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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….. 
 
 UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2005 

 
Maj: Sikfors Älgjaktsområde 
Juni: PRO 
 

Juli: Semester uppehåll 
Augusti: Senast den 20/8 för att säkert kom-
ma in i tidningen för september 
 

September: Vargbackensryttarförening 
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När det gäller 
hästkrafter 

Ring 

Våran affär är i behov av utvändig målning 
 

För att hålla ner kostnaderna så söker vi frivilliga. 
 

Är du intresserad av att hjälpa till att måla? 
 

Kontakta Lennart Öhman på tfn. 70233 så fort som 
möjligt. 

 Hälsningar  
 Fastighetsbolaget Sikforsbygdens AB 

/Genom Lennart Ö 
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Sikfors Folkets Hus har fått ny styrelse. 
 
Vid årsmötet för Folkets Hus valdes en nästan helt ny styrelse. Den ser ut 
så här. Ordförande Eva Lidman  tfn 701 76 
Sekreterare Jessica Olofsson  tfn 700 23 
Kassör Fredrik Danielsson  tfn 702 02 
Ledamot Åsa Jonsson  tfn 702 42 
Ledamot Helen Åkerlund  tfn 702 66 
Suppleant Carolha Lindberg  tfn 701 28 
Suppleant Elin Olofsson  tfn 711 85 
 
Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om ni har åsikter eller förslag på 
något som rör Folkets Hus i Sikfors.  
 
På samma årsmöte antogs en motion om utlåning av nyckel 
till Folkets Hus. Det beslutades att, om det är ledigt på  
Folkets Hus kan man fortfarande låna nyckel för kortare 
tillfällen, mot en kostnad av 20: -/gång.  
Och man får kvittera nyckeln. Vi hoppas att alla har förstå-
else för detta eftersom det inte har fungerat riktigt bra med 
ordningen på Folkets Hus tidigare.  
 
Med ny entusiastisk styrelse får ni hålla ögonen öppna för olika annonser 
om evenemang i Sikfors Folkets Hus. Vi kör så det ryker! 
 
Styrelsen för Sikfors Folkets Hus / Eva Lidman 
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Kristi Himmelsfärds! 
Restaurangen onsd-sönd 12-18 alla dagar 

Pub i kåtan lördag 21-24 trubadurerna ”ViTvå” 
Helgerbjudande: Plankstek 99:- exkl. dryck! 

 
”PINGST” Campingens dag i Sikfors! 

Restaurangen öppen 11-18 
Tipspromenad med fina priser 10:-/pers.  

Dansuppvisning vid 14-tiden. 
Pub i kåtan lörd 21-24 ”Rev Reno” 

I kåtan 18-21 Grillbuffe: 
Karré, choritzo, lamm, nötkött, grillad tomatm. Ost samt stekt 

kulpotatis & grillsås Pris: 125.– exkl. dryck. 
Ring och boka maten ! 

 
Välkomna till Sikfors mitt i fyrkanten! 

 
Med vänliga hälsningar Åsa & Micke med personal 

Tel: 0911-70240 
Www.sikfors.com/camping 
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Tack för en jättetrevlig kväll!! 
 
Folketshusföreningen anordnade tillsammans med fiskevårdsföre-
ningen en cafe´kväll i Sikfors, söndagen den 17:e April. Vi hade bju-
dit in Örjan Lundholm, för att berätta om sina fantastiska fiskeäven-
tyr i Afrika. Där han fiskade Kopparhaj vid Skelettkusten och tiger-
fisk i Zambesi. Örjan är en mycket duktig talare, så det var väldigt 
intressant att lyssna på honom oavsett ens eget fiskeintresse. Han 
visade även vackra och fascinerande diabilder från infödingar, ök-
nar, djungelskog och förståss en massa bilder på alla otroligt mäktiga 
fiskar, som dom fångat. Alla fiskar som fastnat på deras krokar var 
de tvungen att släppa tillbaka, för att fisketurismen skulle kunna 
fortskrida i många år framöver.   
Folketshusföreningen bjöd på kaffe eller saft och hembakt fika och 
vaniljsås. Vi uppskattade att det kom ungefär 56 personer, varav 
många av dessa var från alla våra grannbyar, men även ett antal 
från Öjebyn.  
Vi i den nya folketshusstyrelsen tackar alla för det fantastiska gensva-
ret, och den goda uppslutningen.  
 
Ett litet tips är att hålla utkik efter nya arrangemang i Folkets Hus 
regi här framöver, detta var bara början! 
    Folketshusföreningens styrelse 
         Gm: Elin Olovsson    
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 KOM  TILL VÅRAT CAFÉ 
Kristi Himmelsfärd  

 torsdag 5 maj kl. 12-16 
 

Vi kommer att ha Café på folketshus  
så att du och dina vänner  

kan komma och ta en  
fika till en billig peng. 
 

    På menyn har vi bl.a. 
  Kaffe              Kanelbullar 
  Kaffelatte       Kakor 
  Choklad         Bakelser 
  The                Tårtbit  
  Läsk                mm. 
 

