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Från redaktionen….. 
 
 

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 
 
Maj: Fiskevårdsföreningen 
Juni: PRO 
Juli:  Intresseföreningen 
Augusti: Inget nummer 
 
 STOPP datum för september är 20/8 
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Valborgsmäss 2003 
 
Ja, det var det året som vi inte kunde 
tända Majbrasan för torkan och inte 
heller låg det kvar någon snö. 
Så kommer vi nog att säga åren  
framöver.  
För visst har vi haft en alldeles  
speciell och tidig vår. 
Men trots det så hade lag 1 gjort bra 
ifrån sig och förberett allt bra också 
med fina korvgrillningseldar.  
Nu överräcker de stafettpinnen med 
varm hand till lag 2 som får det  
något lindrigare nästa år. 
Många, både gamla och unga, hade 
samlats nere på Stallbacken och 
många var de som lät sig frestas av 
goda våfflor i Sikforsgården.  
Tyvärr blev väntan på våfflor lite lång 
för en del och detta ber vi så mycket  

 
 
om ursäkt för. Detta beroende på 
att endast två våffeljärn kunde 
användas. När nätet överbelastas 
då ryker propparna.  
Här kommer Husmodersmännen 
som är kunniga i det elektriska att 
få göra en insats. Vad vore vi utan 
männen? 
De som säger att landsbygden 
håller på att dö ut borde göra sig 
en resa till Sikfors.  
Den härliga synen av så många 
unga familjer med barn 
tillsammans  
med äldre värmer så otroligt gott i 
hjärtat. 

 
Sikfors Husmodersförening och  
Sikfors Intresseförening/Birgitta 
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Kära skattekontor... jag vill gärna säga
upp mitt abonnemang
hos Er.

Vänligen stryk
mitt namn ur Ert
register.

Deklarationsdags… ..

SIKFORS PRO:S 
KVARTSMÖTE 23/4-03 
 
Ordföranden hälsade välkommen 
och föredrog dagordningen. 
Ett 40 tal medlemmar hade mött 
upp. 
Seniorgruppen som visade kläder 
och även sålde dessa hälsades  
välkommen. 
Sekreteraren läste upp föregående 
protokoll som också godkändes. 
Till att justera dagens protokoll  
valdes Lennart B. och Allan L. 
 
Därpå följde lite information från 
mötet med Samorganisationen. 
Ny ordförande där blev Lars  
Göran Holmström. 
 
Skattsedlar, pensionerna och 
tandvården diskuterades. 
Tandvården får för en pensionär 
inte kosta mer än 1000 kr. 
 

Ett förslag om en sommar resa 
presenterades. 
En resa till Harads och Laxede  
tillsammans med PRO från 
Öjebyn. En guide finns med. 
Resan kostar 400 kr, mat ingår.  
Resan blir den 24 juni. 
Anmälan kan göras till Birgit L. 
Tel: 70100. 
Resan sker med 
Norbergs buss 
som hämtar i  
Sikfors. 
 
 
Bowling spelningen är avslutad 
och boule spelet började  måndag 
den 28 april kl. 10.00 vid 
hockeybanan. 
Motionskorten ska lämnas in för 
varje månad till Sibylla eller  
Bojan . 

Tänk om man kunde göra så här……...  
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Vi tävlar nu PRO mot Kappa i  
Piteå. 
Vilka som motioner mest blir 
roligt att se. 
Kulturfestivalen i Sunderbyn blir 
den 22 maj. 
Sista anmälningsdag 8 maj till 
Birgit. 
Pris 100 kr med maten inräknad. 
 
Datum för nästa möte blir den 27 
aug och då äter vi surströmming. 
Så var det dags för landgång med 
kaffe eller te. 
 
Nu följde mannekäng uppvisning 
av kläder från seniorgruppen. 
Några av våra PRO medlemmar 
var mannekänger. 
De var mycket duktiga men det 
var ju andra gången dom 
”stailade”. 

Två herrar var med resten var  
damer. 
Efter detta följde kaffe med kaka. 
Lotteridragning följde sen med 
många fina vinster och lyckliga 
vinnare. 
Sen blev det provning och 
handling av kläder. 
Herrarna var ”tunnsådda” vid 
klädställningen.  
Kan det bero på att vi kvinnor  
sköter om detta? 
 
Ordföranden tackade värdinnorna 
och medlemmarna som närvarat 
och förklarade mötet avslutat. 
                        Aina Forsberg 
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NU STARTAR VI EN SKOTERSEKTION I SIKFORS  
UNDER PITEÅ SNÖSKOTERKLUBB 

Vi kallar till ett start/årsmöte 
Lördag den 17/5  

Kl.  15.00 
Plats: I gula villan 

 
Vi kommer att ta upp om samordningen  
med de olika lederna, har det fungerat? 
Finns det några frågor eller synpunkter? 

kom då på mötet. 
Representanter finns från de  

olika grupperna. 
 

Välkomna 

SFHF hade årsmöte i 
Folkan onsdag 26/3-03. 
 
Sikfors Folkets Hus Förening 
Verksamheten för 2002 är att 
Folkan är flitigt uthyrd till bl.a. 
PRO, Skolan, SSK, Korpen och 
även till privata fester och bröllop 
och ungdomarna hyr ofta lilla 
salen för datanätverk. 
 
