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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 
 

             Juni: PRO 
             Semester uppehåll 
             September: Ryttarföreningen 
             Oktober: Fiskevårdsföreningen 
             November: Folketshus 
             December: Intresseföreningen 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

 
 
                          

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Niklas Pettersson 070 – 267 55 90 

MELLANBYGDENS 

HOVSLAGERI & HÄSTGÅRD 

Vargen livs 

ERBJUDER           

             

                                                               
                                                 

 
 

 
         

 

BOB lättdryck 5st för 20 kr 
Frysta Karrekotletter 49.90 kr/kg 

Pommes Frites 2,5kg 24.50 kr 
Guld kaffe 4st för 100 kr 

 
 

Butiken nära dig 
 

Ombud för Apotek, Systembolag, SvenskaSpel 
 

Välkomna in  Märit med personal  Tfn 70008 

   Sommarpriser tom 15/8 
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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. 

IN CASE OF EMERGENCY – ICE I MOBILEN 
 
ICE står för In Case of Emergency och innebär att man lägger in 
information om sina närmaste anhöriga i mobiltelefonen. 
I händelse av olycka där du blir medvetslös eller av någon anled-
ning inte kan prata kan de som kommer till din hjälp använda din 
mobiltelefon och hitta din ICE-kontakt. 
De ringer upp ditt kontaktnummer till nära anhörig, informerar om 
olyckan som hänt samt får viktig information om din hälsa. 
 
Man anger i adressboken kort och gott följande: 
Namn: ICE 
Telefonnummer: (lämpligt nummer till närstående anhörig) 
 
Systemet sprids nu över världen. ICE kan användas oavsett vilket 
land man befinner sig i under förutsättning att telefonnumret man 
angett börjar med prefixen 0046 som är till Sverige och därefter an-
ger man telefonnummer med riktnummer eller mobilnummer utan 
den första nollan. 
Det kan se ut som följer: 
ICE  004691170300 
 
SOS Alarm som är en drivande part, hoppas att det också ska få 
förankring även i Sverige och kanske först i Sikforsbygden 
 
                                                                                   Mats Stenvall 
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FAMILJENS 
DAG  

PÅ  

FOLKETSHUS 

Nationaldagen  
 

Tisdag 6/6 kl.11.00 - 15.00 
 
Caféet kommer att sälja: fika, varmkorv, 
kaffe, cafélatte & deras chokladdrink, de 
har även försäljning av kall lunchtallrik.  

 

Drive in hundutställning: 12.00 
Anm. På plats 11-12.00 

 

Barn ridning: 13 -15.00 
 

Loppis: 11- 15.00 
Boka bord (Åsa 0911-702 42)  

20 kr per bord. 
 

Välkomna önskar 
 

Sikfors folkets hus förening 
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Sikfors PRO: s vårmöte 
10/5 - 06 

 
Ordföranden hälsade välkommen 
Sekreteraren läste föregående protokoll som 
godkändes, Martin och Rohland valdes att justera  
dagens protokoll. 
Underhållare var Siv och Monika som underhöll  
med sketcher (pjäser) i 45 min. 
 (båda spelar med i Pite-revyn).  
Det var ärtsoppa med smörgås på dagen meny. 
Vi har haft en studiecirkel om äldreboende och hur vi 
vill ha det när vi blir äldre. 
Akutsjukvård finns på 100 ställen i Norrbotten. 
Eventuellt blir det en kurs om mobiltelefoner till hösten 
Resor: Dalarna 7- 11 aug 4200kr Norrskär, Jokkmokk 
Aktiviteter: Boule måndagar 10.00 
Datum för nästa möte 23/8 med surströmming 
Lotteridragning 
Kaffe med kaka 
Cirka 47 medlemmar hade mött upp  
Ordföranden tackade medlemmar och värd/värdinnor 

 
Aina Forsberg  

BASTU/SLÖJD LOKALEN 

    Nu har vi i styrelsen godkänt och skrivit under avtalet med  
    kommunen om att överta lokalerna.  
    Intresseföreningen kommer att hyra ut slöjden till friskolan.  
    Det innebär också att det är fritt fram att ha egna slöjdkurser 
    och andra kurser som lokalen kan passa för.  
    Vi kommer även att ha bastun öppen i fortsättningen, och  
    anpassar gärna tiderna efter era önskemål. Ev. kommer det 
    att kosta en liten slant att bada som går till drift och underhåll. 

 
/Ronny ordf. 



Sida 7 

Pingst:  Vi har öppet kl: 11-18 lördag     
samt pub i kåtan med trubadur 21-24               
söndag 11-18.   

Helgerbjudande. 
 

Midsommar: 
Med midsommarstångsresning kl: 15.00. 
Dansa runt stången med trollet Tooki 
 
Pub i kåtan 21.00 - 24.00  
m. trubadur.  
 
      Välkomna till 
     det lilla stället  
     med personlig  
          service! 

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

Mobil: 070– 62 701 55    
 

E-post: camping@sikfors.com 
 

www.sikforscamping.com 
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Min Sommar(dikt) 

Sommar, sommar du ljuva sommartid. 
Värm upp oss kalla nordbor, låt solen 
skina dag som natt, för det är ju våran 
sommar skatt.  
Nu när vinterns mörka tid är förbi, vi 
glömt det kalla och bistra. 
Nu stundar endast harmoni med sol och 
härlig grönska. 
Efter sol och torka kommer en enorm 
törst och längtan efter svalka  vad är då 
härligare än ett regn som får växter som 
slokat att väckas till liv igen och åter 
grönska?  
Jo, att avnjuta en underbar glass eller en 
kall sockerdricka 
                                        Red/Carina 
 
Jag önskar alla På gång läsare en trevlig 
sommar, för nu tar jag ledigt och samlar 
nya tag till nästa nummer som kommer i 
September, manus stopp 20 Augusti 

 


