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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn: 0911-70253 
             E-post: segerlund@sikfors.com 
Erik Arvidsson                     Tfn: 0911-70230 
              E-post: sea@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) 

Från redaktionen…..  
                                  Tack för i år 

God jul & Gott nytt år  
 
 UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2004 

 
December: Intresseföreningen 

2005 
Januari: Ingen tidning 
Manus stopp för februari är den 20 januari 
Februari:  Husmodern 
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Snart är ytterligare ett år till ända 
Ett år som har varit mycket innehållsrikt och jobbigt för oss alla som  
kämpar för skolan. Vi hade hoppats på att man på Fullmäktigemötet  
måndagen den 15 november skulle ge oss respit på 1 år för att under den 
tiden få till stånd en konsekvensanalys som visar på vad BUN: s beslut  
innebär för Arnemark- och Sikforsbygden. En konsekvensanalys som  
lyser med sin frånvaro och märkligt är det att man kan ta sådana beslut 
med allt vad det kan innebära utan att vara tvungna att göra en analys. 
Lika märkligt är det att det inte tas hänsyn till det storartade besparings-
förslaget som Stenvalls Trä AB erbjuder kommunen.  
Vi hoppas dock att de styrande i kommunen tänker till. 
BUN: s beslut som nu gäller är att 4-6: e klassarna utlokaliseras till annan 
skola. I skrivandets stund vet ingen till vilken skola det blir. 
Men vi har inte gett upp, vi fortsätter och hoppas att rättvisan ska segra.  
I Sikforsbygden har vi allt, härliga fina människor och lika fina barn och 
ungdomar, en gudomlig natur och framgångsrika företagare. Så visst ska 
vi kämpa vidare och lyckas. 

Gott slut och Gott Nytt år 
Birgitta JN 

GOD JUL  
OCH  

GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR 

SIKFORS INTRESSEFÖRENING 
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Sikfors 
Kvartalsmöte 3/11-04 

 
Ordföranden hälsade välkommen speciellt till eftermiddagens un-
derhållare Sven Erik Norberg och Åke Nilsson. Som underhöll oss 
med sång och musik. 
En kort parentation hölls över en avliden medlem Lilly Johansson. 
Därefter sjöng vi psalmen ” Blott en dag”. 
 
Justerare för protokollet blev Sibylla och Ansgar. 
 
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.  
Dagordningen presenterades och godkändes. 
Lunchen som serverades bestod av en mycket god och uppskattad 
morotssoppa med räkor och mjukt hembakat bröd. 
Det var Gun ,Sonny och Eivor som gjort maten. 
 
• Rapporter hade kommit från samorganisationen. 
• Medlemsavgiften höjs till 180:- / år fr.o.m. 2005  
          inbetalnings kort skickas till medlemmarna 
• Aktiviteter:   1. Träslöjd 
                            2. Målarkurs 
                            3. Läsecirkel 
                            4. Bowling 
 
Julfesten är den 11/12 anmälan senast 8/12 till Birgit och Berit. 
 
Lotteri med många fina vinster  
Kaffe och kaka. 
Ordföranden  avslutade mötet med att tacka spelmännen och alla 
som närvarat även dagens värdinnor. 
                                                                                                 
                                                                   T|Çt YÉÜáuxÜz   
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————————————————————————————

————————————————————————– 

Abonnemang från 189 kr/mån 
Fri parabol och digital box 
Startavg 595 kr 

Abonnemang fr. 99 kr/ mån 
Fri parabol och digital box 
Startavg 395 kr 

Ring eller gör ett besök 
Adress:  
Prästgårdsgatan 62.  

———————————————
      Antenner       Installationer       TV - Service       Tillbehör 

Säljer även nya TV mm. 

Startavg  395 kr 
Kortavg fr. 2:a halvåret 248 kr/ halvår 

24 mån abonnemang. Fri box 
12 mån abonnemang. Box 300 kr 
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GOTT NYTT ÅR  

EFTERLYSNING 
Är det någon som har tagit hand om eller sett ett  
cykelhopp i trä med texten One Way, som stod vid 
Hamptjärnsbacken. 
Snälla lämna tillbaka det till oss eller ring och  
berätta var det finns. 

