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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  2008 
 

        Februari:  Husmodern 
        Mars:    Byaf. Skomanstjälen 
        April:    SSK 
        Maj:      Sikfors Älgjaktsområde ”SVO” 
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Sikfors SK 
Firade 80 års jubileum 

Den 8/12-2007 
 

Till sist blev det ändå av, våran fest.  
En trogen skara kom, åt och trivdes. 

Ann-Catrin Sämfors och Bo Wilson representerade  
Piteå Kommun och har redan ifjol överlämnat oss en gåva. 

 

Utdelningar av förtjänst bevis gjordes förra året, så vi ägnade 
kvällen åt att ha lite tävlingar, lotterier och studera det Ulf och 
Lena Wiklund hade fixat fram från tidnings urklipp.  
En fantastiskt rolig sammanställning om mycket som hänt runt 
SSK under årens lopp 
 

Vi hade fixat underhållare i form av ”TAJT”, ett kanonband på 
två personer som höll igång folk på dansgolvet hela kvällen 
                                             Vid datorn/ Nina. O 

Bli medlem i SSK och var med och påverka  
vilka sektioner vi ska ha i framtiden.  

BG 501-7777 50 kr/ pers eller 150/ familj.                             
Uppge ålder på barnen. 

Tyvärr så var det ingen som röstade på någon av bya granarna så 
                              Det var ingen som vann något. 
Men          för Skomans som dansade ut julen och släckte sin gran. 
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SSK Julbord 2007 
 
Söndag den 16 december hade SSK med Åsa julkul på folkan,  
ca 130 personer kom och åt av julbordet som hade tillagats.  
Efter att alla tagit av den goda maten väntades kaffe och efterrätt, 
tomten tittade förbi med julklappar till alla barn. Innan kaffet serve-
rades kom kökspersonalen och lussade med Nina i spetsen som 
lucia. Lennart fick agera tomtenisse för kvällen och Dick stoltserade 
som stjärngosse, Åsa och Lina var bländande tärnor. Ulf och Lena 
rev av den ena luciasången efter den andra på sina gitarrer medan 
vi i luciatåget tog tonen. 
Efter detta bländande uppträdande serverades sötsaker till kaffet. 
Därefter var det endast disken som stannade på folkan. 
Det blev ett lyckat julbord och vem vet vad som händer nästa jul. 
                                                                                          /SSK 

 

Sikfors Husmodersförening 
 

Årsmöte 11 februari 2008  
kl 19.00 i Sikforsgården 

 

Nya och gamla medlemmar  
är välkomna.  
Ta gärna med  

medlemsavgiften 150 kr. 
Välkommen 
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spelar i Sikfors 
 

Folkets Hus  
den 

 

6/3 kl:19.00-23.00 
 

 OBS Anmälan senast den 3/3 
 

Med 
 Namn, telefon nr, och gärna e-post 

 

Pris 100kr upp tom 19 år  
 

Övriga 120 kr. 
 

Anmälan till: 
 

 

Dick och Nina Olovsson.  
Telefon 0911-70189  eller 070-5557991  

E-post: nina@di-nifarmen.se 
 

Kom och dansa till en av  
Sveriges populärast gäng!!! 
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Julbasar med luciatåg 
- Stig Söderberg - 

 
Som avslutning på höstterminen visade Sikforsskolan ”I Ur och 
Skur Forsen” upp sina färdigheter inför en köpstark och entusias-
tisk publik. Kvällen inleddes med ett väl inövat luciatåg där elever-
na imponerade med sin sång utan ackompanjemang. Tonsäkerhe-
ten var imponerande. Lucian Jenny Stenvall ledde tåget på ett sä-
kert sätt. Kvällens första applåd kom efter Linn Johanssons och 
Kajsa Söderbergs framförande av ”Rudolf med röda mulen”. Även 
trion Lina Johansson, Rebecka Åkerlund och Ida Söderbergs fram-
förande av ”En stjärna lyser så klar” drog ned välförtjänta applåder 
liksom tomtarnas smygande i alla skrymslen och vrår. 
 
Skolans tema under hösten har varit ”Från istid till nutid”. I en ut-
ställning runt väggarna kunde man se något av terminens resultat. 
Vidare fanns en stor mängd tillverkade alster till försäljning samti-
digt som gott fika kunde köpas. Vad resultatet av försäljningen 
kommer att användas till framkom inte under kvällen men man kan 
anta att det kommer skolan och eleverna till del på något sätt. 
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Singelåk på  
motorfritt 
 fordon för  
alla mellan 
0-100..år! Tre klasser: 

 1.  Längst (åket alltså!) 
2.  Snyggast (fordon!) 
3.  Bredast (åket igen!) 

Anmälningar  
innan 19/2 
publiceras i 
marsnumret! 

 

Övriga anmäler 
sig på plats! Anmälan: 

0911-70 215 
SSK grillar mm!  
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Bästa Nyårsfirare med raketer! 
 

Tänk på hur ni skjuter iväg era raketer. Det var inte alls så trevligt 
som ni tycks tro! Dessutom nära husväggarna.  
Många blev skrämda. Även djuren inte enbart de mindre fyrfota, 
utan även de större sprang runt i full panik. 
Jag föreslår att nästa Nyårsafton, om ni nu absolut måste skjuta, 
dra er ut till skogs och avfyra projektilerna där. 
 
Uppretade by-bor / Bi. 

Sikfors FVO 
Premiär 1/2-2008 

Vi öppnar Fisketjärnarna  
Sisseltj.- Lomtj. - Hamptj. - Långtjärn 

fredag den 1 februari 
Fiskekort finns att köpa på dom vanliga ställena. 

