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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 
        

  September:  Varg backens ryttarförening 
       Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
       November:   Folketshus   
       December:    Intresseföreningen 
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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 
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Lagning av gammal bro mot Svedjan 
 
Fick ett samtal från Acke att nu var det grejer på gång, Han fråga-
de om jag kunde rycka in och ta några bilder och skriva en rad. 
Så jag gjorde! 
Det gällde alltså Norsjöbron? Även kallad ranningsbron, den som 
går mot museumet. 
För 20år sedan så bytte man bara det övre däcket på bron till rejäla 
impregnerade plankor. Men i år var det dags att byta det undre 
däcket för det var alldeles murket, det kan Reinold intyga, för han 
var på väg dagen före att falla av bron när underdäcket gav vika, 
han for ner mellan och blev hängandes i armhålan. Han blev nog 
lite mörbultad.  
När jag frågade när bron byggdes så blev alla frågande? 
Allan han mindes att han var med någon gång på 50-talet  när de 
körde ditt järnstommen. Årtal blev det lite si och så med. 
Tiden tycktes ha gått väldigt fort 20år hit och 20år dit, det blev lite 
diskussion om hur det var förr och man var helt överens om att de 
var bra att de var yngre som var med, så att de vet hur de ska göra 
om 20 år, eller som Ture sa detta stoppar minst 50år. 
Vi får väll se om det blir ett  reportage då också. 
Kanske blev de lite störda av mitt fotograferande för helt plötsligt 
passade inte bräderna in, så man fick börja kapa. 
Dom började säga att det gick troll i brädorna? Då for jag därifrån! 
Snyggt blev det i alla fall när det blev klart! 

Reportage & bild 
Carina Segerlund 

På bilderna ser 
ni hur gubbarna 
Jobbar på... 
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4st SSK:are på funktionärskurs i Boden den 16/8 

Det är alltså Ebbe Öhman, Oskar Öhgren, Solveig och Curt Jons-
son som förkovrar sig så att vi i Sikfors kan arrangera bilsport på 
egen hand när vi har byggt upp en funktionärsstab. Vi hoppas alltså 
att fler vill hjälpa till framöver och hör av sig till undertecknade! 

Inom SSK ska vi bilda en sektion för RÄJS och preliminärt har vi 
sagt efter bilsportsäsongen och då blir det v. 39, intresserade hör 
av sig! 

I oktober har vi tänkt köra en enkel Bilorientering med ev pubkväll 
på Folkan, intresserade hör av sig! 

I november tänker vi oss att göra en kombinerad förar/kartläsar- 
och funktionärskurs som i fjol, intresserade hör av sig! 

Har det blivit vinter och is i december kanske vi arrangerar en riktig 
rallytävling på Bodträsket med skogsväg mot Kastaka. 

Curt Jonsson Sikforsvägen 54 0911-70 215 
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Folketshus 
 

presenterar 
 

Åsa Persson  
 

den 19 okt  
Kl. 19,00  

 

Välkommen 
SSK 

  

Hallåå!!!!! 
Finns det nån som vill träna i vinter?? 
Det var Jättekul förra säsongen och jag hoppas att fler  
finner Lyckan att träna tillsammans. 
 
Frågor och intresseanmälan till Nina Olovsson  
0911-70189      070-5770189       nina@di-nifarmen.se 
 
Vi startar Torsdagen den 16 oktober 19,30 
Minst 15 anmälda behövs. Barn tom 10 år gratis.   
11-15år halv avg. 
Medlemskap i SSK  tillkommer. 
  
Nina 

    Pris se kommande affisch 
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Sikforsdagen den 12 juli. 
 

Om man kan ha Vädrets Makter med sig, så hade vi det!  
Det cirklade stora svarta moln runt, runt, men inget regn!! 
Fullt med folk redan tidigt på dagen,  
Bagage-loppisen kom igång bra, men tyvärr så vara allt folk på 
andra ställen och försäljningen kom av sig.  
Nästa år ska vi sätta bagageloppisen vid Sikforsgården.  
 
Sikforsgården sålde palt, och som det verkade hade ingen ätit palt 
på länge för 360 paltar tog slut på en gång, och våfflorna likaså,  
Till nästa år får vi koka mer palt, för det verkar vi aldrig få nog av! 
Dragspelaren Hjukström spelade och underhöll ute på gården, ett 
pittoreskt inslag i denna miljö. 
 
Svedjan hade många besökare och dit var även Piteå Tidningen för 
att fotografera.  
Stenvalls Trä hade gott om besökare, de som var dit fick se opti-
meringen och fick bra guidening av Roger, Krister och Folke.   
 
