leverpastej,  rökt lamm, rödbetssallad, 
mimosasallad, ostbricka, Vörtlimpa, 
kavring, polarkaka, hårt bröd, smör.
Varma: prinskorv, köttbullar, revbens-
spjäll, Janssons, Ugnsomelett m. 
champinjontäcke, hemkokt Blodkorv, 
kokt potatis.
Efterrätt: Ris á la Malta, Chokladpud-
ding m. vispgrädde, gott fikabröd, st-
ruvor, knäck, ischoklad, godis 4 sorter.



TACK!!!

Tidigare i somras skrev jag en blänkare i denna tidning om en kurs om 
Sikfors Gamla Kraftverk samt lite om historien bakom Sikfors. Jag skulle 

återkomma när det blev aktuellt.
Nu är det aktuellt!

Alla de som är intresserade om bygdens historia och hur det kom sej 
att det byggdes ett kraftverk här i Sikfors, Norrbottens första större 

kraftverk, som banade vägen för elektrifieringen av den Norrbottniska 
industrin, kan nu anmäla sej till:

Erik Lundström 
via telefon 070-66 700 09 eller via e-mejl erik@sikfors.com

Uppge gärna vilken veckodag som passar bäst. Räkna med start tidigast 
vecka 48. Lokalen blir Folkets Hus.

Vissa av Er kanske sedan skulle vilja ta på sej att guida grupper nere vid 
kraftverket, grupper som bokas via Sikfors Camping & Konferens. 

Det beslutet får var och en ta efter kursens slut. 
Ersättning utgår för varje guid-uppdrag. 

Räkna med 5 kursdagar med en träff/vecka.
Uppge telefonnummer och mail-adress.

Historien får aldrig glömmas bort, 
för det är historien som skapar framtiden.

Erik Lundström

Kurs angående Sikforsbygdens historia

Sikfors Folkets Hus vill tacka för alla förslag vi fått uppe på gymmet. 
Vi kommer att köpa in och fixa diverse grejer i gymmet 

nu under vintern. 
Vi fortsätter att undersöka möjligheten att investera i ett löpband. 
Om beslut tas att köpa in ett löpband måste vi frigöra utrymme i 

“TV-rummet” och det innebär att en maskin måste bort. 

MVH Sikfors Folkets Hus styrelse



Forsens 
Livs - mer 
än en butik

Ombud för: 
•	 Systembolaget, 

•	 Apoteket, 

•	 Prima Gaz

•	 och Svenska Spel



Vad jag märker, och säkert också ni 
andra, är att våran tidning På gång i 
Sikforsbygden (Borgfors, Selsborg. 
Skomanstjälen, Sikfors södra och 
norra sidan, samt Heden och Kullen) 
håller på att tunnas ut. Det har in-
genting med tidningens redaktion att 
göra, utan det beror på dej och mej.

Vi startade tidningen för att kunna 
informera Alla boenden i bygden 
om vad som händer inom alla fören-
ingar, företag och vad vi alla andra 
vill informera ut i bygden. Tidnin-
gen år nu inne på det 21:a året, vilket 
nog är unikt för en bya-tidning.
Under åren som gått har vi kunnat 
läsa om vad som har hänt inom 
olika områden, och fått oss att kän-
na att denna bygd tillhör oss och att 
vi tillhör bygden. Det är två viktiga 
faktorer som har lett till den utveck-
ling som har skett fram till idag.

När jag tagit upp frågan om tidnin-
gen, så brukar jag få svar att Face-
book täcker allt. Men det är en stor 
missuppfattning. För det första så 
har inte alla Facebook och är med 
i de sidor som handlar om Sikfors: 
Sikfors, Sikfors.nu, Köp & Sälj Sik-
fors, Sikfors Fiskefestival, Sikfors
bilder, samt Sikfors.com. Dom här 
sidorna har säkert en funktion att 

fylla inom sina specifika områden, 
men är inte en sammanhållande 
funktion som binder ihop oss alla 
som bor och verkar i denna bygd, 
som väcker intresse och ansvar hos 
oss alla för att utveckla bygden. För
att väcka detta intresse och ansvar 
krävs det information om vad som 
händer i bygden. När information 
uteblir brukar nedläggningarna 
börja.

Frågan blir då, vad kan vi lägga ner 
utan att det berör bygdens kom-
mande utveckling, en utveckling 
som skapar trygghet att bo i bygden 
med den service som finns här idag? 
Vad händer om Intresseföreningen 
läggs ner, Tidningen På gång... Sko-
lan, Forsens Livs, Alla aktiviteter på 
Folkets Hus, för att nämna några 
viktiga områden. Utveckling är in-
get självgående tåg, utan den hänger 
på Dej, inte på någon annan. För Du 
är ju någon annan för alla andra. 
Något att tänka på.

Idag finn ingen bättre kanal att 
förmedla information ut i bygdens 
än tidningen På gång i Sikforsbyg-
den, för den går ut till alla postlådor 
som finns i bygden, m.a.o. till alla 
som bor här, ung som gammal. 

Fortsättning nästa sida... 

Facebook eller På gång...



Men det krävs att bl.a. föreningslivet 
förstår värdet av att dom förmedlar 
om vad som har hänt och vad som 
kommer att hända i sina specifika 
intresseområden. Tänk då också 
på att det skapas ringar på vattnet, 
så att informationen stannar inte 
inom vår bygd utan sprids ut runt 
omkring oss, som ger en aktiv bild 
av denna
bygd. Vi har det idag, men den 

måste underhållas.
Facebook kan aldrig utveckla våran 
bygd, men det kan tidningen På 
gång i Sikforsbygden bidra med om 
vi nyttjar den rätt. 
Så Föreningslivet, hjälp oss att ska-
pa en aktiv tidning och en
attraktiv bygd att bo i.

Erik L



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


