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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 
          

 Maj:  Sikfors Älgjaktsområde ”SVO” 
         Juni: PRO 
                         Semester stängt 

September: Varg backens ryttarförening 
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BASTUBAD 
 

VARJE FREDAG ÄR SIKFORS BYABASTU  
ÖPPEN 

 

15:00 TILL 19:00 KAN HERRAR AVNJUTA EN  
ÅNGANDE VARM BASTU 

 

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

 

ENDAST 10:-/GÅNG SOM OAVKORTAT GÅR TILL  
ELFÖRBRUKNINGEN 

 
VÄLKOMNA 

Hej 
Hoppas allt är väl i byn och att våren är på gång får jag rapporter 
om saknar dock "bladet" på nätet  tacksam om den läggs ut. 
Och att det kommer lite info om hur det gick med nyemissionen i 
Sikforsbygden bland annat vad Fiskeklubben har för planer för 
sommaren, nyinplanteringar var, städning och annat vad 
som händer framöver med renovering av kraftverket vad  
som händer med campingen om någon är intresserad av att lägga 
ner lite jobb och rusta upp badet vid Bodträsket nu skäms man ju 
nästan då det är det första man ser av byn förutom sågen på andra 
sidan kanske en ny midsommarfest som lockar man ur huse till 
festplatsen osv. känns lite som om det behövs lite fler eldsjälar som 
brinner för byn 
  
Ha det så bra 
Conny Söderström 
Åkersberga 
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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                             
 

 

Kvartalsmöte  möte torsdag 10/5 –07 kl 13.00. 
Plats: Sikfors Folketshus 
Underhållare Marit Jakobsson. ”Om örter och växter i  
komisk blandning”  
Som vanligt bjuder föreningen på lunch och kaffe med 
kaka. 
På dagordningen bl.a. rapporter från möten, lotteri,  
allsång. 
Glöm inte vinster till lotteriet. 
 
Hjärtligt välkomna! 
Styrelsen 
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Några rader från Sikfors SK extra årsmöte  
den 19/4-07. 

 
Vid ordinarie årsmöte i mars fanns inga kandidater till ordförande 
respektive kassör. 
 
Ny valberedning i form av Johan Eriksson Fågelsången och Chris-
ter Hansén Arnemark utsågs. 
 
Dessa två herrar har gjort ett jättebra arbete med att ta fram förslag 
på personer som är villiga att på något sätt arbeta i klubben, an-
tingen i styrelse eller med aktiviteter.  
Ett femtontal personer har fått fylla i en enkät med en rad frågor 
som rör föreningslivet. 
Det har resulterat att som ny ordförande valdes Lina van de Moos-
dijk (Bergman) som i oktober flyttar tillbaka hem till Skomanstjälen. 
Den nya kassören efter Nina Olofsson blir sen något år nyinflyttade 
gårdsägaren på Sikfors nr 8:7, där det renoverats och byggts om 
en hel del, Ulf Wiklund heter han. 
Nina O valdes till ledamot och våran vaktmästare Eilerth Lyxell till 
adjungerad ledamot. 
 
Vi önskar alla dessa välkomna till Sikfors SK och hoppas att ni 
medlemmar är pigga på att aktivera er, ha idéer om vad vi ska hålla 
på med. 
Kan en festival liknande fiskefestivalen vara någonting att ta tag i 
framgent. 
 
Mats S 
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FRILUFTSDAG I SKOMANS   25/3 -07 
 
Våran friluftsdag som vi har årligen i Mars och i år var den hos  
Di-Ni Farmen. 
 
En dag med strålande sol och slask men en 50-tal personer kom 
och grilla korv, köpte lotter, träffades, motionerade och framförallt 
myste. 
Här kommer ett antal bilder som du kan förminska och klippa ihop 
och sovra från. 
Vi ser fram emot nästa år och välkomnar alla till Skomanstjälen 
någon gång i Mars. 
  
Mvh 
Dick O 
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Björnen sover i sitt bo…. 
Det är inte bara vi människor som får vår känslor. 
Björnarna har vaknat från sin vinter vila. 
Måndag den 16 april sågs en björn lufsa över Skomanstjälsvägen. 
Eftersom de fanns snö kvar så gick de att se var björnen satt sina 
fotspår. 
Följande dagar blev de intressant för Nicklas och Rebecka att följa 
spåren för att se vart björnen som de sett var på väg eller om han 
uppehöll sig i omgivningarna. 
Onsdag morgon hade snön åter lagt ett täcke på marken som so-
lens värmande strålar försökt att tina bort för att hjälpa våren i sitt 
antåg. När jag denna morgon var i stallet så fick jag veta att de sett 
björnen och skulle ut och spåra, nu när det kommit snö.  
Jag tog tillfället, vilket äventyr att få följa med och spåra björn. 
Hem efter kamera och sedan iväg till platsen där björnen sett  på 
måndagen.  
Spåren var ändå tydliga fast det kommit snö i dem, man kunde 
verkligen se klorna från ramen (tassen). 
Vi försökte se var den var på väg, på tisdagen hade spår hittats vid 
vägen som går till museet från Skomansvägen. 
Vi sökte genom området och till slut hittade Nicklas att den gått  
mot Borgforsälven och sedan följt den uppströms. 
Vi hittade fina spår där man såg att den gått fram och säkert sökt 
efter djur som kan ha drunknat under vintern och fastnat vid älv-
kanten. 
När vi närmade oss bron som går över älven, där man kan åka 
över till museet så hade snön som kommit under natten tinat undan 
och tyvärr så hittade vi inte igen några. 
Men bilder har jag och Rebecka tagit på spåren vi såg 
När björnar ur ide går, och fåglarna kommer  sjungande  och so-
lens  strålar väcker oss till liv Ja då är det vår……  
 
