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                                              Årgång 10    Nr 2 MARS   2007 

 

  

TÄVLINGTÄVLING  
ÅRSMÖTENÅRSMÖTEN  

I I URUR  OCHOCH  SKURSKUR  
VISSTE VISSTE DUDU  ATTATT......  

KLUBBMÄSTERSKAPKLUBBMÄSTERSKAP  
INBJUDAN INBJUDAN TILLTILL  FRILUFTSDAGFRILUFTSDAG  
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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 2006 
          

                Mars: Byaf. Skomanstjälen 
                April:  SSK 
                Maj:  Sikfors Älgjaktsområde ”SVO” 
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Sikfors har begåvats med en liten tjej som föddes  
    den 19 december  kl. 06.51. på Sunderby BB.  
                Längd 52 cm och vikt 3760g.    

    Tanja och Erik Edvinsson är stolta föräldrar  
och storebror Ilya lär vara ännu stoltare. 

Varmt välkommen  
lilla Louise  

hälsar vi i Sikfors 
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BÄSTA HUNDÄGARE I SIKFORS 
 
Infarterna till andras hus ska inte användas som toalett för era 
hundar. 
Använd era egna infarter!!! 
 
Observanta Sikforsare 

 

Sikfors Fiskevårds område 
 

Har 
Årsmöte 

18 mars 2007 
Kl.19.00 

I Sikfors folketshus 
 

Vi bjuder på fika 
 

Välkomna 
Styrelsen 

S.FVO 
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KLUBBMÄSTERSKAP 
”För hela familjen” 

SSK 
Lördag den 17/3 Kl 11.00 

Samling utanför omklädningsrummen vid  
fotbollsplanen 

 

Klassindelning:     
0-6 år Runt fotbollsplan 
7-9 år 1,5 km 
10-12 år 2,5 km 
12-15 år 2,5 km 
 
Vuxna damer: Tävlingsklass 5km, tidtagning 
 

Vuxna herrar: Tävlingsklass 5km, tidtagning 
 

Motionsklass: utan tid Damer och herrar 2,5 km 
 
Efter loppet har vi prisutdelning och korvgrillning  
 

Möjlighet att få hjälp med vallning 
 

Kom och testa dina färdigheter i våra fina spår!!!!!! 
 

Välkomna! 
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Årsmöte 

 

SIKFORS  
SKIDKLUBB 

 

Torsdagen den 1/3 
 

På Sikfors Folketshus 
 

KL 19.00 
 

Vi bjuder på smörgåstårta 
Nya och Gamla medlemmar är 

 

Hjärtligt 
 

Välkomna! 
 

Bli medlem bg: 501-7777 
50 kr per st eller 150 kr för familj 
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Inbjudan 
 

till  
Friluftsdag i natursköna Skomanstjälen 

25/3 kl 10-14 
Start och mål hos Dick och 

Nina 
 

Vi har ett jättefint skidspår 5 km, går 
att åka  
delar av spåret om man ej vill fara hela 
rundan, man kan även åka efter skoter-
spår.  
Vill ni hellre åka spark eller gå en prome-
nad i det fina vårvintervädret är det 
också möjligt. 

Ingen startavgift, 
 

 Våffelgräddning dagen 
till ära!! 
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I Ur och Skur Forsen representerad i skol-DM 
i gymnastik 
Kajsa Söderberg 7 år har representerat sin skola i sin första gym-
nastiktävling. 
Skol-DM i gymnastik genomfördes i Arvidsjaur den 27/1. Klubbar 
som deltog förutom Älvsbyn var Kiruna, Arvidsjaur, Jokkmokk och 
Luleå. 
Här kommer en liten intervju med Kajsa efter tävlingen. 
 
 
- Hur länge har du tränat gymnastik? 
- Sedan i höstas. 
- Hur ofta tränar du? 
- 2 dagar i veckan. 
- Är det svårt? / Roligt? / Jobbigt? 
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- Det är svårt att klättra i rep, det tränar vi för att få mer muskler. 
Det är roligt att lära sig nya    saker och det är lite jobbigt innan 
man har lärt sig. 
- Var det din första tävling eller har du tävlat förut? 
- Nej, jag har inte tävlat förut, det var min första tävling. 
- Hur kändes det innan tävlingen? 
- Det var lite pirrigt, spännande eftersom det var första gången. 
- Vilka grenar tävlade du i? 
- Bom. Barr. Fristående. Hopp. 
- Vilken gren tycker du var svårast? 
- Barren. 
- Hur kändes det efter tävling-
en? 
- Det var pirrigt innan man fick 
veta vilken placering man   
skulle få. 
- Blev du nöjd med din placer-
ing? 
- Ja, jag kom på 6:e plats. 
- Skulle du vilja ställa upp i    
någon mer tävling? 
- Ja, det var kul att tävla. 
- Skulle du vilja tipsa någon 
kompis att testa gymnastik? 
- Ja, det skulle vara kul om   
någon jag känner är med och 
tränar. 
- Hej då. 
- Hej då. 

