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Från redaktionen….. 
Obs! jag har ny E-post adress  
 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2004 
 
Februari: Husmodern 
Mars: Byaföreningen Skomanstjälen 
April: SSK 
Maj: Sikfors Jaktvårds område 

MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn: 0911-70253 
             E-post: segerlund@sikfors.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) 
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      Nu öppnar jag igen!  

       Lördag 31/1 2004 

  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 



Sida 4 

 
Glöm inte bort att visa varandra hänsyn  
i trafiken, skoterspåret, skidspåret och ridspåret 
så minskar vi  risken för olyckor, samt att det blir 
mycket trevligare för alla att vistas i naturen och 
kring vägarna. 

Sikfors PRO:S Julfest 13/12-03 
 
71 st. medlemmar hade mött upp på den traditionella 
julfesten.Duon Anders M. och Ragnvald B. från Älvsbyn inledde 
med  
” Jag drömmer om en jul hemma”.  
När John hälsade alla välkomna så skred ett vackert lucia tåg in.  
Det var Sikforsskolans barn som proffsigt lärt sig sångerna och  var 
ackompanjerade av Anna Stenvall. 
Jultallriken med dess julläckerheter intogs medan duon från  
Älvsbyn underhöll med sång och roliga historier, även allsång  
förekom. 
Då utanför fönstret kunde vi se något mycket ovanligt ett luciatåg 
till, men dessa tomtar och tärnor red på hästar bakom den ridande 
lucian, även hästarna var vackert utsmyckade. 
De som hade dansskorna med sig svängde sina ”lurviga”. 
Julgröten innan lotteriet och kaffet la sig som bomull kring hjärtat. 
Som vanligt fina priser som bl.a var skänkta av Sikforskniven. 
Tack till kökspersonalen och till de som medverkat och alla som  
mött upp.                                                                 

 
Mobiltelefon upphittad i början av  
Januari vid Udden backen i Sikfors. 
Återfås mot beskrivning.  
Tfn: 70208  
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SIKFORS INTRESSEFÖRENING 
 

KALLAR TILL ÅRSMÖTE 
 

TID: ONSDAG 25 FEBRUARI KL 19.00 
PLATS: SIKFORS FOLKETS HUS 

 
FÖRUTOM  

SEDVANLIGA  
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

BJUDER VI PÅ UNDERHÅLLNING MED 
SIKFORS LINE DANCERS 

OCH NATURLIGTVIS GOTT FIKA 
 

VÄLKOMNA 
                                  STYRELSEN 
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Vargbackens ryttarförening 

Håller 
 Årsmöte 

tisdag 24 februari  
Kl. 19.00  

på Klubben 
 

Välkomna 
 Styrelsen 

Landslagets fotbollsskola  
Kommer i år preliminärt att vara under vecka 25. 
 
Du som söker  sommarjobb under den här perioden och 
vill vara med och jobba med fotbollsskolan 
meddela det till Urban S. tfn 70253  
eller Nisse B.  tfn 70217 
Skriv det även i ansökan till kommunen.  
 
Mer information  kommer senare. 

               
                            Hälsningar  
                       Urban /Nisse SSK 
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              PROJEKT GAMLA KRAFTSTATIONEN 
 
Projektledaren Inga-Maj Backman har gjort en ny reviderad EU-ansökan 
som enbart berör stationsbyggnaden. I kontakter med kommunalråden  
har vi också kommit överens om att i nuvarande ekonomiska läge är det  
i första hand mest viktigt med renovering av fönster, dörrar, portar och  
fasaden. 
För en ev. tillstyrkan som medfinansiär begär kommunen att vi kan  
presentera ett avtal med Skellefteå Kraft att de tar kostnaderna för  
framtida el-försörjning samt att vi i lednings- och arbetsgruppen kan visa 
på att vi har Sikforsbygdens innevånare med oss, att de stödjer projektet. 
I EU-ansökan påpekas att Sikfors Kraftstation har ett kulturhistoriskt  
värde, det är Norrbottens första kraftverk och ett av de mera intressanta 
industriminnena i länet.  
Målet med projektet är att göra kraftstationen  tillgänglig för besökare  
och ge den en centrumfunktion i detta geografiska område.  
Ytterligare ett mål med projektet är att arbeta med Sikfors Utveckling AB 
och Intresseföreningen i syfte att medvetandegöra alla om ansvaret och 
möjligheterna för det fortsatta arbetet.  
Restaureringen av kraftstationen betyder mycket för de boendes  
engagemang och vilja att arbeta för den egna bygden och den historia vi 
kollektivt delar.  
Det skulle kunna bli en viktig del i byns utveckling och i arbetet med att 
skapa attraktiva besöksmål och aktiviteter. Eftersom projektet endast  
avser restaureringsarbetet av byggnaden ges Sikforsborna ett eget ansvar 
att fortgå med utvecklingen av verksamheten i kraftverket.  
Framtida verksamheter blir vad Sikforsborna vill att det ska bli. 
 
