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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 

 

             Maj: Sikfors Älgjaktsområde 
            Juni: PRO 
            Semester uppehåll 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

 
Tummen upp och  
STORT  TACK 

 

För alla som skänkte pengar och  
visat ett så varmt deltagande,  

samt tänkt på oss 
Johan, Malin och Kajsa  

vid Saras plötsliga bortgång. 
 

Tack  Bo 

 

MELLANBYGDENS 

HOVSLAGERI & HÄSTGÅRD 

 
 
                          

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Niklas Pettersson 070 – 267 55 90 



Sida 4 

Sikfors Folkets Hus och byggnadsförening upa 
 

Verksamhetsberättelse 2005 
 
Styrelseledamöter under verksamhetsåret 
 
Ordförande            Eva Lidman 
Sekreterare             Jessica Olofsson 
Kassör                    Fredrik Danielsson 
Ledamot                 Åsa Jonsson 
Ledamot                 Helen Åkerlund 
 
Suppleant                Elin Olofsson  
                               Carolha Lindberg 
 
Revisorer               Allan Löfgren 
                               Eva Eriksson 
Suppleant               Lennart Nilsson 
 
Valberedning          Stig Edin sammankallande 
                                Leif Lidman 
                                Eva Pålsson 
 
Under året har styrelsen haft 12 protokollförda möten varav årsmötet 
är ett. Vi har deltagit i 3 förhandlingsmöten med Fastighetsanställdas 
fackförbund. Även vid byaföreningsmöten har Sikfors Folkets Husfö-
rening deltagit.  
 
Vi har uppvaktat både Piteå Kommuns Kultur & Fritidsnämnd och 
Sparbanken Nord och förklarat vår situation i dag och begärt förslag 
på åtgärder för att förbättra för föreningen. 
 
I början av året inköptes nya dukar, pynt och blommor för utsmyck-
ning vid olika arrangemang. Även en frysbox har inköpts samt en ny 
ljudanläggning, eftersom det inkommit klagomål på den gamla ljudan-

Sikfors Folkets Hus  
har haft årsmöte 19 mars, 2006.  
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läggningen.  
 
I april anlitade vi genom vårt försäkringsbolag företaget Nomor som 
kom och lade ut dosor mot myror både i köket och den renslucka som 
finns i redskapsrummet.  
 
Vi har arrangerat ett antal byacaféer under året. En del med underhåll-
ning t ex Örjan Lundholms föredrag om sina fiskeäventyr och Musik-
högskolans blåsorkester 22/11.  
 
 
Sveriges Nationaldag 6/6 firades med en familjedag som trots vädret 
blev en riktigt lyckad dag. Den innehöll loppmarknad, hundutställning, 
barnridning, grill- och fikaförsäljning.  
 
Bredband är indraget i byggnaden. Studieförbundet abonnerade under 
våren på en bredbandsleverans för den datakurs som hölls i Sikfors 
Folkets Hus, men det abonnemanget har upphört och styrelsen besluta-
de att inte förnya abonnemanget pga kostnaden. Vid behov är det dock 
bara att kontakta någon leverantör för anslutning.  
 
Postgirokontot som stod på Sikfors Folkets Hus har sagts upp och vi 
har nu endast Bankgiro. Detta för att spara in på avgiften för Postgiro.  
 
Kassören upptäckte under våren att de snöröjningsbidrag vi avtalat att 
få från Telia och Piteå Kommun, renhållningen, inte betalats ut på fle-
ra år. Efter mycket detektivarbete och många telefonsamtal fick vi till 
slut betalt retroaktivt av Telia trots att dessa bidrag slutat gälla. Även 
från renhållningen fick vi kompensation, dock inte från Piteå Kom-
mun, utan från Öhgrens Åkeri som genomfört snöröjningen.  
 
Vi har under året lagt om lånen vi har hos Sparbanken Nord och fått 
ner räntorna ordentligt. Det kommer att visa sig som besparing under 
2006.  
 
Eftersom Piteå Kommun aviserat att bidragen till föreningarna i Kommunen 
kommer att sjunka ordentligt under de kommande åren har vi varit tvungna 
att göra förändringar i organisationen och säga upp vår städerska Hele-
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na Jarleman. Detta har skett i förhandlingar med fackförbundet och 
Helena. Hon är uppsagd fr.o.m. 1/1 men har återanställningsskydd tom 
september 2006.  
 
Pga samma bidragsnedskärning som ovan har kassören börjat höra sig 
för om konvertering till pelletseldning. Förstudier och förhandlingar 
pågår.  
 
Vaktmästarlönen har under de senaste 2 åren inte följt med löneut-
vecklingen. Så strax före semestern reglerade vi retroaktivt Hans Lind-
bergs lön och semesterersättning till rätt nivå.  
 
Golvet i Folkets Hus är under all kritik. Vi har ansökt om bidrag till 
ett nytt golv hos Piteå Kommun och Boverket. Kommunen har till-
styrkt delbidrag och vi väntar nu på besked från Boverket.  
 
I samarbete med Sikfors Intresseförening har vi köpt en videokanon 
som hyresgäster hos Folkets Hus kan hyra för visuella framställningar. 
 
Under advent återupplivade Folkets Husföreningen den gamla seden 
med Julfest i Folkets Hus. Många barnfamiljer kom för att äta julgröt, 
fika, julpyssla och förstås träffa Tomten som delade ut julklappar.  
 
