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Från redaktionen….. 
Det blir några förändringar i utkörningslistan för 2004  
se ändringarna på sista sidan. Hälsningar Carina 

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 
 
November: SSK  
December: Folketshus 
 
2004 manus stopp 20:e januari för februari  
Februari: Husmodern 
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ÅRETS  
BRÄNNBOLLSTURNERING 

12/7-03 
Förra årets vinnare 
Skomanstjälens anordnade årets 
turnering. 
Fem lag anmälde sitt intresse och 
till final gick Arnemark mot 
Stridholm. Segern gick till 
Stridholm som därmed har den äran 
att anordna nästa års turnering. 
Trots att vädergudarna inte riktigt 
var med oss, så hade en stor skara 
spelare och åskådare letat sig  till 
Skomanstjälen.  
Vi uppskattar att ca 150 – 175 
personer var samlade. 
Skomanstjälens byastugeförening 
sålde hamburgare och varmkorv  
och fick därmed in en liten slant 
till kassan. 
Vi tackar för en trevlig familjedag 
och hoppas att vi får ”strida” 
tillsammans nästa år igen. 
 

Hälsningar  
Skomanstjälens byastugeförening 

Anläggningsförrättning  
berörande Sikfors by väg 555 
och protokoll från bildandet  
av samfällighetsförening.  
Förhandskopia finns nu att 
läsa hos Birgitta Sikforsvägen 
38, tel 700 69  
             Sikfors Intresseförening 

Har någon en begagnad  
   TV 28” till salu?     I så fall ring      Birgit Lundkvist      tel. 701 00.     SIKFORS FOLKETS HUS  

     FÖRENING. 

Ett stort TACK till alla  
frivilliga i Sikfors som målat 
Missionshuset utanpå.  
Ett tack också till Josef N 
som målat alla fönster. 
Ni är guld värda tycker  
                               Styrelsen 
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SSK 
När vi från SSK och de andra  
föreningarna satt och planerade 
Hemvändardagarna var det mest  
avgörande att det skulle bli i början 
på semestertiden med förhoppning 
att hemvändarna skulle börja 
semestern med besök i Sikfors. Man 
tänker inte på vädret utan man vill 
tro att solen ska skina från en 
klarblå himmel när man anordnar 
något men tyvärr var det ju mulet 
och regnskurar som var 
dominerande denna helg. 
 
På fotbollsplanen var det två 
jonglörer som underhöll med olika 
tricks, därefter var det 
sumobrottning mellan Adelina 
Marklund och Kristina Eriksson 
från damlaget.  
Jonas Löfgren och Micke Nilsson jr. 
från herrlaget gick också en match i 
sumobrottning som var 
underhållande för de besökande. 
 
Därefter var det dags för dagens 
första fotbollsmatch som gick 
mellan flickor födda –93 – 96 mot 
pojkar födda –94 – 97 och där 
avgick pojkarna med segern. Sedan 
var det dags för den andra 
fotbollsmatchen som gick mellan de 
något ärrade, lite tunnhåriga och 
något äldre spelare från slutet –70-
talets herrlag mot de unga och 

fräscha fotbollskillar från –93 års 
herrlag.  
Efter tappert kämpande fick –70- 
tals laget se sig besegrade av de 
yngre herrarna. 
Trots det gråa och trista väder denna 
lördag var det en jämn ström med 
hemvändare som kom och tittade på 
de olika aktiviteterna, köpte sig en 
hamburgare eller handlade kaffe och 
godis i SSK kiosken.  
På kvällen var det dans i Folkets 
Hus till Thorells Orkester där ett  
40-tal löste dansbiljett av PRO som 
stod i biljettinsläppet och VRF sålde 
kaffe och fika inne i Folkan, 
 
Vi vill tala om att fotbollsflickorna 
födda –88 har varit på cup i 
Danmark i sommar med ett 
deltagande på ca. 16 lag och våra 
flickor kom på 2:a plats i cupen.  

Köp Bingolotter av SSK  
och stöd vår förening. 
Du får dem hemburna och 
får för 4 veckor på en gång 
som kan betalas via giro om 
så önskas.  
Ta kontakt med  
Lennart Nilsson  
tel. 701 05. 
                                        SSK 
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   SIKFORSBOR 
NI ERHÅLLER 10% RABATT 

 
PÅ HELA SORTIMENTET 

MOT UPPVISAD ANNONS 

STORGATAN 52,  PITEÅ 

Sigurd Granström underhåller  
Sikfors Intresseförening har  

medlemsmöte onsdagen den 19 november  
kl.19.00 i Folkets Hus  

då vi som vanligt bjuder på god förtäring. 
En hel del information kommer att lämnas efter det att Sigurd 

roat oss men mera om detta återkommer vi i ett utförligare  
program som anslås på affären lite längre fram. 

