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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 2006 
 

             Mars: Byaf. Skomantjälen 
             April: SSK 
             Maj: Sikfors Älgjaktsområde 
            Juni: PRO 
            Semester uppehåll 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

Skotersektionen 
 

Vi börjar bli less på att få klagomål från missnöjda 
markägare som har fått väldigt onödig buskörning 
på sina marker och planteringar. 
 

Jag antar att alla föräldrar har förklarat för sina 
barn vad som gäller, tror inte att det är fullvuxet folk 
som missbrukar detta! 
Det måste få ett slut nu!! 
Fortsätter detta måste vi kontakta Polis som får 
göra kontroller i byn. 

 
Mvh Skotersektionen 

 
 
                          

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Niklas Pettersson 070 – 267 55 90 

HOVSLAGERI & HÄSTGÅRD 

MELLANBYGDENS 
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SIKFORS  
INTRESSEFÖRENING 

 

ÅRSMÖTET  
 

SIKFORS FOLKETSHUS  
15 MARS KL.19.00 

 
VI VISAR BILDSPEL FRÅN  

1900 TALETS BÖRJAN 
NÄR KRAFTVERKET BYGGDES 

 
             KAFFE OCH FIKA 

 
ÄVEN ÅRSMÖTE SIKFORSVÄGENS 

SAMFÄLL. FÖRENING 
 
 

VÄLKOMNA 
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Mars & April öppet varje  
Lördag: 11-18 i Restaurangen 

 

Afterwork 31 mars: 
16.30-21.00 

Thailändsk afton, buffé 3 rätter 
79:- exkl. dryck. 

”Afterwork” sista fredagen varje månad!  
 

Glöm inte att vi har Catering 
 

Mars & April erbjudande:  
Beställning på min.8 pers Fläskfilé,  
potatisgratäng, kall beasås 100:-/p   

 

Smörgåstårta 3 varianter.  
25:-/bit ”Thailand” 

28:-/bit ”Heja Sikfors” 30:-/bit ”Nisse Hult”    

Se gärna på hemsidan, där finns bild och kort text om ingredienserna. 
 

 
Telefon: 0911-702 40   Fax: 0911-702 45  

Mobil: 070– 62 701 55    
E-post: camping@sikfors.com 

www.sikforscamping.com 
 

Det lilla stället med personlig service! 



Sida 6 

Friluftsdag i Skomanstjälen  
 

Plats: Dini-farmen. 
Tid: Lördagen 1 april, kl. 1100. 

 

Byaföreningen anordnar en dag för olika  
utomhusaktiviteter som skidåkning,  
sparkåkning. fikaservering, lotteri. 

Grillplatser kommer att finnas  
där man kan grilla sin  

medhavda ”korvbit eller dylikt” 
 

Alla hjärtligt välkomna! 
Byaföreningen    

Sikfors Fiskevårdsförening  
har årsmöte 12/3-2006 

kl. 1800   

i Folketshus 

Välkomna önskar Styrelsen 
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                                   Vargen livs 
 

                                                                    
                                                          Erbjuder 

 

djupfrysta          
  portionsrätter        

 
Svensk Edamer         44.90:- / kg 

 
Äpplen & apelsiner     10.90:- / kg 

 
Gäller tom lördag den 11 mars 

Findus 

 

Vargen livs 
 

Informerar 
 

Nyhet under v.9 
”Nu introducerar vi bonuskort” 

 

Gör det bekvämt för dig lämna dina recept hos oss som 
är Apoteksombud. 
 
Vi är ombud för Svenska Spel så här kan du spela och 
köp dina lotter. 
 
Är även ombud för Systembolaget  
Lämna din beställning onsdag hämta på torsdag 
 

 

Välkomna in  Märit med personal  Tfn 70008 

5 st. för 100:- 
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Hej tidningen!  

Bifogar en bild på de underbara barnen som är med på skidskolan, 
Just denna lördag var vi inte riktigt alla.  Mvh Nina   
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KLUBBMÄSTERSKAP 
 i  

SIKFORS 
Söndagen den 12/3  

Kl. 11.00 
 

Samling utanför omklädningsrummen 
vid fotbollsplan 

 
Kom gammal och ung till en trevlig frilufts-

dag  
där vi tar oss en skidtur i fri fart. 

 
Efter målgång finns det korv att grilla 

 
Priser till alla barn som åker 

Anpassade åklängder efter ålder 
 
 

Hjärtligt Välkomna! 
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Skomanstjälen 
 

Söndagen den 12/2 höll Byaföreningen årsmöte i Byastugan. 
Styrelsen återvaldes i sin helhet: ordf. John Lundkvist, sekr. Petra Söder-
berg, kassör Birgit Lundkvist, ledamöter Ove Olofsson och Bertil Åström. 
Enligt verksamhetsberättelsen framgår att 2005 varit ett bra år för före-
ningen. Vi har genom energisparande åtgärder lyckats minska elförbruk-
ningen avsevärt. 
Under hösten byggde vi ett tak över entrén till bagarstugan, detta var en 
mycket bra investering, nu slipper vi snöraset framför ingången. 
Bagarstugan har använts flitigt av både bybor och övriga, även så byastu-
gan. 
Vi har anordnat en del aktiviteter och fester under året, som friluftsdag, 
byafester, majbrasa och adventskaffe. 
Vi medverkade på Landsbygdsdagen den 27/8, vilket var en lyckad till-
ställning. 
Brännbollsturneringen 2005 blev pga. vissa omständigheter misslyckad 
för våran del, men vi  hoppas kunna komma igen i år. 

John 

Sikfors PRO:s Årsmöte 3 februari 2006 
 

Ordföranden hälsade ett 35 tal medlemmar välkomna till årsmötet.  
För mötet valdes Rolf Andersson  som ordförande och sekreterare blev 
Yvonne Hedman. 
Justerare av årsmötesprotokollet blev Olag och Bertil Olofsson. 
Protokoll godkändes och John läste upp verksamhetsberättelsen som även 
den godkändes. 
Rolf A berättade om PRO:s verksamhet.  
Det finns nu 400.000 medlemmar. 
Förslag att bygga fler Äldreboende. 
Bostadstillägget för pensionärer ska sökas varje år. 
Aktiviteter: Läsecirkel, bowling och boule ( när snön tinat bort) 
Nästa möte 10 maj. 
Det serverades köttbullar med sås och potatis samt grönsaker 
Kaffe och kaka samt det sedvanliga lotteriet blev ett fint avslut på årsmö-
tet. 
                                                                                    Aina Forsberg 
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Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

 
 

Sikfors Folkets Hus  
och byggnadsförening 

 
inbjuder till Årsmöte 

 
Söndag 19 mars  

kl. 19.00   
i Folkets Hus 

 
Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna  

till sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 

Vi bjuder på fika 
 
 

Styrelsen 
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Nu startar jag försäljning av  
hästsportsprodukter.  

med priser som tål att jämföras. 
 

Eftersom butiken inte är klar, kommer 
jag nu i början endast ha några produk-
ter hemma, har även produktkataloger 
med ett brett sortiment för beställning. 
 

Antingen beställer du via telefon genom 
att titta på sortimentet på hemsidan och 
du får ett snabbt besked om varan finns 
i lager, eller gör ett besök hos mig. 
 

Öppettiderna är nu i början  
enligt överenskommelse. 

 

Välkommen 
 

Carina Segerlund 070-3570284 


