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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 
 
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 2007 
 

                Februari:  Husmodern 
                Mars: Byaf. Skomanstjälen 
                April:  SSK 
                Maj:  Sikfors Älgjaktsområde ”SVO” 
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Titta in i min webb butik, där hittar du  
nyheter, erbjudanden, Rea m.m 

 

www.sikfors.com/hast-fritid 

 

10 år med 
På Gång I Sikforsbygden 
Tidningen startade 1997,  

1999 tog jag över tidningen från Erik L. och Ronny K. 
Och har nu Kommit in på mitt 8:ende år. 

Det har varit både roligt, utvecklande och ibland  
även krävande med att få ihop material. 

Jag hoppas att de ska bli ett roligt tidnings år. 
Med mycket bidrag in till tidningen från  

föreningar, företag, privatpersoner och skola. 
Jag kan redan nu tala om att 2009 kommer jag att 

avgå som redaktör, det är dags att få in nytänkande. 
Det är aldrig bra att sitta för länge, för då är jag inne 
på mitt 10:onde år, tänk va tiden går // Red Carina 
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SIKFORS  

INTRESSEFÖRENING 
 

ÅRSMÖTE 
 

I SIKFORS FOLKETSHUS  
 

21 FEBRUARI KL.19.00 
 
 

INFORMATION FRÅN 
 

KRAFTVERKET 
CAMPINGEN 

m.m. 
 

ÄVEN ÅRSMÖTE SIKFORS  
VÄGFÖRENING 

 

KAFFE O FIKA 
 

VÄLKOMNA 
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BASTUBAD 
 

VARJE FREDAG ÄR  
SIKFORS BYABASTU ÖPPEN 
 
15:00 TILL 19:00 KAN HERRAR 
NJUTA  AV EN ÅNGANDE  
VARM BASTU 
 
F.N. BADAR INGA DAMER,  
MEN VI ÄNDRAR ÖPPET TIDER-
NA OM SÅ ÖNSKAS 
 
ENDAST 10:-/GÅNG SOM  
OAVKORTAT GÅR TILL  
ELFÖRBRUKNINGEN 
 
VÄLKOMNA 

PROs Julfest 
 

Den 2/12 –06 bjöd PRO Sikfors 
medlemmarna på den traditio-
nella julfesten. 
 
C:a 55 personer njöt av det goda 
julbordet och julgröten, dessut-
om var det sång och musik till 
både gitarr och saxofon som  
bidrog till den goda stämningen. 
Anders Lundkvist svarade för 
det musikaliska. 
 Innan festen avslutades gjordes 
en insamling som gav 1 600 kro-
nor och har skickats till  
Barncaserföreningen)  
Barncancerfonden i Umeå 
John 

Juletid 
 

Vi försöker att hålla på  
jultraditionerna i Skomanstjä-
len, den 3/12 –06  serverades       
Adventskaffe i byastugan,  
Petra och Maria bjöd på kaffe 
och fika, i stort sett alla bybor 
besökte stugan. 
Lilla julafton firades hos Eva 
och Ove, där bjöds det på ett 
rejält julbord, två små jultom-
tar (Ida och Kajsa)  besökte 
oss och delade ut julklappar 
åt alla. 
Det pratades, sjöngs allsång, 
och alla trivdes och var glada. 
 
Tjugondag Knut dansades 
julen ut, c:a 25 personer dan-
sade och sjöng kring granen 
som sedan släcktes, nu var 
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Sikfors Fiskevårdsområde 

 
Tack till alla som löst fiskekort  

under 2006 
 

From 1/1 –07 kostar dygnskorten 60 kr 
 

Årskort 300kr för Piteälven 
 

Årskort 500 kr för sjöarna   
 

Årskort  200 kr för ungdomar   
upp till 16 år  i  sjöar och älv. 

 
3 st fiskar per dygn och kort får tagas upp 

 
Fiskepremiär 

1/2 - 07 
 

Välkomna till ett nytt  
Fiskeår  
Önskar  

SFVO :s styrelse 
 



Sida 7 

SSK  
 

Välkomna med idéer vad SSK ska syssla med !  
Vi behöver tips, idéer om kompletterade verksamheter som NI 
som bor i bygden vill göra eller utveckla, 
  
Idag har Sikfors SK ett damlag div. 3 som legat mycket bra till i 
serien, Vi behöver hjälpredor som kan avlasta Lennart och Nisse, 
 
Kontakta dom om du är fotbollsintresserad, du kan vara ung eller 
äldre det spelar ingen roll.  
Att delta i en förenings verksamhet är både lärorikt, ger gemen-
skap och är roligt  
Vi bedriver även skidskola/träning med barn 6år och uppåt. 
Det finns helt klart plats för fler i den gruppen . 
 

Vi har startat om den 20 Januari kl 10.00   
Nya och tidigare deltagare är välkomna!  

Vi kör lördagar om inget annat kommer på. 
 

Kontakta ledarna om du undrar över nåt 
Johan 700 59, Nina 701 89 eller Alex 702 68 

 
Sikfors har 2 fina skidspår som våran vaktmästare Eilerth sköter 
om. Elljus på 2,4 km och ett dagspår som är 5km. 
Vi hoppas på att snötillgången blir bättre i början av 2007 . 
. 
Börja med att bli medlem i vår förening 
150kr per familj eller 50 kr per person.  
Skriv namn och födelsedata på inbetalningen. 
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I Ur och Skur - Invigning 
- Stig Söderberg - 

 
        Med raketer, stor mängd marschaller och  
       bandklippning av skolans rektor Lena Wikstén 
 är nu Sikforsbygdens egna nya skola ”I Ur och 
 Skur Forsen” invigd. Rektor Lena hoppades att 
 eleverna i den nya skolan skulle få ut-vecklas i  
       en positiv miljö. 

