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                                                   Årgång  11   Nr 5   Juni  2008 

 

VÅRMÖTE VÅRMÖTE HOSHOS  PROPRO  
FISKEPREMIÄR 6 FISKEPREMIÄR 6 JUNIJUNI  

 LÅDBILS  LÅDBILS RÄJSETRÄJSET  FÖRFÖR  FUNFUN  
PÅSE PÅSE MEDMED  PENGARPENGAR  TILLTILL  SIKFORSSIKFORS DIRTBANA DIRTBANA  
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@pitea.riksnet.se 
 
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             

        Juni: PRO            

            Tidningsuppehåll juli & augusti  
 

         20 augusti manustopp för September 
 

September: Vargbackens ryttarförening 
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Sikfors FVO informerar 
FiskeFörbud 

Från 26/5– till 6/6 kl 09.59 
 

FiskePremiär  
Kl 10.00 den 6 juni  
1 spö 3 fiskar /dygn  

gäller för sjöarna  
60kr /dygn för fiskekort 

 

Välkomna till en trevlig fiskesommar 
 i Sikfors          

 

Sikfors FVO 

X 

   3 st fiskar 
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"Påse Pengar" den 8/5 på Folkets Hus, Sikfors. 
 
Hela 30-talet unga Sikforsare deltog i mötet med kommunens  
Eli och Monica som på stående fot lämnade ut fakturaadressen  
så arbetet med en "DIRTBANA" med start i bortre ändan av  
grusplanen, direkt kan börja. Dirtbanegruppen består av Petter  
Johansson, Anton Lindberg, Gustav Bergström och Andreas  
Johansson. 
Dagen efter, den 9:e, kom cykelgurun Johan Engström från  
Piteå och lovade stötta med tips under byggnationen. 
 
En ramp liknande den i Böle ska byggas till vänster och Roger 
Bergman på Stenvalls är vidtalad för att ta fram byggmateriel, verk-
tyg, spadar, krattor etc. 

Sören på Ögrens har också fått fakturaadressen så att det är klart 
att beställa fyllnadsmassor etc. Niklas J och Jimmy skulle sköta 
den kontakten. 

Personligen tycker jag att en liten barack också ska ställas invid 
den tänkta rampen så att verktyg, spadar etc. kan förvaras på 
plats. 

Nu gäller det att vuxna SIKFORSARE stöttar Dirtbanegruppen för 
det är denna grupp som enligt kommunen är "ägare" av projektet 
och "Påse Pengar"! 

Tänk om vi kunde ha en pampig invigning i samband med           
Sikforsdagen den 12/7! JOBBA, JOBBA! 

Är det andra som ska fakturera arbete med banan så kan ni kon-
takta Solveig J på Sikforsvägen. 54 hon har också tfn. nr till Johan 
Engström som alltså gärna ställer upp som DIRTBANEKONSULT! 

Lycka till SIKFORSARE! 

Hälsn. Curt & Solveig 

Ps/ Själva börjar vi strax med planeringen av Midsommardagens LÅDBILSRÄJS 
nerför Nesvägen. 
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Här är några 
 bilder från träffen 
med Eli & Monica 
från kommunen. 
 
Man tittade på  
Placeringen  av 
Dirtbanan  
 
Och fick säkert 
lite tipps och idéer  
För fortsatta job-
bet med att anläg-
ga Dirtbanan. 
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Sikfors PRO:s vårmöte 
Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna till vårmötet som 
hölls den 8 maj. 
Dagens gäst var Ingemar Nilsson som underhöll med dragspels-
musik. 
En parentation hölls över Eivor Eriksson och Kurt Grahn som avli-
dit, Birgit Lundquist läste en vacker dikt. 
Harry Vesterlund och Lilly Bengt hälsades välkomna som nya med-
lemmar . 
Gun och Reinold Malm justerar dagens protokoll. 
Förgående blev godkänt efter uppläsning. 
Rapporter från mötet - Inga problem när det gällde val, Barbro 
Sandberg gick i pension som ordförande och Ulla Olsson blev  
hennes ersättare. Ny kassör blev Clas Tyni. 
Snart firar PRO i Norrbotten 60-års jubileum, och då blir det ett 
stort kalas, lokal är ej bestämd men platsen blir nog Luleå. 
 

Pensionärerna i vårt land är bortglömda när det gäller att höja pen-
sionsbeloppet. Sverige är det enda land som beskattar pensionen. 
Alternativa boenden bör finnas, seniorbostäder och trygghetsbostä-
der, är några krav pensionärerna har. 
 

Studier med en mentorutbildning är på gång. 
 

På Folkets hus Ripan den 26 maj kunde nya medlemmar i styrel-
serna få hjälp med hur man handhar olika saker i en styrelse. 
 

Resor diskuterades, det är svårt att få ihop deltagare som fyller en 
buss, ibland har vi åkt med Öjebyns PRO, men några resmål där-
ifrån har ej inkommit. 
Att värva nya medlemmar är något vi bör tänka på. 
 

Sommaraktiviteten Boule har börjat på måndagar kl 10.00. 
 

Dagens lunch var palt som var mycket uppskattad, kaffe och kaka 
samt underhållning, lotteri. 
 

Datum för nästa möte blev den 21/8 med surströmming, 
värdar för detta blir Berit L. Maj-lis & Lennart B  
Tack för ett trevligt möte och tack till värdarna och 
 Lennart Nilsson som stod för underhållningen. 
                                                                Aina Forsberg 
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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 

Tummen upp för oss i Sikfors  
Vi är inte som alla andra!!! 
Här hjälper vi varandra!? 
Här bor ingen Jante?   
Nä, det är Ante och alla vi andra. 

 

Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

Alla är vi våran lyckas smed, men 
tänk om vi inte hade någon att dela 
den med? 