Många hade sökt sig till fotbollsplan för att se uppvisningen av ra-
diostyrda flygplan ett mindre haveri fördröjde uppvisningen, men 
Karlsson fixade detta så till allas stora nöje fick de en hisnande 
uppvisning.  
Kaniner fanns att se på, de hade tyvärr en lite undanskymd plats, 
men många barn hittade dit ändå. 
 
Skidklubben hade fullt upp med att  servera hamburgare till alla 
hungriga, och informera om vara alla aktiviteter var.  
Dagen avslutades med en mixad fotbollsmatch, både barn och vux-
na, damer & herrar, totalt 45 personer spelade, detta vara en riktig 
succé, hoppas vi har en lika bra dag nästa år!!! 
  
Nästa gång vi har Sikforsdagen är den 11 juli 2009.  
 
  
 Åsa Nilsson 
                                                  Foto: Birgitta Jonsten– Nordström 
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Bilder från Sikforsdagen den 12 juli 
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Fotbollensdag den 23 augusti,  
 

Samma som Sikforsdagen ett riktigt toppen väder.  
Damerna spelade mot Svensbyn, men tyvärr fick vi ett riktigt bot-
tennapp  2-7, så dagen började inte så bra.  
 

Barnen skulle spela efteråt, men bara 2 barn kom!  
Var var alla andra? Vi fick dra med lite föräldrar och övriga vuxna 
så vi fick ihop en match, riktigt roligt!  
 

Kl 16.00 började den mixade matchen och detta gav mersmak.  
Vi hade 19 spelare anmälda, det gula laget hade en ålder på drygt 
300 år, det blå laget under 200 år, så riktigt rättvist fördelade var de 
inte, men matchen var riktigt jämn ändå!  
 

De äldre sprang inte lika mycke, men åldern tar ut sin rätt för de var 
bra placerade, så matchen slutade med vinst för de blå-yngre med 
ett udda mål. 
 

På kvällen åt vi surströmming på "Folkan" trevligt med blandade 
åldrar. Det stora samtalsämnet var Vi startar ett Div 6 lag för herrar, 
för det hade varit så kul att spela fotboll! Så vem vet, vi kanske har 
ett herrlag nästa sommar!! 
Åsa Nilsson 
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Sikfors Husmodersförening 
 

Hälsar nya och gamla medlemmar  
Välkommen till höstens första träff. 

 

Vi träffas i Sikforsgården  
måndag den 8 september  

kl 19.00 
 

Vi bjuder på en enkel måltid 
 

V Ä L K O M M E N 

Ska vi dra igång en mindre Fiskefestival? 
Kom på möte Onsdag den 17 september kl 19.00 
"Folkan"  
Alla ni som var med då det begav sig, samt alla ni som 
inte var med, kom..... nu ska vi skapa något nytt! 
 
Åsa Nilsson    070-34 35 004 
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49:e KANONRUNDAN den 22-23/8 2008 
Arrangerande förening:...NMS-Boden 

Placering 6  totalt 40  start nr 7  Curt Jonsson, Sikfors, A, 
Volvo 142 GL 

KLASS:....Ekonomi A-B förare 10 deltagare 

Kart läsare Jenny Rönnlund, Morjärvs MS, Race4fun.org 
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Hantverksfestivalen  

18-19 oktober 
 

Sikfors Folketshus  
kl: 10-15 varje dag. 

 
Pris 20:- gäller hela helgen! 

 

 

Hallå alla som gått i Sikforsskolan! 
 

Vi behöver klassfoton att kopiera, alla ni som gått 
ut skolan från 1959 till 1990. 

Låna ut din bild till Lena Viklund eller 
 Marianne Johansson så kopierar de, vi vill ha 

ännu fler bilder att visa i skolan! 
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Visste du detta om September!       
Det är årets nionde månad i den  Gre-
gorianska kalendern och har 30 dagar. 
Den innehåller årets 244:e till 273:e 
dag (245:e till 274:e vid skottår).  

Trots att september är den    
nionde månaden enligt vår  
Gregorianska kalendern        
betyder namnet den sjunde  
månaden.  Det beror på att 
man år 153 f.Kr. flyttade årets 
början till  januari istället för 

September kallades förr i        
Sverige för höstmånad,                                
i Danmark fiskemåned. 

I Australien firar man Farsdag       
första söndagen i september         
 

Elitserien i hockey brukar starta. 
 

September börjar alltid på samma 
veckodag som december. 
  
           Grattis till alla som fyller år. 