Välkomna 
 

Sikfors Folketshus föreningen 
 

PS Håll utkik efter våra Café dagar 
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SSK 
Fotboll på Forsvallen i sommar! 
Sikfors SKs damlag spelar i division 3 under säsongen 
2005. Laget har inlett ett samarbete med Älvsby IF och 
från januari har de båda lagen tränat tillsammans två 
gånger i veckan. Ny tränare för i år är Birger ”Bibban” 
Grahn som har tränat Alviks damer de senaste säsonger-
na. Tjejerna siktar naturligtvis uppåt i årets tabell och en 
ny tränare verkar ha skapat en nytändning för laget. Det 
blir säkert en spännande säsong då division 3 är en tuff 
serie med många bra lag, bland annat Trångfors och Assi 
som ramlade ur tvåan ifjol.  
Titta gärna in på damlagets hemsida för senaste nytt: 
www.sikfors.com/ssk  

Datum   Klockan Matcher                     Resultat  Målskyttar SSK 
Torsdag 5/5  18.00 Sikfors SK - Infjärden SK B    -            - 
Söndag 8/5    15.00 Sikfors SK - Assi IF            -                - 
Lördag 14/5  13.00 Rutvik SK - Sikfors SK             -            - 
Måndag 23/5 19.00 Sikfors SK - Notviken IK             -                - 
Lördag 28/5  13.10 Trångfors IF - Sikfors SK            -            - 
Lördag 4/6    15.00 Sikfors SK - Piteå FF              -            - 
Söndag 12/6 16.00 Sikfors SK - Storfors AIK     -            - 
Onsdag 15/6 18.00 FC Norrsken - Sikfors SK      -            - 
Torsdag 23/6 19.00 BAIK - Sikfors SK                       -            - 
Onsdag 29/6  19.30 Sikfors SK - Gammelgården     -            - 

Datum           Klockan    Matcher                       Resultat   Målskyttar SSK  
Onsdag 27/7   18.30       Infjärden SK B - Sikfors SK     -                  -    
Tisdag 2/8       19.30       Assi IF - Sikfors SK                 -                 -  
Lördag 6/8      13.00       Sikfors SK - Rutvik SK            -                -  
Onsdag 10/8   19.00       Notviken IK - Sikfors SK          -               -  
Lördag 13/8    13.00       Sikfors SK - Trångfors IF          -                -  
Lördag 20/8    15.00        Piteå FF - Sikfors SK               -                -  
Lördag 27/8    13.00       Storfors AIK - Sikfors SK           -               -  
Lördag 3/9      13.00       Sikfors SK - FC Norrsken          -                -  
Lördag 17/9    15.00       Sikfors SK - BAIK                      -                -                     
Lördag 24/9    13.00       Gammelgården - Sikfors SK       -                - 

SERIEMATCHER 2005 
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'Tummen upp' för Laban, Nisse 
och alla andra som ställt upp så bra  
under Sikfors Gruscup.  
Utan er skulle det inte fungera, 
erat arbete uppskattas verkligen!  
/Damlaget 

Birger ”Bibban” Grahn 
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Träffpunkten för ungdomarna i Sikfors Startade 2005-03-23.  
 
Vi håller till i Sikfors missionshus och det är öppet varje onsdag mel-
lan 17-21. Där kan ungdomarna träffas för att spela spel, rita, sitta och 
prata och köpa billigt fika (läsk+bulle 10:-)  
Behållningen går till missionshusföreningen som tack för lånet av lo-
kalen.  
Allt mitt arbete är ideellt och de spel som finns har jag tagit hemifrån 
och några har jag fått låna av Lidmans. Verksamheten har pågått fram 
till 20/4. Vi gör nu uppehåll över sommaren.  
Dessa onsdagar har blivit en stor succé. 
Jag öppnar verksamheten till hösten igen. Har gjort en enkät som visar 
att barnen tycker det var jättebra med en sådan här grej. De hade bara 
önskat att det var öppet fler kvällar i veckan.  
                                                               MVH Helene Danielsson  
Här är några bilder från kvällarna.  
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Svar till Tävlingen med finn fem vårtecken 
 
 

Vårtecknen finns på sidorna  3, 4, 10, 12, 14 och vinnaren är 
Eva Lidman som får 1 kilo kaffe 

 

”Ny Tävling” 
Vi provar med en till och den här gången får ni leta efter  
5 st fåglar som har gömt sig i tidningen.  
Räkna inte den som  visas här i rutan. 
Skriv på en lapp ditt namn telefonnummer och vilka  
sidor.  
Lämna i min postlåda Sikforsv. 91 eller maila  till mig  
segerlund@sikfors.com      senast 20 maj. 
 
Så kanske det är du som vinner ett paket kaffe.  
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Förslag till Landsbygdsplan finns nu att läsa på nätet.  
 

