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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 2019.
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



Detta händer på:

1 mars klockan 16-20:

2 mars klockan 11-16:

5 mars klockan16.30-19:

9 mars klockan11-14:

Stekarnas afton 
Allt lokalproducerat av Benfri 
kotlettrad i sambaloleksås , Älg 
& Nöt Fransyska, Ytterlår,  allt 
tunnskivat, med potatisgratäng, 
kokt potatis, Peppar & Gorgon-
zolasås Pris 150:- Barn 75:- Boka 
bord, eller chansa! Välkomna! 
Öppet även lördag 2/3 kl: 11-16

Skotercafé 
Våfflor, Fika, Smörgåsar samt 
Skrovmål & Grillbiff från Grillen. 
Välkomna! Går även bra att besö-
ka oss med bil.

Fettisdag och “Byamiddag” 
Buffé med Bruna bönor, stekt 
fläsk, eller Palt m. smör & lingon 
och till efterrätt Semla!! Pris 95:- 
Barn: 55:- Boka bord!

Brunsch 
Välkommen in på vår lyxiga brunch 
som vi dukar upp i mars.  Smaka och 
frossa bland nyttigt & onyttigt,

Priser 
för årskort 

gymmet 
Sikfors 

Folkets Hus

Familj: 
2 000 kronor

Familj pensionär: 
1 500 kronor

Enskild: 
1 400 kr

Enskild pensionär: 
1 000 kr



Sikfors Fiskevårdsområde
Inbjuder till

Årsmöte
Söndagen den 3 mars 2019 kl. 18.00 
 Lilla styrelserummet  Folkets Hus.

Vi bjuder på kaffe 
Styrelsen

Det blev omval på styrelseposterna 
och styrelsen för 2019 ser ut så här: 
Ordinarie ledamöter Helen Åkerlund, 
Petra Eriksson, Ulf Wiklund, Leif 
Eriksson, Ronny Karlsson. Suppleanter 
Lennart Öhman, Elin Olovsson, Jessica 
Olofsson.
Våra hyresintäkter har under fjolåret 
minskat på grund av att vi gett skolan 
en hyressänkning. 
Vi har under fjolåret fortsatt att under-
hålla vår lokal. Detta genom att måla 
om foajén och trapphuset. Dessutom 
hade vi en del reparationer av pannan 
och vvs. Vi har även investerat en del 
grejer till gymmet som används flitigt. 

Detta är verkligen jättekul och vi hop-
pas att träningsivern håller i sig. Det är 
naturligtvis en bra intäkt för oss och 
uppmanar fler som än inte tagit stegen 
upp för spiraltrappan att göra det. Att 
träna ger så mycket mer än muskler 
och bättre flås. Välbefinnandet som 
infinner sig efteråt är guld! Alla åldrar 
behöver träna. Som yngre vill man 
kanske orka springa lopp och ha en 
snygg kropp, mitt i livet vill man klara 
av sitt arbete, både om man har ett 
stillasittande eller fysiskt tungt sådant. 
Som äldre är det viktigt att orka ta sig 
upp om man exempelvis ramlar. Så 
kom igång - håll i -håll ut!!!

Sikfors Folkets Hus har haft årsmöte



Forsens 
Livs - mer 
än en butik

Ombud för: 
•	 Systembolaget, 

•	 Apoteket, 

•	 Prima Gaz

•	 och Svenska Spel



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 Norrbottni-
ska industrin, kan nu anmäla sej 
till Erik Lundström via telefon 070-
66 700 09 eller via e-mejl 
erik@sikfors.com.

Är Sikfors äldre än Piteå?
Vad har hänt i den här bygden sen 
4000 år tillbaka? Då var det här 
en skärgård med havsnivån 20 m 
ovanför våra huvuden. Är Sikfors 
äldre än Piteå, som nu är på väg att 
fylla 400-år? 
Har du en viss kunskap om byg-
den, kom med så kan vi diskutera 
ihop till en helhet, för ingen kan 
allt. Men lite grand på var och en 
kan bli en intressant bild av byg-
den.

Ska vi ta den måndagar eller ons-
dagar? Räkna med start vecka 09. 
Lokalen blir Folkets Hus. Räkna 
med 5 kursdagar med en träff/
vecka.

Historien skapar framtiden
Vissa av Er kanske sedan skulle vil-
ja ta på sej att guida grupper nere 
vid kraftverket, grupper som bokas 
via Sikfors Konferens & Fritidsby. 
Det beslutet får var och en ta efter 
kursens slut. Ersättning utgår för 
varje guide-uppdrag. 
Ta med er anteckningsblock och 
penna. De som redan har Sikfors-
boken, ta med den. Har du boken 
Sikfors Kraftstation, ta den också. 
Om inte så har vi böckerna på 
kursen.
Uppge telefonnummer och mail-
adress.
Historien får aldrig glömmas bort, 
för det är historien som skapar 
framtiden.

Erik Lundström

Kurs angående 
Sikforsbygdens 
historia



Lång köldperiod
Älvsbyn har haft en dygnsmedeltem-
peratur under -15° mellan den 15 
januari och 8 februari. 
Vissa dygn under -30° i snitt, till ex-
empel den 19-21 januari. För att finna 
en längre sammanhängande period i 
Älvsbyn med dygnsmedeltemperatur 
under -15° får vi gå till 19 januari-26 

februari 1985.
Detta återspeglas även i månads-
medeltemperaturen i Älvsbyn som 
i januari i år var -18,4° och därmed 
den lägsta sedan januari 1987 då man 
hade -21,5°. 
I februari 1985 var det -24,2° i snitt.

