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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 
 
Mars: Byaförening Skomanstjälen 
April: Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
Maj: Fiskevårdsföreningen 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2003 
 
Juli: Intresseföreningen 
Augusti: Inget nummer 
September: Vargbackensryttarförening 
Oktober: Folketshus 
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Landsbygdsdagen 2003.  
Glöm inte Landsbygdsdagen i Piteå 
30 augusti! Då samlas företagare 
och hantverkare från landsbygden 
på gator och torg i Piteå för att visa 
upp sig och sina alster.  
Det brukar vara en mycket  
uppskattad och trevlig dag för både 
stadsbor och bybor.  
Kom och besök Landsbygdsdagen, 
en av sommarens höjdpunkter! 
 
Vill Du som företagare eller  
hantverkare vara med så hör av dig 
till Eva Lidman om plats.  
Tfn. 0911-70176  

Projekt  
Gamla Kraftstationen 

Som ni säkert har läst och hört  
fick vi avslag på vår ansökan till  
Strukturfondsdelegationen. 
Ansökan var uppdelad i tre  
omfattande etapper.  
Vi har nu efter samråd med Piteå 
kommun som äger projektet och 
även sakkunniga på Länsstyrelsen 
enats om att nu i första hand inrikta 
projektet på själva kraftstationen 
med åtgärder så att stationen  
bevaras i gott skick. 
Nya ansökningar görs till  
bidragsformer som passar in här. 
Sikfors gamla kraftstation har ett 
högt kulturhistoriskt värde och det 
är glädjande att alla stödjer projektet 
fortsättningsvis. 

 
I projektgruppen ingår förutom 
Ingamaj Backman som är 
projektledare, Dick Olofsson, Ove 
Olofsson, Peter Määttä, Mats 
Öhgren, Hasse Bergman, Erik 
Lundström och  
undertecknad. 

Projektgruppen/Birgitta Jonsten 
Nordström 

Bastun i Sikfors  
är stängd  

och  
öppnas åter 

fredagen den 8 augusti.  
En skön sommar önskas er alla 
och välkommen åter i augusti.  

Vi önskar alla en skön och 
 avkopplande semester  

och en fin sommar. 
                                   
      Styrelsen för Sikfors Intresseförening 
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Sikfors Husmodersförening  
framför sitt varma tack till  

Stenvalls Trä AB,  
Sven, Folke och Anna, 

 som sponsrade målningen  
av Sikforsgården.  
All heder till Er. 

     Sommarresa med Öjebyns PRO 

Tisdag den 24 juni åkte  
Sikfors PRO med Öjebyns 
PRO .  
15 medlemmar från Sikfors  
mötte upp. 
Första anhalten var besök i 
Svartlå Blomstergård där vi  
först fikade.  
Sen var det rundvandring.  
Trädgården var på 4000 kvm. 
Där fanns ett café samt en  
stenutställning. 
Hon som ägde blomgården  
gjorde själv smycken i den 
himmelsblå halvädelstenen  
dumortieririt. 
Hon sålde också keramik, glas, 
ljus, tavlor, stickat och träslöjd. 
 
Sen åkte vi till campingen i 
Harads där vi åt en god lunch. 
Vibesökte också Harads PRO– 
lokal som just var färdigställd. 

Många vävstolar på övre plan 
och i källaren var aktiviteter för 
herrarna. 
På detta följde besök i Edefors 
och Laxholmen. 
Där serverades vi en god  
laxsmörgås.  
En duktig guide berättade om  
fisket förr och labyrinten som 
fanns där. Han berättade också 
om timmerhusen som fanns där, 
de var ända från 1700 och 
1800– talet. 
Det var en mycket trevlig resa.  
Vi sjöng också många sånger  
tillsammans. 
Kl. 16.00 startade återfärden.  
Vi var välkomna att åka med 
ÖjebyPRO fler gånger.  
Man kan ju knyta nya kontakter. 
Som sagt en lärorik och trevlig 
resa med en duktig och trevlig 
chaufför. 
                                    Aina 
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Brännboll för Piteälvens Byar 
Nu är det dags för den årliga turneringen för byarna från  

Sikfors och neråt, att tampas om att bli årets mästar lag i Brännboll. 
Eftersom Sikfors aldrig än har haft något eget lag vill  

fjolårsvinnarna speciellt inbjuda er i Sikfors att komma med ett lag. 
Dag  : Lördagen den    12/7-03 

Tid 14.00 
Plats : Skomanstjälens Bya stuga 

 
Ni som vill vara med i Sikforslaget kontakta : 

Daniel Olofsson tel 70023 
Alla åldrar kan delta och dessutom kan resten följa med för att heja,  

eller delta i nån annan bys lag , vi brukar inte vara så strikta. 
Syftet med eftermiddagen är att vi i byarna stärker banden  

mellan oss och har kul tillsammans. 
Varmkorv och dricka säljs hela tiden. 

Vid pausvila ca 16.00 kan ni köpa hamburgare  
eller grilla medhavd  picknick 

Slut tid        ????????? 
Det beror på hur hård kampen blir  

Laganmälan från 13.30 
Varmt Välkomna 

Skomanstjälens byaförening/gm Nina Olovsson  
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Öppen Gård
under hemvändardagarna.

Kom och se kor vid  m orgon eller
kvällsmjölkning. På morron 5.30-8.30
På eftermiddagen tar vi in korna 15.30.

M jölkning  på går ca   16.30-17.40
.