För att snabbt få kännedom om alla ställer upp för projektet kommer vi att 
lägga ut listor på Vargen Livs där man antingen kryssar för ja eller nej. 
Observera att det inte handlar om något ekonomiskt ansvar utan enbart 
vår vilja till ideellt engagemang. 
Vår förhoppning är att vi har alla med i detta viktiga projekt. 
 
Vill någon läsa EU-ansökan så finns den hos undertecknad. 
                                                                 För lednings- och arbetsgruppen 
                                                                          Birgitta Jonsten Nordström 
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HYRESHÖJNING  
 
Högre omkostnader gör att vi från nyåret har höjt hyran av  
Sikforsgården.  
1 oktober - 30 april är hyran 800 kronor  
1 maj - 30 september 600 kronor.  
För medlemmar i Husmodersföreningen är hyran 400 kronor  
respektive 300 kronor.  
Ni är välkomna att hyra Sikforsgården som med sin vackra och  
genuina miljö lämpar sig bra för konferenser, barndop, bröllop, ja 
överhuvudtaget fester och sammankomster där man vill trivas. 
För utrymmets skull bör man inte vara mera än 40 personer.  
                                                                                Styrelsen 

 
ÅRSMÖTE 

 SIKFORS SK 
har årsmöte  

Måndag 16/2-04  
kl. 19.00  

i  
Folkets Hus. 

 
Alla hjärtligt välkomna. 

Styrelsen/SSK 
 



Sida 9 

Tummen upp....  
för lag nr 1 och den  
vackra julgranen i Sikfors  

 
ÅRSMÖTE 

 
SIKFORS  

FOLKETS HUS FÖRENING 
 

håller årsmöte  
Måndag 23/2  

kl. 19.00  
i Folkan. 

 
Välkomna. 

Styrelsen/SFHF 
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VI I FEMMAN 

Stort grattis till eleverna i Sikforsskolans femma som i  år 
tagit sig till Vi i femman. De vann sin kvartsfinal den 20 januari 
och kommer  åter tävla den 16 mars.  
Tävlande elever för femman var Markus Nyman och Marika  
Danielsson, resterande elever var en duktig hejarklack. 
Vi håller tummarna för att det går bra även nästa gång. 
Radioprogrammet sänds i P4.  
                                        Lycka till önskar intresseföreningen 

SIKFORS FISKEVÅRDSFÖRENING 
HÅLLER 

ÅRSMÖTE  

ONSDAG 25 FEBRUARI KL. 19.00 
     UPPE I LILLA 
SAMLINGSSALEN  

PÅ  

FOLKAN 

                   VÄLKOMNA 

                     STYRELSEN 
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SIKFORS HUSMODERSFÖRENING 
 

KALLAR TILL ÅRSMÖTE 
MÅNDAG 9 FEBRUARI KL 19.00 

I 
SIKFORSGÅRDEN 

 
SEDVANLIGA  

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 
 

VI UPPMANAR ALLA MEDLEMMAR ATT 
NÄRVARA FÖR ATT ÄVEN BETALA 

MEDLEMSAVGIFTEN 100 KRONOR PÅ MÖTET 
TILL KASSÖREN 

 
VARMT VÄLKOMNA 

                                                  
                                                      STYRELSEN 
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Vecka 10  

Sportlovserbjudande  

 
Hamburgare, hel kartong 189: - kr 

 
Pommes Juliennes 2,5 kg 36.50 kr  

 
Öppet vardagar 10.00-18.00 

Lördagar 9.00-13.00 
 

Välkommen  Märit  
Tfn: 70008 