 
SIKFORS INTRESSEFÖRENING 

Kurs i svensk klassik massage startar  
lördag den 22 november i Sikfors.  

Vi kör 4 lördagar anmäl senast 15 november  
Minst 6 deltagare för att kursen skall starta 

Kursledare Monika Grannas tfn 65845 



Sida 6 

BREDBAND I SIKFORS 
 

Nu ligger all fiber på plats och  
indragen i våra hus.  
Det som återstår är hyreshuset där 
kommer kommunen att skära upp 
asfalten för att kunna dra in kabeln. 
I huset kommer sedan  
lägenheterna att kopplas ihop till ett 
nätverk. 
Sören Bergmark från kommunen 
berömmer oss för att det gått så  
bra i Sikfors och att det även gått 
bra att blåsa in fibern. 
Heden kommer att få ta del av ett 
fiberpar som kommer från Tvärån, 
när utbyggnaden kommer igång har 
Sören ej beslutat. 
Skomanskälen och Borgfors  
kommer att få ett fibernät av en  
annan typ. Där plöjs en kabel med 
färdig fiber i. Material till detta har 
anlänt, nämnas kan att det kostar ½ 
miljon kronor bara att dra fram fiber 
till dessa två byar. 
Sundet och övriga utanför 
fibernätet finns det planer att täcka 
med ett radionät där sändaren ev. 
placeras på en belysningsstolpe vid 
fotbollsplan, lite osäkert är det ännu 
om  
detta blir. 
 
Det nu alla undrar om är naturligtvis 
när kommer vi att kunna börja  
använda oss av fibern. 
Pite Energi har nyligen påbörjat 
blåsningen av fiber från Piteå, den 
skall sedan hängas i de befintliga 

stolparna från Arnemark över älven 
och upp till sista stolpen bakom  
Jan Lövgren. 
I mitten av november kommer  
monteringen av fiberkonvertern att 
påbörjas, då kommer också locket 
till våra inomhusdosor att monteras/
svetsas. Om allt går som planerat 
kanske vi har uppkopplingen klar 
till nyår. 
Jag vill också uppmana alla att  
uppge hur många timmar ni har lagt 
ner så att jag kan vidarebefordra 
detta till Sören B.  
Detta behövs för att kunna få Eu 
medel till bredbands- projektet, ett 
annat krav är skylten som sitter 

mittemot sågen. 
 
Ett stort tack till alla 
som hjälpt till att 
genomföra projektet 
 
                            

Vi ska i Sikfors 
startat en Cirkel i  

Läs och Res  
om 

Ryska Karelen med  
besök i Petrozavodsk.  

 
Välkommen att anmäla dig 
till Vuxenskolan tfn 91030 

eller  
Monika G tfn 65845 
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BANKGIRO 
P.g.a. ökade kostnader för att inneha ett postgiro  
så övergår Intresseföreningen till att endast ha ett bankgiro.  
Alla betalningar till föreningen kan göras som vanligt 
via ett personkonto eller direkt till lantbrevbäraren.  
Tomma Innbetalningskort finns på alla banker och kan 
även hämtas hos mig.  
Det nya bankgirot är 5657-5194 
                               
                                      Ronny Karlsson/kassör 

HALLÅ, HALLÅ ALLA SKOTERÅKARE 
Snart är vintern här och med erfarenhet från tidigare vintrar  
så vädjar Sikfors SK till er skoteråkare att INTE KÖRA på  
fotbollsplanen och inte på det uppdragna skidspåret. 
Vi lägger ner mycket arbete och underhåll på skidspåret så att  
de som vill åka skidor ska få den möjligheten. 
Titta på kartan över skoterled, skidspår och ridvägar som följde 
med i ”På gång i Sikforsbygden”, där samtliga leder är klart  
utmärkta. 
Med hopp om gott samarbete önskar vi en fin skotervinter. 
                                                                                                     SSK 

PALTSERVERING 
Nu upprepar vi succén från i fjol och har   
Öppet Hus i Sikforsgården med paltservering 
        Söndagen den 16 november  
                kl.12.00-17.00. 
Boka in dagen och ge er ledigt från  
bestyret med söndagsmiddagen.  
Mera information följer senare om priser och sånt.  

Varmt välkomna.  
Sikfors Husmodersförening 
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 Ny utkörningslista  
 för 2004 
 
 

Februari: Husmodern 
Mars: Byaföreningen Skomanstjälen 
April: SSK 
Maj: Sikfors Älgjaktsområde 
Juni: PRO 
Juli: Intresseföreningen 

Semester uppehåll  
September: Vargbackens ryttarförening 
Oktober: Fiskevårdsföreningen 
November: Folketshus 
December: Intresseföreningen 
 
Om ni har något att invända mot denna lista så vill 
jag ha in era förslag senast 20:e november 2003. 

Annars så kör vi så här från 2004.                                             
Red/ Carina 

 