Adressen är: 
 
http://www.pitea.se/kommun/kommun/framtida_pitea/
framtid_landsbygd/pdf/op_forslag.pdf 
 

Sikfors PRO:s Vårmöte 27/4 –05 
 

Ordförande hälsade ett 40– tal medlemmar välkomna. 
Dagordningen godkändes och justerare för dagen blev Reinold och 
gun malm. 
Ronald visade bilder från Bänkerträsk. 
Det handlade om kolmilor och tjärdalar. Sakerna fanns i en ladu-
gård, allt detta var uppbyggt i trä och var hantverk i miniatyr.  
Mycket intressant. 
John hade varit på Norrbottens PRO:s årsmöte.  
Det är nu 19.242 st. medlemmar i Norrbottens PRO 
Apotek och mediciner  diskuterades, och all medicin kommer nu 
mera från Boden. 
Studier f.n. Är läsecirkel, bild. 
Kulturfestivalen i Sunderbyn blir 25 maj.  
Anmälan kan göras till Birgit. 
Sommar-resan blir till Vojakkala 19/8 
Resan sker tillsammans med Öjeby PRO 
Avresa kl. 8.00 Hem kl. 18.00 
Priset är 395 kr. 
Boulen börjar snart på måndagar. 
Datum för nästa möte blir 24 aug med surströmming. 
Bert var värd för matlagningen för mötet och det serverades en 
mycket god Renköttsoppa. Men det fanns även en korvgryta att 
välja på. 
Avslutningsvis så var det kaffe med kaka och lotteri med som van-
ligt fina vinster. 
Och Ordföranden tackade värdskapet och medlemmarna som mött 
upp till ett trevlig vårmöte.  
                                                                        Aina Forsberg 
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VÄLKOMMEN  TILL FAMILJEDAG  
I SIKFORS FOLKETSHUS 

Nationaldagen   
måndag 6 juni kl. 12-18 

 
Vi börjar kl. 12.00 med  

Drive in hundutställning utan för Folkan 
Anmälan på plats 100 kr per hund 

Barn med hund 50 kr 
 

Ute på gården kommer vi även att ha  
loppis, barnridning, hamb.försäljning mm. 

 
Café inne på Folkan, med försäljning av 
varmkorv med bröd, kaffe, the, läsk samt 

massor av gott fika. 
 

Ring och boka loppis-bord  
senast den 4 juni  

Till Åsa Jonsson tel. 70242  
20 kr / bord 

 

VÄLKOMNA 

Sikfors Folketshus förening 
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Maj brasan i Sikfors 
Jag passade på att ta kameran med mig när jag for ner för att 
sjunga in våren vid vår maj brasa som lag 3 arrangerat. 
På bilderna kan ni se hur trevligt det var. 
Inne på Sikforsgården serverades kaffe och våfflor och de fanns ett 
lotteri med jätte fina vinster. Jag vann två.  
Fler bilder hittar ni på Sikfors hemsida 
                            Ha en skön maj / Red Carina 
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Kommer att upphöra för det blir bara upprepning på annon-
ser i samma nummer eller som i förra numret inget alls. 
Men om ni föreningar tycker att det finns ett behov så ska jag 
åter införa aktivitets kalendern, men då måste era planerade 
aktiviteter komma in till mig före annonsen. 

 

Vänlig hälsning Red/Carina 

Aktivitets kalender 2005 

Fastighetsbolaget i Sikforsbygden AB 
Informerar 
 
Vargens Livs går med förlust, det enda som kan hjälpa är att 
Vargens Livs får mer försäljning. Vi alla som bor i Sikforsbygden 
måste öka vår köptrohet så att Vargens Livs blir kvar. 
Har Ni synpunkter över sortimentet eller annat som bör ändras vänd 
Er direkt till Märit Berggren eller någon av oss i styrelsen. 
Med samlad kraft, löser Vi nog detta tillsammans. 
 
Hälsningar Styrelsen 

Sikfors Byamän 
 

kallar till Årsmöte 
 

Söndag  22 maj  2005 kl. 20.00 
I Folketshus 

 

Välkomna 
 

Styrelsen 
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Arbetet för Sikfors egen skola går vidare! 
 
Arbetsgruppen för en fristående skola i Sikfors har lämnat in en 
ansökan om att starta en skola i Sikfors från och med 2006. 
Skolan kommer att kallas I ur och skur -Forsen. Ansökan ligger 
inne hos Skolverket och svar tror vi kommer under nov/dec 
2005. 
Närmast ska barn och utbildningsnämnden i Piteå kommun läg-
ga sin syn på saken och tillstyrka eller avstyrka planen. Deras 
åsikt kan komma att spela en roll men innebär ingen automatisk 
vetorätt.  
Det finns fortfarande möjlighet för de barn som från och med 
2006 vill gå i Sikfors egen skola att anmäla sig. Även barn som 
börjar några år fram i tiden kan anmäla sig. Kontakta någon i 
arbetsgruppen, Stefan Hallman på 0911 - 71108 eller Krister 
Hansén 0911- 71109 så ordnar vi det. En anmälan kan rent hy-
potetiskt spela en roll för det enskilda barnet om en kösituation 
skulle uppstå, men stärker också våra möjligheter att lyckas 
med våra planer.  
                                                                 Krister Hansén 