Källa: SMHI



Allt föreningsliv hos oss som bor här 
i bygden, är oerhört viktigt. Det är i 
föreningslivet som vi knyter sociala 
kontakter med varandra och ser till 
att bygden utvecklas åt rätt håll. 
Utan föreningsliv så kommer mycket 
av den service vi har idag i form av 
Skola, Affär, Folkets Hus m.m. att 
så småningom läggas ner, m.a.o. det 
blir en “sovby”. 

Vägen genom byn kommer en ad-
vokat, som Länsstyrelsen utse, att 
sköta om. Men vad kommer det att 
kosta för de som har andelar i vä-
gen? Andelar har vi alla som bor här 
i byn. Advokater kostar pengar. I dag 
är det styrelsen för Intresseföreningen 
som har ansvaret, vilket inte kostar 
oss någonting. Det statliga bidrag-
et för vägen, har vi valt att det ska gå 
idag direkt till kommunen, som sen 
sköter om vägunderhållet, men det är 
Sikfors Intresseförening (SIF) som är 
ägare och har ansvaret.

Generellt sett så är nog SIF den vik-
tigaste förening vi har, eftersom den 
ska vara verksam över hela bygden. 
I stadgarna för SIF så är föreningen 
en paraplyorganisation för Sikforsby-
gden. Men naturligt vis så har varje 

förening sitt ansvar för sin specifika 
verksamhet. Men tillsammans skapar 
vi en helhet som har stått som grund 
för den service vi har idag, och som vi 
hoppas alla i fortsättningen ställer upp 
på.

Att sitta med i SIF´s styrelse är inget 
betungande uppdrag utan snarare ett 
fascinerande och skapande uppdrag. 
Men så klart så kan inte alla sitta där, 
men var och en kan bidra i verk-
samheten på sitt sätt genom att vara 
medlem i SIF.  Att leda en förening 
som har många medlemmar, känns 
stimulerande, också om medlemmar-
na ställer upp på de möten som sker. 
SIF har två möten som är enligt stad-
garna, årsmötet i mars och höstmötet 
i oktober. I övrigt så är det verksam-
heten som styr.
Nu är det ett nytt år, och som du ser så 
följer det med ett inbetalningskort för 
medlemskap i SIF för 2019. Ställ upp i 
bygdens gemenskap och bidra till att 
bygden fortsätter att utvecklas på ett 
sätt som vi alla kan känna oss stolta 
över, men framförallt som vi alla har 
stor nytta av framöver. Små som stora 
åtaganden är viktiga för oss alla.

Styrelsen för SIF

“Bidra till utvecklingen 
av Sikforsbygden”



Den 19 oktober samlades över 70 
PRO-medlemmar till höstmötet.
Mycket glädjande var att vi kunde väl-
komna 6 nya medlemmar till föreningen. 
I dagsläget är vi 121 medlemmar (!).
Mötet inleddes med lunch, idag en 
supergod köttfärssoppa, tillagad av 
köksansvariga. Efter maten fick vi ett 
mycket intressant föredrag om stroke av 
Mats Stenvall, som mycket personligt 

berättade om sin kamp för att komma 
tillbaka efter sin sjukdom. Jag tror att 
ingen lämnade mötet oberörd av hans 
fantastiska berättelse och kämpaglöd. 
Stort tack till Mats.
Mötet tog också beslut om budget, 
medlemsavgift och mötesdagar för 2019.
En musiktävling och historieberättande 
avslutade denna trevliga eftermiddag.

Höstmöte med PRO

Vinnarna i musiktävlingen



ÅRSMÖTE
Sikfors Intresseförening och

Sikfors Samfällighetsförening

Tid: Söndag den 24 februari kl 18.00
Plats:Folkets Hus

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar samt vägfrågor 
kommer vi bland annat att informera om Föreningens 

ekonomi.

Information från olika föreningar

Rapport från Fastighetsbolaget angående 
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 tillsammans 

med byns utveckling.
Vi bjuder på Kaffe och Smörgås

VÄLKOMMEN
Ett särskilt Välkommen till ni som under åren 2016 -2018 köpt 
fastighet i Sikfors och bosatt er här. Vi kommer att överlämna  

en liten gåva till ni som inte har fått den tidigare



Den 30 november samlades ca 
100 (av 125) PRO-medlemmar till 
julfest.
En fantastisk eftermiddag som 
inleddes med att alla hälsades väl-
komna.
Vi kunde även till detta möte väl-
komna en ny medlem.

Julbordet avnjöts med trevlig sam-
varo vid borden.
Julmaten hade en strykande åtgång 
och alla lät sig väl smaka av läcker-
heterna.
Ett stort tack till kökspersonalen. 
För underhållningen svarade 

Veronika och Kalle. Dom bjöd på 
många välkända låtar och även 
nyskriven musik, som publiken 
uppskattade. Alla var mycket nö-
jda och sjöng med i flera av dom 
mest kända julsångerna.
Vi fick också information om resor 
som planeras för alla PRO-fören-
ingar i Pitebygden. Närmast i tiden 
ligger en resa till Krakow i april. 
Anmälan till Resia i Piteå senast 15 
januari.
Som avslutning serverades kaffe 
och pepparkaka samt att det gigan-
tiska vinstbordet tömdes. Stort 
tack till alla som skänkt vinster.

PRO – Välbesökt Julfest

Den trevliga kökspersonalen

För underhållningen 
svarade Veronika och 
Kalle. 



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