Trettondedagsmaskerad med Grekisk buffé och levande musik arran-
gerades med stor, mycket åldersblandad, glad och upprymd publik. Ett 
mycket lyckat arrangemang.  
 
Vi har fått oss skänkt ett piano av Fredrik Danielsson som vi hoppas 
kan förgylla någon cafékväll kanske. 
 
Nya dushblandare i herrduschen ska monteras. Skolbarnen vill inte 
duscha när vattentemperaturen ändras upp och ner.  
 
Sikfors Folkets Hus har under året varit uthyrt till många olika företag, 
föreningar, skolan och även till privata arrangemang och fester. 
 
 

Styrelsen Sikfors Folkets Hus och byggnadsförening upa 
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Kristi himmelsfärdshelgen 24-28 maj:  

Camping bör förbokas.Onsd-Sönd Camping för 
560:- el 160:-/dygn   
Stuga 4-bädds onsd- sönd självhushåll 1850:-
annars 550:-/natt. 

Vi har öppet restaurangen mellan 11.00 -18.00 
torsdag - söndag.  

Pub med Trubadur i kåtan på lördag kväll: 21.00 
- 24.00. Se hemsida vem det blir ! 

Morsdag: Sönd 28 maj  
3-rätters Middag för 199:-!   
Förrätt: Renröra el. Skagenröra på rågbröd  
Varmrätt: ChiliLax, pressad potatis, sherrysås 
el. Fläskfilé, gorgonzolasås, potatisgratäng  
Efterrätt: Jordgubbscheesecake el. choklad-
pudding m.grädde 
 

 



Sida 8 

      

    Vinn en  
  Sikforskniv! 

 

Bli medlem genast 
    bg: 501-7777 

 

50 kr per st eller  
150 kr för familj 

 
Skriv namn och gärna födelse år  

på dom ni vill ha med, 
på talongen som följer med i bladet. 

Senare i höst lottar vi  
en vinnare till kniven 

 
Välkommen in i SSK 

 
Ps. SSK fyller 80 år och behöver  

många medlemmar. Ds 
 

Styrelsen 
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PROs Kulturfestival 18 maj 
 

Beställning av biljetter till festivalen måste  
göras senast 5 maj. 

 

Biljettpriset är 100 kr och inkluderar lunch. 
 

Anmäl er till Birgit och John, 701 00,  
så samordnar vi beställningen. 

 

PRO Sikfors 
Birgit / John 

ETT JÄTTE STORT 

 

till Sol-Britt på Snöripan för vävstolarna. de kommer att levereras 
till ryska Karelen, 2 st kommer att gå till konstskolan i Olonets, på 
Ladogas sydöstra strand , en bordsvävstol kommer att gå till en 
förening där de har handikappade som inte kan använda trampor, 
den blir perfekt där, det pågår ett Sida-projekt att få landsbygden 
att överleva i ryska Karelen, det är en kvinna från västerbotten 
som håller i det.                                                                            
Så jag har bra kontakter att få dit där dom kan använda dom och 
få en utkomst av sitt arbete. Nu den 15/6 åker jag och en grupp 
från Arnemark, Luleå och Piteå och Haparanda till Karelen för att 
turista, ev. kommer vi att sätta in en dagstur till St. Petersburg 
som vi lätt når med nattåget ifrån Petrozavodsk.                         
Vill du följa med oss, och vara med och bestämma innehållet på 
resan, ring 0911-658 45, 070-3076721 Monika Grannas 

Det finns möjlighet att läsa om Karelen tillsammans med      
Arnemarks husmodersförening som ska igång med en        
studiecirkel innan resan som blir av den 15/6-06.   Monika 
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BYABASTUN 
 

Sikfors egna förnämliga bastu är fortfarande öppen alla 
fredagar 
Damer kl 12:00 till 15:00     
Herrar 15:00 till 18:00 eller senare, siste man stänger av. 
 
Kom gärna med förslag på andra tider.  
Tills vidare gratis bad.                                            /Ronny 

 
 SIKFORS                             

 
Har kvartalsmöte  möte                             

onsdag 10/5 –06     kl 13.00. 
 

Siv Öhman och Monika Goossens, kända från  
Piterevyn, svarar för underhållningen. 
Lunch och kaffe serveras. 
På dagordningen bl.a. rapporter från möten, 
lotteri, allsång. 
Glöm inte vinster till lotteriet. 
 
Hjärtligt välkomna! 
Styrelsen 

Tummen upp till Aina Holmgren för det 
fina initiativ med insamlingen av pengar 
till Johans familj vid Saras bortgång.  
/ Bybor 
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Vargen livs 
 

Informerar 
 

Nyhet  
”Nu har vi introducerat 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 
köpa dina lotter. 
 
Är även ombud för Systembolaget  
Lämna din beställning onsdag hämta på torsdag 
 

 

Välkomna in  Märit med personal  Tfn 70008 

             

                                                               
                                                 

 
 

 
         

 
   

Frysta  Karrékotletter   49.90:-/kg    
 
 

 

Butiken nära dig 

Petterssons 

Magra falukorv           37.90:-/kg 

Vargen livs 

ERBJUDER           
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Våren är här med kärt besvär? 
Krattan, räfsan spade fram. 
Nu ska gården bli så grann. 
Efter all möda och besvär man lycklig kan 
sitta och njuta av allt som växer fram, 
Och grönska kommer det att bli, för ogräs har 
en viss förmåga att leva, men vad gör väll det, 
då är det bara rensa och sedan åter njuta av 
den blomsterprakt som då kan titta fram. 

Carina 


