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Från redaktionen… 

OBS! februari är nu första numret för året, sedan blir det  
en tidning i juli med manus stopp 20:e juni.  
Sommar uppehåll till 20:e augusti för höstnumret i september 
                                                                                   

MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn: 0911-70253 
             E-post: segerlund@bigfoot.com 
 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 
ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr   övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr    övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr    övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
 
Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Carina Segerlund 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  
(Sikfors Intresseförening) 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2003 
Februari:   Husmodern 
Mars:         Byaförening Skomanstjälen 
April:         Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
Maj:           Fiskevårdsföreningen 
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SAMORDNINGEN AV  
SKOTERLEDER ,SKIDSPÅR,  
PLOGADE KÖR/RID  VÄGAR. 
 
Vi har nu arbetat fram en karta 
på hur lederna kommer  att dras 
och var de plogade väggarna är. 
Skoterlederna är nästan helt  
Klara, och det behövs redan  
från i år för att trafik utifrån skall 
hitta och komma så smidigt  
genom Sikfors som möjligt 
Naturligtvis så kommer det att 
vara provisoriskt på vissa ställen 
eftersom nya vägen inte är klar. 
Om ingen har något att  
invända så provar vi så här 
och fungerar det bra så förs  
skoterlederna in på Piteås  
skoterkarta. Se bifogad karta. 
 
Skidspårets 5 km blir inte helt 
klart förrän nästa vintersäsong. 
 
Vad beträffar plogade väggar så 
är dessa inte alls avstängda 
för allmänheten, alla har rätt att 
använda och vistas på dessa  
vägar, tänk på att visa hänsyn 
och vara försiktig vid kurvor och 
svackor, för det kan komma ett 
häst ekipage. Som framförare av 
ett motor fordon så har man den 
skyldigheten. 
 
Vi har varit årets By, vi pratar om 
utveckling, vi vill vara bäst. Så låt 
oss då samsas och glädjas över 
det vackra vi har runt om oss.  

SPARKTEST I SIKFORS 
ONSDAG 8 JANUARI 
Ja, det kunde ni läsa dagen efter  
i PT när tidningen Land gav  
vältränade Sikforsbor i uppdrag att 
genomföra en kvalificerad sparktest. 
Vilken sparkmodell som vann? 
Om detta och hur trevligt vi hade 
det kommer ni att när som helst 
kunna läsa i tidningen Land. 
Vi fick också tillfälle att visa  
Sikforsgården där Anna-Lisa  
Norman och Christina Karlsson 
bjöd på goda smörgåsar. 
             Birgitta JN 

En positiv anda skapar fler 
kreativa människor, och det 
behövs i våra föreningar annars  
dör våra föreningar snart ut. 
 
Vi kommer att ta upp om  
samordningen  på  
Intresseföreningens årsmöte  
den 12/3.  
 
Om du undrar över något redan 
nu  så prata med någon ur den 
grupp det berör så får du 
snabbast svar. 
 
Vägar för cyklister gående kör/
ridande  sommartid kommer vi 
att jobba med när den säsongen 
kommer.                    Carina 
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           HALLÅ ALLA  
FÖRENINGAR I SIKFORS 
Behöver ni lokal för t.ex. 
sammanträden eller andra möten? I 
så fall kontakta Birgitta eller Ronny 
i  
Intresseföreningen. Vi anser att det 
vore bra att nyttja lokalerna i Gula 
Villan som nu blivit lediga då Åsa 
flyttat ned sin kontorsverksamhet 
till Udden. 
 I Gula Villan finns utrymmen och 
även några skåp att förvara i. 
Vi har förslag på att iordningställa 
så att vi har ett större och ett mindre 
konferensrum. 
Kom med idéer och tyck till.  
Ju fortare desto bättre.  
Kostnader för hyra och vilka regler 
som ska gälla får vi diskutera, när vi 
vet lite mera, med styrelsen för  
Sikfors Utveckling AB som har koll 
på driftskostnaderna och beslutar 
om hyran.  
Vårt bolag har sedan tidigare SSK 
som hyresgäst. 
Att det finns en samlingspunkt i byn 
är bra också med tanke på 
byautveckling som alla föreningar 
och även andra bidrager till på ett 
eller annat sätt. 

SSK 
 
Önskar alla medlemmar, sponsorer, 
sympatisörer och alla andra en god 
fortsättning på det nya året. 
 
Vi börjar med att påminna alla om 
all vinterverksamhet 2003 
måste skötas ideellt p.g.a vi inte  
har någon vaktmästare denna  
vintersäsong. 
Det betyder att de som vill åka 
skridskor, åka skidor måste hjälpa 
till med att skotta hockeybanan, 
köra skidspåret med skoter. 
Nycklar till att komma åt spolning 
av hockeybanan finns hos; 
Jan Löfgren  701 42 
Lennart Nilsson          701 05 
Gösta Karlsson          701 78 
Nisse Bergström          702 17 
 
Nu är det nytt år och nu börjas det 
med årsmöten. SSK kallar till  
årsmöte onsdag 19/2  
kl. 19.00 i Folkets Hus. 
 
Lördag 15/3 kl. 11.00 är det 
klubbmästerskap på skidor, 
kom och åk ung som gammal. 
 
Hemvändardagen blir  5-6 juli 
 
Mer information om Företagsfisket 
och Hemvändardagen kommer i 
nästa nummer. 
                               SSK/styrelsen 
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    Nu öppnar jag igen!  