 
Johan   Fredrik   Marcus   Dennis   
70233   70253     71104     71042     

GOD JUL  

OCH  

ÖNSKAR 

SIKFORS 

HUSMODERS 

FÖRENING 
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 Vill tacka alla bybor och 
företagare som har ställt  
upp och kommit när vi  

har haft luncher/aktiviteter  
samt önskar er alla en riktigt 

God Jul  
&  

Gott Nytt År 
Åsa & Micke 
med personal 

GOD JUL 
OCH 

GOTT NYTT ÅR 
önskar 
SSK 
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SIKFORS HUSMODERSFÖRENING  
 

FIRAR LILLA JULAFTON 
MÅNDAG 13 DECEMBER KL. 19.00 

I SIKFORSGÅRDEN 
 

FÖR ATT HJÄLPA TOMTEN MED JULKLAPPAR  
SÅ HAR VI MED OSS EN JULKLAPP SOM KOSTAR 

HÖGST 40 KRONOR 
 

GAMLA SOM NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VARMT  
VÄLKOMNA 

 
STYRELSEN 

 
Jag vill fira  

Mathilda Wikström  
i Sundet som fyllde 1 år  

den 11 november.  
Jag som firar  

henne är "storasyster"  
Jenny Stenvall. 
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                        Sikfors     

 
        Anordnar den traditionella  

Julfesten  
för medlemmarna och deras sällskap,  

Lördagen den 11/12 -04 kl. 13.00 
i Folkets hus.  

Ni som eventuellt kan tänka er att gå med i PRO  
är också hjärtligt välkomna.    

Underhållning, allsång, lotterier. 
Medtag gärna vinster till lotteriet. 

Anmälan senast den 8/12 till  
Berit 67611 eller Birgit 70100, 070- 3717243  

   Styrelsen  
 

Det har kommit in klagomål till VRF att det rids på  
elljus/skidspåret. Vi vill uppmana alla ryttare och kuskar 
att respektera de regler som gäller. 
 
Du har rätt att korsa där befintliga stigar finns. 
Den ej markberedda gräsbevuxna sträckan vid sågen får 
användas på kanten när inte skidspåret är draget. 
Tänk på att rida vid sidan. 

 
Vänliga hälsningar  Vargbackens ryttarförening 
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Här kommer fler namn att klura ut 

45. Gjorde hon när hon skulle flytta på spången  

46. Är hennes kinder  

47. Tycker han att 10 km är  

48. Måste hon djupfryst vara  

49. Vill hon att barnen skall vara  

50. Slog hon på pianot  

51. Slog han på pianot  

52. Ville hans mamma se honom i  

53. Han har alltid namnsdag  

54. Tycker hon att det är när man väsnas  

55. Han är alldeles vit  

56. Kallar han den som är gud nummer två i norden  

57. Han är i början av månaden  

58. Han är både i början av månaden och året  

59. Han var en rolig rysk makthavare  

60. Har han sin fot på  

                                                          Mats Stenvall i Sundet 

     God Jul   &  Gott Nytt år 
Önskar  

Vargbackens ryttarförening 
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December: Lördag 11 December PRO, Julfest  
                       Måndag den 13 Husmodern månadsmöte                                                   
                                          och med lilla julafton 
 
——————————————————————————— 

2005 
Januari: 
februari: Onsdag 9 februari PRO, Årsmöte 

Aktivitets kalender 2004 

Glöm inte bort att ni kan 
 använda er av  
På Gångs  

Aktivitets kalender 
 

Skicka in datum på  aktivitet 
och era fasta månads möten  
Så sätter jag in dessa här på 

sista sidan 
 

Red/ Carina 

Svar till namnen på föregående sida 

45 Barbro 
46 Lena 
47 Emil 
48 Tina 

49 Lydia 
50 Ann/Tone 
51 Anton 
52 Olle 

53 Dag 
54 Liv 
55 Albin 
56 Andreas 

57 August 
58 Jan 
59 Baltsar 
60 Ben 
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