VÄLKOM NA
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  SIKFORSBOR 
  
  NI ERHÅLLER 10% RABATT 

 
                   PÅ HELA SORTIMENTET 

 MOT UPPVISAD ANNONS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STORGATAN 52,  PITEÅ 

Gäller  
varor  

till  
Ord,                                               
pris 

Gäller  
under  
hela  
JULI 

& 
AUGUSTI 

 

 

Hemvändar Påse 
 
  Påse 1 med  
    ½ burk Surströmming 
    Lök, tunnbröd, potatis 
                  eller 
  Påse 2 med 
   4 st grillade Kycklingklubbor  
   eller grillad Karré 
   Potatissallad, små franska 
 
     Öppettider för helgen: lörd 9.00-16.00 sönd 10.00-15.00 

Vargens 
Erbjudande under 

hemvändardagarna 

Per påse 

Endast 

59:- 

Tfn: 70008 
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Hemvändardagar i Sikfors 5 – 6 
juli 2003. 

Invigning av hemvändardagarna  
vid Hembygdsgården kl. 11 

 
Lördag kl. 12 – 15.00 

Aktiviteter vid fotbollsplanen  

Stenvalls Trä  
Visning  

lörd och sönd  
kl. 13.00  

samling vid kontoret. 

Vargbackens  
Ryttarförening  
lörd och sönd  

kl. 10.00 – 16.00  
barn och vuxenridning. 

löshoppning 

Husmodersföreningen 
 har försäljning i  

Sikforsgården  
lörd och sön  

kl. 10.00-16.00 

Visning av  
Elof Stenvalls  

Lantbruksmuseum  
lördag  

kl. 10.00 – 15.00 

Sikfors Camping  
lörd och sönd  
Kl. 9.00 –21.00  
Lördagskväll 
pubafton   

med trubadur 

Äventyrstorpet  
lörd och sönd  

kl. 10.00 – 16.00 
tunnbrödsbakning, halstrad 
strömming till försäljning. 
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Visning av  
gamla kraftverket  

lördag  
   kl. 12.00-15.00 

Vargens Livs  
Har extra öppet  

lördag 9.00-16.00  &  söndag 10.00-15.00 

SikforsSkola  
Är öppen för visning  

lörd och sönd  
kl. 10.00 – 16.00 

Visning av  
nya kraftverket  

lördag  
kl. 13.00 – 15.00 

Söndag; 
Gudstjänst  

i Missionshuset  
kl. 11.00  

hålls av Louise Granberg 

Söndag 
Dragning av lotteriet  

kl. 15.00  
vid hembygdsgården. 

Bygdens hantverkare  
har öppet  

mellan 
10.00-16.00 

Båda dagarna 

Dans i Folkets Hus  
lördagskväll  

21.00-01.00  
till  

Thorells orkester 
 

Försäljning av fika 

OBS!  

Endast l
ördag 

ny ti
d 



Sida 10 

                      Pite Summer Games 
27/6-29/6-03 

Här är Sikfors yngsta tjejlag  –95 :or   som var med och kämpade 
på 5 manna planerna, förlusterna blev många, men humöret var 
på topp. Detta är Sveriges näst största turnering efter Gothia i  
Göteborg. Så det är stort. 

Här  
värmer 
tjejerna 
upp före 
matchen, 
lagledare 
och  
tränare 
hjälper till 
Här ser vi 
Emmy A 
Skjuta  
på 
målvakte
n  

Här är en 
match där 
tjejerna 
mötte  
Piteå IF 
Där Piteå 
vann med 
1-0 
Vem vet 
dess tjejer 
kanske är 
vårt  
kommande 
damlag... 
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Säljes 
NY Skinnjacka i  
Herrmodell Mkt god  
kvalitet st L 
1500 kr 
Tfn 70189   el.  070-5770189 

Till Salu 
Mjölkkrukor och gamla 
fönster i varierande  
storlekar säljes billigt 
Även div. äldre seldon  
finnes. 
Tfn 70189  el. 070-5770189 

Tummen Upp 
För Peter och Kattis som lånade ut en traktor, till  
Dick och Nina som lånade ut deras traktorvagn och till 
Fredrik Danielsson som körde detta ekipage åt oss på vår 
studentdag fredag 6/6-03. 
     HR 3 A. 

Här sitter ena halvan av laget på avbytar bänken.  
Och laddar inför nästa byte. 
Lycka till tjejer med kommande cuper och matcher / red 
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Hemvändardagarna ! 
 

Helgerbjudande i restaurangen ! 
Öppet: 9.00 – 21.00  

Fläskfilé med stekt kulpotatis, kall beasås 
Smör/bröd, läsk/lättöl,  

Kaffe & kaka 
100:- 

 
Kåtan har öppet hela dagarna den 5 & 6 juli,  

se Arne Bäckströms 46 meters målning ”  
från Hav till Hav ” 

 
Pub i kåtan varje lördag kväll i juli,  

 kl: 21.00 – 24.00 
 

Trubadur:  
Patrik Thörnqvist 5 / 7 
Joel Sundqvist  12 / 7 
Johnny Guitar  19 / 7 

Tommy Eliasson  26 / 7 
 

 
Sikfors Camping & Konferens  Hotell & Camping  Org.nr 
Kockvägen 9                                                  Tel:  0911- 702 40                600514-9007                                                                                      
942 94 SIKFORS                   Fax: 0911- 702 45                            Innehar F-skattsedel         
e-mail: camping@sikfors.com        www.sikfors.com  eller  www.camping.se/bd76    
eller   www.piteunika.nu 