Carina Äventyrare 
 
Ps Bilderna som är på nästa sida ät tagna av Rebecka Harnesk 
och Nicklas Petterson  
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Här syns det att björnen lufsat fram, på den ena 
fotavtrycks bilden kan man se klornas avtryck. 



Sida 10 

Nu får det vara nog!!! 
 

Vet ni vad detta är?  

Jo, en bråkdel av ca 25 fullastade kärror med sand som är nedso-
pade från asfalten ut till oss.  
I stan, gubevars, där har de sopmaskiner som tar med sig sanden 
dit den hör hemma, men vi ute på landsbygden får själva skotta 
upp all sand som vräks ut till oss vid den s.k. sopningen av vägen! 
Skärpning krävs av dem som har ansvar för våra vägar. 
Jag säger inget om sandning på vintern vid halt väglag, hellre det 
än brutna ben. 
Men sen kommer våren och det är då vi kräver att man använder 
samma system på landet som i stan.  
Vi är många i Sikfors som reagerar på hur detta sköts! 
 
Birgitta Jonsten Nordström 



Sida 11 

• Telefonen smittar 
•  

Du kan få både lunginflammation, finnar och 
hjärnhinneinflammation av att tala i telefon.  
En undersökning från Dial-A-Phone visar att 85 
procent av alla mobiltelefoner är bakteriehärdar. 
Därför bör du torka av telefonen regelbundet med 
en spritservett och iaktta god handhygien. 

Förr i tiden kunde man få detta genom att ta folk i hand eller umgås 
i större sällskap. 
 
Nog är det bra med ett samhälle som tekniken går framåt,  men 
inte till vilket pris som helst. Vi får inte glömma bort varandra. 
 
Förut var de ett mycket aktivare föreningsliv i byn och många  
eldsjälar var unga och hade kraft intresse för att få Sikfors att 
blomstra, nu är den energi nästan borta, de som kämpar vidare ska 
ha en stor kram, och kan ni inte krama oss andra så att ni smittar 
ner oss med er brinnande kraft för vår by, så att den inte tar slut, 
utan kan fortsätta generation för generation vi kan även vara stolta 
över de stora antalet företagare i Sikforsbygden 
 
Så låt oss tina fram till en vår med nya möjligheter för samverkan 
och möten. 
Sikfors är en by med möjligheter och stor rikedom med alla som 
bor och verkar här, för alla har vi något att tillföra liten som stor, 
ung som gammal. 
                                              RED Kramar på er alla Carina 

Förändringens tider…. 
 
Satt ute och surfade på nätet efter produkter till min verksamhet 
och fick upp en sida om ”visste du att”… 
Kom då att tänka på hur samhället ändrats sen dator och mobil te-
lefoner kommit att bli en stor del i vår vardag. 
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    Valborgs firandet i Sikfors 2007 

         Korvgrillning  

Sånger till vårens ankomst 
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Husmodern  sålde  som tradition kaffe 
och våffla i Sikforsgården. 
         ”Mums det var jätte goda” 
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Tummen upp för Birgitta Jonsten-Nordström som skänkt oss så 
fina böcker av Bengt Spade; Våra Broar-En kulturskatt.  

De kommer väl till pass framöver.  
Tack så mycket! 
Sikfors Intresseförening 

 

 
Tack till Byalag 5 för en fin majbrasa 
Och stort tack för de goda våfflorna som 
gräddades i Sikforsgården. 
 
Nästa år är det grupp 1 som har majbrasan 
och jag tror Allan kollade in läget så att de 
ska ha bra koll till nästa vår. 
 
Nu väntar vi bara på att sommaren ska 
komma med värme sol och bad... 
                                     Red/Carina 

 
Tummen upp 
För alla trädgårdsälskare  
det är kul när det är fint på  
gårdarna, för det ger ett 
fint  
ansikte utåt för de som  
besöker vår vackra by. 
                       Påtande bybo 
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Vargen livs 
ERBJUDER           

 
Butiken nära dig 

 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 

Välkomna in   
 Märit med personal   

Tfn 70008 

Under Maj 

 

V.19    Bacon 2 st för 20:- 
           Lättdryck BoB  5 st för 20:- 
 
V.20    2L Coca-cola för 19,90:- inkl.pant 
           Mager Falu Petterssons  37,90:-/kg 
 
V.21   Felix pommes/stripps 900gr 13,90:- 
          Felix Ketchup 1kg  21:- 
          Bullens pilsner korv 16,90:- 
 
V.22   Findus färdiga rätter 24,50:- 
  OLW:s 200gr Chips & Ostbågar 14,50:-/st 
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