Pris: 
Årskort i tjärnarna 500 kr 

Årskort i Älven 300 kr 
Dygnskort 60 kr 

Som vanligt gäller 3 fiskar /dygn och kort 
Barn upp till 16 år fiskar på målsmanskort. 

Det finns ett års kort för 200kr för ungdomar upp till 
16år som vill fiska själva utan förälders sällskap. 

                                           Sikfors FVO 

Fiske lådan som finns vid vägen. Har någon vid flera tillfäl-
len inte fyllt i namn och datum och tid, samt inte lagt i hela summan 
60kr i kuvertet. Det har även tagits kort utan att betalat något. 
Det är med Fiskekortspengarna vi köper fisk för. 
Det är ingen som sponsrar oss.                         Sikfors FVO/AE 
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Vargen livs 

ERBJUDER           

En Butik nära dig 
 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 

Välkomna in   
 Märit  Catrin  Fredrik  

Tfn 70008 

 

Tummen upp för Friskolans                                
barn & lärare samt föräldrar som  
anordnade den otroligt fina julfesten  
som gladde oss väldigt mycket. 
Birgitta & Tore 

 

 

Notera i era kalendrar denna dag. 

Är det någon utflyttad som du vill ska få en inbjudan hör av dig till 
oss, för utskicket kommer att gå ut V 15.                                                                                
                                                                                              
Några axplock ur programmet: Bagageloppis på grusplan,         
utställning i "Folkan" Öppet hus i Sikforsgården med severing,  
"Gamla kraftverket" Öppet hus och visning, ev. visning på       
Jordbruksmuseumet, ev. Visning på Stenvalls Trä.  

Vi återkommer med mer info, när programmet blir klart!                                                
SIKforsarna 

Bra Erbjudande 
varje vecka! 
Se info blad du 
fått i brevlådan 
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Sikfors PRO:s Julfest 
8 December 2007 

 
Med dragspelsmusik underhöll Tora och Bruno Renlund oss som 
hade kommit för att fira  PRO:s julfest i Sikfors 
 
Det var ett delikat julbord med julens alla läckerheter som kunde 
avnjutas med varvande av julsånger. 
 
Nya medlemmar har tillkommit Margareta och Olle Ökvist, Hasse 
Bergman samt Signe Olofsson. 
Info till PRO:s medlemmar i Piteå kommun.  
Erbjudande om att teckna ett specialavtal på energi med              
PiteEnergi. 
 
Rolf Öberg från valberedningen vill ha in nya namnförslag till       
styrelsen  
Rolf Söderström informerade om dokumentationen om gamla saker 
i Sikfors Tex Gamla kraftverket. Viktigt för framtiden att det doku-
menteras. Bengt Ingesson har lovat att medverka  och träffarna ska 
ha startad redan före jul. 
 
Nina Olofsson håller i gymnastikgrupp träningen som har börjat i 
januari. 
Information om trafik och nya trafikmärken finns att läsa i en blå 
broschyr, som har delats ut till alla hushåll, och den är väl värd att 
läsas. 
                                                                                     
Kloka ord:      Det finns tre sorters människor 
                    
                                   De människor som får det att hända 
                    
                          De människor som ser på när det händer 
                    
                    Och de människor som undrar om det hänt något 
         
                                          VEM ÄR DU? 
 
                                                             Hälsningar Aina Forsberg 
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SIKFORS  
INTRESSEFÖRENING 

 

ÅRSMÖTE 
 

SIKFORS FOLKETSHUS  
21 FEBRUARI KL.19.00 

 

SEDVANLIG DAGORDNING 
 

NYTT FÖR I ÅR 
FÖRETAGSPRESENTATION 

 
ÄVEN ÅRSMÖTE  

SIKFORS VÄGFÖRENING 
 

 
 
 
 
 

VÄLKOMNA 
 

Styrelsen 

& 
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KLUBBMÄSTERSKAP 
”För hela familjen” 

och 

Sprint - skytte -  tävling 
SSK 

Söndagen den 16/3 Kl 11.00 
Samling utanför omklädningsrummen vid fotbollsplanen 

 

Klassindelning:     
0-3 år  50 m 
4-6 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 eller 5 km 
 

Möjlighet att få hjälp med vallning 
 

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

Efter loppet har vi prisutdelning och korvgrillning  
 

Välkomna! 
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SPRINTLOPPET 
 

Vi tävlar i tvåmannalag en med löparskidor och den 
andra i skogsskidor eller någon typ av turskida 
 
Skidåkning 500 m därefter en serie stående            
luftgevärsskytte, straffrundor 50m för varje bom. 
 
Ytterligare ett varv och sen en serie liggande skytte 
 
OBS föranmälan, gärna mixade lag men inget tvång! 
 
Anmälan och frågor: till Skidskyttet  
Nina Olovsson  70189 
nina@di-nifarmen.se 
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Tjugondagknut dansades julen ut                              
i Skomanstjälen.  

vill även passa 
på att hälsa   
tidningens    
redaktion och 
alla läsare ett  

  GOTT           
  NYTT                                                               
          ÅR                                              

Byaföreningen i Skomanstjälen 
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                         Sikfors 
                           Årsmöte 
 

I Sikfors Folketshus 
Torsdag 21/2 2008 kl 1300 

 

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar 
 

Vi serverar lunch och kaffe. 
 

Ta gärna med vinster till lotteriet. 
 

Alla hjärtligt välkomna 
Styrelsen 

      

 

SIKFORSVÄGENS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

KALLAR TILL STÄMMA 
 

TORSDAG 21 FEBRUARI 
 

DIREKT EFTER 
 

INTRESSEFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 
I 

SIKFORS FOLKETS HUS 
 

VÄLKOMNA 
Styrelsen 
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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. 

 

 
 

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 