Tack för  
reportage/intervju  
och  
bilder  
Red / Carina 
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BASTUBAD 

 
VARJE FREDAG ÄR SIKFORS BYABASTU  

ÖPPEN 
 

15:00 TILL 19:00 KAN HERRAR AVNJUTA EN ÅNGAN-
DE VARM BASTU 

 

F.N. BADAR INGA DAMER, MEN VI ÄNDRAR  
ÖPPET TIDERNA OM SÅ ÖNSKAS 

 

ENDAST 10:-/GÅNG SOM OAVKORTAT GÅR TILL  
ELFÖRBRUKNINGEN 

 
VÄLKOMNA 

Tack Sikfors! 
 

Vi känner oss varmt välkomna till byn och  
många trevliga besök har vi fått på gården Eirs.  

(Vi hoppas naturligtvis på ännu fler besök!) 
Vi trivs som fisken i vattnet! 

Vi vill även passa på att tacka för både gåvor 
Och all hjälp som vi fått och får. 

Hoppas vi kan återgälda Er vänlighet och 
Lära känna er alla både till namn och 

Utseende, vilket vi inte har lyckats med 
ännu. 

 
Kramar från 

Curt & Solveig Jonsson 
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            Tänk på att synas i trafiken! 

Reflexvästarna är sponsrade av  NTF Norrbotten, 
Prevendo  samt av CS Häst & Fritid. 

Rättsvar i tävlingen 
 
1. Fotsteg 
2. Har ni Örngott 
3. Katt 
 
       Vinnare blev 
        

       Maria Bergman  
       i skomanstjälen        

      Stort Grattis 
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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. 

 

TV Service 
Antenner 
Paraboler 

Digitalboxar 
 

Säljer och servar det  
mesta inom Radio & TV 

 
Boxer * Canaldigital * Viasat 

 

 
 
 

 

Adress. Prästgårdsgatan 62 PITEÅ 
(vid kioskpiraten) 

Välkomna 
Lars Forsberg 
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Vargen livs 

ERBJUDER           

 
 
 
 
 
 
 
 
V 10   Scan Benfri Karré 49.90/kg 
           Petterssons Olika korvar i 2pkt 
             Endast 10:- st 
 
V11  Toapapper Hel bal (långa rullar)119:- 
             Scan hamburgare 2x8pkt 69:- 
 
V12  Bacon 3pkt för 26.90:- 
      Petterssons magra falukorv 37.90/kg 
            
V13  Goudaost 49.90/kg 
          Bullens pilsner korv 255gr  16.90:- 

Butiken nära dig 
 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 

Välkomna in   
 Märit med personal   

Tfn 70008 

Under Mars månad 
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Tävling 

Nu är de dags att tänka till i gåtor igen. 
Här nedan ser ni 3 stycken nya 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 Mars 
 

 
1 Vad är det som ett barn kan dra opp men inte         

 en elefant? 

2 Vad är det som här i landet blir varmare, när    
 de blir längre och kallare, när de blir kortare? 

3    Vad är det som blir dubbelt så stort, när man   
 delar det? 

Lycka  
till 

Red / Carina 
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   Undra               
om hon  
behöver 
hjälp??

Undra om 
han kan 
hjälpa mig? 

Varför undra när man kan fråga??? 

Visste du att ... 
Sverige är 1 572 000 meter långt och 500 km brett. 
 
Polcirkeln ligger idag på latituden 66°33'39" men flyttar 
sig sakta norrut. 
 
Sveriges befolkning har gott om utrymme att röra sig på 
(22 invånare/km²) om man jämför med Europa i övrigt. 
Minst plats är det i Nederländerna (372 invånare/km²). 
 
Sveriges sjö rikaste län är Norrbotten med 30 730 sjöar 
större än 1 hektar. Den sjö rikaste kommunen är Arjeplog 
med 8 727 sjöar. 
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10 år med 