 
Den nya friskolan ”I Ur och Skur Forsen”, som bilda-
des i höstas som resultat av att kommunen flyttat  
årskurserna 4-6 till Böle/Öjebyn, har redan hunnit  
avverka en termin. Klasserna 1-3 och sexårs är in-
rymda i skolbyggnaden där även förskoleverksamhe-
ten (fortfarande i kommunal regi) finns.  
Årskurserna 4-6 finns i den delvis ombyggda villan 
intill där tidigare förskoleverksam-heten funnits. 
 
I Ur och Skur Forsen arbetar enligt Friluftsfrämjan-
dets pedagogik. Den innebär bl.a. att eleverna lär 
med alla sinnen i samklang med naturen. Eleverna är 
indelade i tre åldersintegrerade klasser. Till skolan 
hör även en  
fritidsverksamhet och samarbete finns med den kom-
munala Musik- och Dansskolan. 
 
Utöver själva invigningen var det skolans julmarknad 
som drog dit bybor, föräldrar, mor- och farföräldrar 
samt andra släktingar och vänner. Många saker hade 
slöjdats, målats, bakats m.m. till den försäljning som 
ägde rum.                                                  

Forts. nästa sida 
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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. 

 
 
 

Ett Stort GRATTIS!  
 

Till Tea Määttä  
 

som vann första pris i SSK:s  
 

medlemslotteri 
 

Priset är en Sikforskniv 
 

Styrelsen  

För en tia fick man tända en marschall som ställdes ut 
på skolplanen och där utgjorde en upplysande inram-
ning i mörkret. Dessutom fanns gott fika att köpa. 
 
Att döma av alla nöjda miner strax innan stängnings-
dags hade försäljningen gått bra. Vad pengarna kom-
mer att användas till kan vi kanske berätta vid ett se-
nare tillfälle. 
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Tummen upp                                            
för dig som trots allt satte snö i mitt kompostkärl 
efter att du skjutit nyårsraketer i det.                 
Det skulle varit ännu värre om det                    
börjat brinna också.                                                                   
Nu sprack bara kärlet. /Eva 

Vargbackens Ryttarförening 

 

Kallar till årsmöte  
 

torsdag den 8 februari  
kl. 19.30 

 

I Klubbstugan 
Sedvanliga årsmötesförhandling 

Fika 
Alla gamla som nya medlemmar  

är varmt välkomna 
 

Styrelsen 
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             Tänk på att synas i trafiken! 

Reflexvästarna är sponsrade av   
NTF Norrbotten   
Prevendo bevakningsföretag, Åkersberga 
 CS Häst & Fritid, Sikfors 

De blev ingen lycklig vinnare i de sista  
Numret av På Gång 2006 
 

Tyvärr var de ingen som lämnade in  
något svar! 
 

Men vi provar några tävlingar till . 
Februaris tävling finner du på sidan 15 

Tummen upp 
 

För att de blir ljusare och ljusare 
Och att våren snart är här. 
 
/ Vår och sommar älskare 
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Sikfors Husmodersförening 
har årsmöte 

Måndagen den 12 februari 
kl. 19.00 

i Sikforsgården 
Varmt välkomna 

hälsar vi nya som gamla medlemmar. 
Vi uppmanar medlemmarna att närvara                   

för att även betala medlemsavgiften 150 kronor. 

Den som inte kan närvara måste betala            
medlemsavgiften  

senast 28 februari  
till Gun Malm. 

 
Styrelsen 
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Vargen livs 

ERBJUDER           

 
 
 
 
 
 
 

Butiken nära dig 
 
 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 
 

Välkomna in   
 Märit med personal   

Tfn 70008 

Under FEBRUARI 

 
 

V.6 Bullens varmkorv 455gr 16.90:-/st 

 Guldkaffe 3 pkt för 59.90:- 
 

 V.7 Scan Hamburgare 2x8 pack för 69:- 

Lättdryck Bob 5 för 20:- 
 

V.8 Petterssons magra falukorv 37.90:-kg 
Rökt skinka 9.90:-/hg 

 

V.9 Petterssons Spiralkorv 24.90:-kg 

O´Boy refill 800gr  26.50:- st 
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Årsmöte 
I Sikfors Folketshus 

Onsdag 7/2 2007 kl 1300 
 

Stadgeenliga  
årsmötesförhandlingar 

Vi serverar lunch och kaffe. 
Allsång, lotterier. 

Ta gärna med vinster  
till lotteriet. 

 
Alla hjärtligt välkomna 

Styrelsen 

SIKFORS 
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Tävling 
 

Nu är de dags att tänka till,  
för nu blir det gåtor. 

Här nedan ser ni 3 stycken gåtor 
Den som inkommer med rätt svar  
har chans att vinna en reflexväst,  

bra att ha vid promenad. 
 

Svaren lämnar ni till mig via mail  
eller min brevlåda (Sikforsvägen 91) 

Senast den 20 februari 
 

RED / Carina 

 Nr1 ”Ju fler du tar desto fler lämnar du bakom dig?" 

 Nr2 "Vad sa örnen när han kom till kiosken?" 

 Nr3 "Hur stavar man råttfälla med fyra bokstäver??" 
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        Glöm inte bort att tänka på  
     någon under alla hjärtans dag... 

 


