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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 
      

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. 
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Gympadags!! 
 

                 Intresseförfrågan???? 
 

För Dej som vill träffa trevligt folk och samtidigt få bättre kondition 
och kanske smidigare kropp. 

 
 

Jag har bokat lokal från  
 

den 16/10 och framåt 
 

Plats:  Sikfors folketshus  Kl: 19.30 
 

Anmäl senast 10/10 om du/ni är intresserade. 
 

OBS!! Barn tom 10 år i föräldrars sällskap = Gratis 
 11-15 år halv avgift 

 

Välkomna 
 

Frågor och anmälan till 
 Nina Olovsson,  0911-70189,  070-5770189 

nina@di-nifarmen.se 
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Ny sektion i SSK! 
 
Vid styrelsemötet 25/9 beslutades att bilda en ny sektion SSK/RÄJS 
Sektionsmedlemmar: 
 Namn                                                 Kontakt 
Curt Jonsson                                        Sammankallande 
0911-702 15                                          Rally, kurser 
                                                                                                             
Solveig Jonsson                                    Sekreterare 
0911-702 15                                          Lådbil 
  

Ebbe Öhman                                         Bilorientering 
0703-819 00 57 
  
Tommy Larsson                                     Isbanan 
073-180 02 58 
  
Roger Bergman                                      Radiostyrt 
0911-701 70 
  
Oskar Öhgren                                        SnowRäjs 
070-347 00 60 
  
Petter Johansson                                   Dirtbanan 
0911-701 23 

Lördag den 
20/9, var det    
final i Racing 
Special iPiteå. 

Från Sikfors körde 
Tommy Larsson (TL), 
Petrus Johansson (PJ) 
och Curt Jonsson (CJ). 

Hur det gick kommer i 
nästa nummer 
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Hej på er alla! 
  

Du kanske inte visste att du har möjlighet att boka behandlingar i Sikfors. 
  

Välj mellan 
  

Klassisk massage 
Massage har en rad olika positiva effekter förutom att det är skönt och ökar välbefinnandet. 

 Den gör spända och värkande muskler mjuka och smidiga samtidigt som den ökar blodcirkulationen. 
Massage är också en skön avslappning i vår stressade vardag. 

Avdragsgill behandlingsform 
  

Shiatsu 
En effektiv och djupt avslappnande massage med tryck, 

stretching/tänjning, rotering/justering av leder. 
  

Goda resultat kan fås vid exempelvis. 
-nack-, axel- och ryggbesvär 

-ischias 
-cirkulationsstörningar 

-huvudvärk, migrän 
-stress, utbrändhet etc 

Avdragsgill behandlingsform 
  

Erbjudande för alla i Sikforsbygden 
10% rabatt på bokade behandlingar under oktober och november 

  
PRESENTKORT 

på behandlingar, kostrådgivning 
Födelsedagspresent, mors-och farsdag, julklapp bröllopsdag? 

Alltid lika uppskattad gåva! 
  

Företagsmassage 
 
 

Detta är ett enkelt, bekvämt och tidsbesparande sätt för företaget att bry sig om sina anställda och de-
ras hälsa. 

Shiatsupunkten hjälper dig  och dina medarbetare att må bättre, utan att ni förlorar tid på att åka fram och 
tillbaka mellan arbetet och klinik. 

Detta minskar antalet sjukskrivningar och förkortar sjukskrivingstiderna (en lönsam investering både på kort 
och lång sikt) samt att det faktiskt ökar trivseln på arbetsplatsen. 

Shiatsupunkten finns nu i Luleå och Piteå. 
Shiatsupunkten kommer även ut för enstaka behandlingsdagar vid mån av tid. Min. 6 behandlingar á 30 min. 

  
För bokning ring 0703 47 01 03 eller mejla inger@shiatsupunkten.se. 

