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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 
 
Juli: Intresseföreningen 
Augusti: Ingen tidning 
September: Vargbackensryttarförening 
Oktober: Folketshus 
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BREDBAND I SIKFORS 
 

UPPSTARTSMÖTE  
ONSDAG 11 JUNI  

KL 19.00  
FOLKETSHUS 

 
       Nu börjar det dra ihop sig till läggning av  
       Bredband ”fiberkabel ” i Sikfors. 
       Alla som är intresserade är välkomna  
       till detta informationsmöte. 
       Vi drar upp riktlinjerna för arbetet. 
       Information av Sören Bergmark från  
       IT avdelningen  på Piteå Kommun.  
       
      OBS! du som inte har anmält ditt intresse  
      för bredband så är den 11 Juni sista chansen. 
       
      Om du inte är intresserad nu av att ansluta in i  
      huset så kan det för framtida bruk vara bra att ha  
      en anslutning till fastigheten, för framtida upp 
      koppling, en halvanslutning 3000:- 

 
                            Bredbandsgruppen/Ronny Karlsson 
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Nu har vi skickat iväg inbjudan till dem  
vi har haft adresser och alla boende i  
Sikforsbygden har fått en inbjudan i sin  
postlåda. 
Men vi vill att ni hjälper oss att sprida  
informationen om hemvändardagen. 
Om någon behöver någon fler inbjudan än 
den ni fått i brevlådan ta då kontakt med 
Maud Nilsson tel. 701 05. 
I nästa nummer av denna tidning kommer 
hela programmet att presenteras men vi kan 
redan nu berätta att några av de lärare som 
tidigare undervisat i Sikfors skola kommer 
att finnas i skolan och visa er runt.  
Kraftstationen kommer att vara öppen för 
visning och även den gamla stationen  
kommer att vara öppen för besök. 
Mera om programmet kommer i nästa 
nummer. 

HEMVÄNDARDAGEN    
5 -  6 JULI 03 

Föreningar i samverkan 
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SKÄRPNING SIKFORSBOR  
VID ÅTERVINNINGSSTATIONEN 

 
Soporna ska in i containrarna och glaset in i  
behållarna för glas. 
Det är inte så trevligt för kringboende att se allt 
skräp. 
Men vi ska också påminna Renhållningen att de 
ska bygga in så som de gjort vid andra 
återvinningsstationer.  
 
                                         Sikfors Intresseförening/Birgitta 
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Kurs i LineDance 
 

Vill du lära dig  
LineDance? 

 
Om intresset finns så  
startar det en kurs till  
hösten, en kväll i veckan 
på Folketshus. (tisdagar) 
Är du intresserad så  
kontakta Anna Stenvall  
på tfn: 70254. 

Lotteriet till förmån för 
Missionshuset  

 
Stor vinsten den fina 
Tavlan gick till: 
Nr 32 Bertil Olofsson 
Resterande vinster: 
Nr. 49 Anna-Lisa Norman  
Nr. 47 Stefan Johansson 
Nr. 77 Olga Olofsson 
Nr. 67 Peter Nilsson 
Nr. 23 Peter Nilsson 
 
          Med reservation för eventuella fel 
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Den blomstertid nu kommer med lust och fägring 
stor, nu nalkas ljuva sommar…….. 