       Lördag 8/2 2003 

  SKOTERCAFÉ 
  
 
 
 
 
 
 

Lördag och Söndag Kl. 10.00 – 16.00  
 

Kaffe, Te, Smörgåsar, Kaffebröd, 
Godis, Läsk m.m  

 
VÄLKOMNA  

                                    Äventyrstorpet Erik-Jonsch 
Sikforsvägen 90 
942 94 Sikfors 

 
Tfn/Fax: 0911-701 30 
Mobil: 070-289 54 68 

E-Mail: aventyrstorpet_erikjonsch@sikfors.com 
www.sikfors.com 
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SIKFORS HUSMODERSFÖRENING HAR ÅRSMÖTE 
MÅNDAG 10 FEBRUARI KL 19.00 I Sikforsgården 
Gamla som nya medlemmar hälsas varmt välkomna. Betala gärna 
medlemsavgiften som är 100 kronor på mötet. Det underlättar betydligt 
för kassören.                                                           Styrelsen  

Sikfors PRO bjöd in till Julfest 
den 1/12 - 02. 
Det var elever från Sikfors skola 
och dagis som inledde med ett 
Luciatåg och två tomtar.  
De sjöng många vackra 
julsånger under ledning av 
Anna Stenvall. 
Mycket uppskattat och inbjuds 
att komma igen nästa år. 
 
Underhöll gjorde även Tomas 
Nyström som sjöng och spelade. 
Anna-Lisa och Birgit som var  
dagens värdinnor och bjudit  
på kaffet, brukar även ibland  
ordna med maten på läsecirkeln, 
fick blommor. 

Julbordet applåderades, vi fick 
avnjuta ett traditionellt julbord 
med delikatesser som bl.a. den 
hemkokta julkorven.  
Kocken Fredrik Danielsson och 
fru  hade gjort maten. 
 
Många fina skänkta vinster av 
medlemmarna, gjorde att  
lotterna såldes snabbt, och det  
blev många  lyckliga vinnare i 
lotteriet. 
Vice ordförande Rolf Söderström 
tackade alla och önskade alla en 
God jul.                    Aina 

Reservera redan nu  
onsdagen den 12 mars för 
Sikfors 
Intresseförenings årsmöte då 
Länsstyrelsen informerar om 
ett projekt "Affär på landet"  
och Sikforsungdomar visar  
reklamfilmer som de själva har 
framställt.  
Dagordning kommer i nästa 
nummer i början på mars.  
Styrelsen  
Sikfors Intresseförening 

Sikfors FVO  
Kallar till årsmöte 
måndag den 10/3  
Kl. 19.30  
Lilla samlingssalen  
uppe på Folkan 
                Styrelsen 

            Byajulbordet  
Blev åter lyckat, med god mat 
och trivsel. Stort tack till er alla 
som hjälpte till. 
Sikfors Camping & Konferens/ 
intresseföreningen 
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Gympa 
gänget 
2002  

Nu är vårens Gympa igång. 
              Vi har startat gympan  
                    nu den  20/1 
         i Sikfors Folketshus  kl. 20.00 
 

Vi kör de flesta måndagar hela våren 
I dagsläget består gruppen enbart av tjejer/damer i alla åldrar. 
I våran gympa finns inga krav på häftiga kläder eller att någon tycker  
att den andra är för dålig. Alla gör efter sin egen förmåga. 
Jag har endast ett fåtal  Sikforsbor i gruppen, de flesta kommer  
från Arnemark och Tvärån till och med en från Piteå och en från  
Snårbäcksliden. Jag vill gärna ha tips från Sikforsbor vad ni vill ha? 
 
Många vill promenera efter långa innedar, vilket förståss är jättebra  
motion, men detta till trots är det bra att även träna lite styrka för mage, 
rygg och rörlighet för trötta axlar. 
 

KOM och PROVA PÅ  en gång GRATIS 
 

Både herrar och damer är välkomna 
 

Ledare: Nina Olovsson     0911-70189 
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 Stryktips Sikfors SK damer 2002  
 Den rätta raden 

Sikfors 
Storfors 
Sikfors 
Munksund 
Sikfors 
Blåsmark 
Sikfors 
Trångfors 
Öjebyn 
Sikfors 
Infjärden/Svensbyn 
Sikfors 
Norrsken 
Sikfors 
Arvidsjaur 
Sikfors 
Unbyn 
Sikfors 

Infjärden/Svensbyn 
Sikfors 
Norrsken 
Sikfors 
Arvidsjaur 
Sikfors 
Unbyn 
Sikfors 
Sikfors 
Vidsel 
Sikfors 
Storfors 
Sikfors 
Munksund 
Sikfors 
Blåsmark 
Sikfors 
Trångfors 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
X 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

TUMMEN UPP  
för Acke Elvelin som räddar  

de som kört fel och kört fast i 

snödrivorna. 

Tummen upp  

Åsa och Micke som fixade en 

sådan trevlig Nyårs fest. 

 
TUMMEN UPP FÖR  
Gänget som fixat med skoterlederna 

och de som  ordnat med skidspåret. 

Bra jobbat. 

Vi lyckönskar Åsa Nilsson 

som vid årsskiftet övertagit driften av  

Sikfors Camping & Konferens AB.  

Sikfors Intresseförening Vet vad du säger 
men säg icke allt du vet 

Januari har 
börjat bra 
på baby 
fronten. 
En flicka till 
Sikfors och 
en pojke till 
Selsborg. 
 
Grattis till 
familjerna 
Arvidsson 
Och 
Nyman 