Under året har det köpts in 3 nya 
spisar till Folkan  vilket var 
nödvändigt för de gamla var sedan 
Folkan byggdes 1978. 
Det blev omval på de som var i tur 
att avgå i styrelsen och så här är  
ser styrelsen ut för 2003. 

 
Folkets Hus styrelsen 2003. 
Ordf. Lennart Nilsson 
v.ordf. Hans Lindberg  
Kassör Birgit Lundkvist 
Sekr. Maria Bergman 
Ledamot Eva Lidman 
Suppleanter Leif Eriksson och  
Artur Elvelin. 
                                  Maria B 



Sida 7 

Studiecirklar i Sikfors 
 
Hör av er om ni vill gå någon cirkel med början i höst. 
Berätta vad ni vill gå, t.ex läs& res, språk, massage,  
zonterapi för hemmabruk, hälsoskolan, hantverk. 
Hör av er redan nu med intresseanmälan  
som inte är bindande.  
 
Till Monika Grannas på 
tfn: 65845 el. 070-3076721 

BREDBAND 
 

Nu börjar det hända saker i Sikfors, snart börjar  
Pite Energi gräva för nya el kablar. Då kommer  
kommunen att lägga slang för fibern i samma  

kabelgrav. Jag och Peter Määttä ska träffa  
Sören Bergmark på Kommunen den 5 maj för att  

gå igenom arbetsordningen för grävningarna. 
 

NU MÅSTE ALLA SOM VILL HA BREDBAND 
ANMÄLA DETTA TILL MIG  

Ring eller e-posta  
ronny@sikfors.com  tel: 702 51 

Tummen upp  
för Lennart Nilsson m. fl. och hans 
engagemang för ungdomsfotbollen 
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och det märktes i resultatlistan 
där bland annat Öjebyn (efter 
Trångfors) blev bästa division tre 
lag på en sjätte plats.  
 
Öjebyn och Sikfors kommer att 
ha ett samarbete i division fyra 
under säsongen och redan 
under cupen spelade de 
tillsammans. Bra för både 
Öjebyn och Sikfors att kunna ha 
alla sina spelare matchtränade.  
 
För att få veta vad som kan  
förbättras fick de deltagande  
lagen utvärdera Gruscupen och 
Sikfors SK fick mycket beröm för 
det fina arrangemanget - ni kan 
nog lita på att  
Gruscupen kommer igen nästa 
år!  
 
                               Ulrika Pettersson 

Årets Gruscup i Sikfors blev en 
lyckad tillställning.  
Från torsdag till söndag spelade 
 16 lag 40 matcher i både  
solsken och snöfall.  
 
Favorittippade Trångfors vann 
Gruscupen efter final mot  
överraskningslaget Notviken.  
Fjolårets segrare, Norrbottens 
Länslag, slutade på en fjärde 
plats efter förlust mot 
Västerbottens Länslag. 
 
Nytt för i år var att det deltog 
både lag från division tre och 
fyra och för att det skulle bli  
rättvisare fick lagen från den  
lägre divisionen börja med en 
bonusstraff under grundspelet. 
Bonusstraffsystemet slog hårt 
mot de flesta division tre lag  

Lyckad helg för Sikfors SK  

Jippi våren är här med alla dess besvär, alla fixar och 
donar, det börjar knaka och nästan braka när allt omkring 
oss växer opp, fåglarna sjunger och snart så står åter vår 
by i en blomstrande topp. Från en  som älskar våren 
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- Adde, Frida & Elin spelade i Öjebyn/Sikfors blandlag  

Här är parkeringsvakternas uppvärmning… 
Madde, Maria och Johanna in action  

Här några bilder från Gruscupen 
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Final mellan Notviken och Trångfors  

Trångfors, vinnare av Gruscupen  
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SSK 
 
Vi kommer inte att anordna  
någon Fiskefestival detta år, 
 men vi släpper inte helt det här 
med fisketävling utan vi  
anordnar Företagsfiske i  
Öhgrens grusgrop som tidigare. 
 
Företagsfiske i Öhgrens 
grusgrop  
Lördag 24/5-03. 
Lottning av fiskepooler 
kl. 17.00 – 17.30 
Fisketävlingen pågår 
mellan 18.00 – 19.00. 

Hängbron är absolut inte 
en transportled för skoter 
och fyrhjuling!! 
Hur kan man ge sig till att  
forsla undan den stora stenen  
som ligger vid brofästet?  
Den ligger där för att undvika 
att bron, som inte är  
dimensionerad för transporter 
av ovan nämnda slag,  
nyttjas på felaktigt sätt.  
Dessutom river skotermattan 
och hjul upp klammerfästena  
som håller gallerdurken på 
plats.  
Och vad händer då?  
Tänk efter! 
 

Sikfors Intresseförening/Birgitta 
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 Vargen livs              
 

 
                      Dags att plantera?  

Då har jag  
Extra prima plantjord  

4 säckar för 100 kronor  
 

Välkommen till Vargen Livs och Märit 
Tfn: 70008 

Till Salu: Mercedes Benz 
230E Automat  årsmodell –77  säljes som  reservdelsbil  Pris: 2000 kr  Tfn: 70109  

Tummen upp  
för Vasalopps-åkarna och det fina reportaget  
i vår tidning.  