Shiatsupunkten finns även i Öjebyns Simhall, Björklundavägen. 
 Läs mer på min hemsida www.shiatsupunkten.se 

  
Välkommen 

  
Shiatsupunkten 

Inger Öhgren 
Fäbodvägen 4, Sikfors 
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Välkommen  
till 

Hantverksfestivalen  
 

Sikfors Folketshus  
18-19 oktober kl.10-15  

 
Med fler utställare i år med allt från konst, 
honung annat ätbart, olika arbeten i tenn 
och näver, garner, kransar, barnkläder,  

pulsvärmare och mycket mer…. 
 

Nyhet för i år är Workshops i olika tekniker 
 

 Arrangör                      Samarbete med 
     

     TOTEM                            SV 
totemkultur.org          Stud.förb.vuxenskolan 
 
                          

Tack till våra sponsorer 
VargensLivs, Stenvalls trä, Öhgrens åkeri,  

Lidmansfiskeredskap, Konsum Älvsbyn och  
Piteå kommun 
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Hej! 
Här kommer info om mötet vi hade på Folkan den 17 september 
om ev, en ny fiskefestival. 
Närvarande: John & Birgit Lundkvist, Artur Elvelin, Lennart Nils-
son, Daniel Olovsson, Curt & Solweig Jonsson, Gösta Karlsson, 
Jonas & Åsa Nilsson, tror inte jag glömt någon. 
  

Vi diskuterade om det finns folk så det räcker och om vi orkar en 
helg. 
  

Pratade om datum, och den helg som vi fann intressant var 
Pingst 29 -31 maj, rent ekonomiskt och camping mässigt. 
  

Ett mindre lotteri, där vi behöver hjälp att sälja lotter. Typ 50:-/
lott SSK  inte så stort som fiskefestival lotteriet. 
  
Lagfiske eler företagsfiske på fredagkväll, samling på folkan och 
fiske i Hamtjärn rent praktiskt för parkering osv. promenad från 
folkan. 
  
Fiskepremiär på lördag i tjärnarna.  
  
Campingen får fylla sina platser, och sen gör vi en provisorisk 
camping runt fotbollsplanen. 
  
Vi pratade om marknad på lördag runt Sikforsgården, någon ser-
vering i Sikforsgården, om Husmoderna orkar själva eller så hyr 
SSK gården och serverar något. 
  
Söndag: Lådbilsrace? Bilorientering?  Barnfiske?  
  
Aktivitet nere vid hotellet, om de kan ha pub i kåtan samt matser-
vering. 
 
Vad tror ni? Får vi ihop folk till detta? 
Vi som var på mötet trodde det, vi stärker varumärket Sikfors med 
ytterligare en händelse. 
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De föreningar som vill vara med och tjäna pengar får anmäla vad 
de vill göra. 
 
Kom på det nästa möte den måndag den 20 oktober kl: 19.00! 
MVH  Sikforsarna. 
                                                                                   Åsa Nilsson 
 

 

PS! BYBOR! JAG SKULLE VELA KOMMA ÅT FLER 
MAILADRESSER I BYN, SKICKA  ERA ADRESSER 
TILL MIG !                                                                   
SÅ BLIR DET ENKLARE ATT NÅ UT TILL ALLA 
MED KALLELSER / PÅMINNELSER! 

Med vänlig hälsning  ÅSA  

Skicka er adress till denna mail sikfors@gmail.com 
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Oktober är årets tionde månad i den gregorianska kalen-
dern och har 31 dagar. Den innehåller årets 274:e till 304:e dag 
(275:e till 305:e vid skottår).  

På grund av vårt sommartidssystem är den också årets längsta 
månad - en timme längre än de övriga månaderna med 31 da-
gar - eftersom man i oktober återgår till  normaltid.               
Namnet kommer från latinets October, den åttonde månaden -  
i den  äldre romerska kalendern, fram till 153 fr.kr var denna 
månad nämligen årets åttonde. 

Oktober kallades förr i Sverige slaktemånad                                           
i Danmark sædemåned (sådden utfördes då) och i Tyskland 
Weinmonat (="vinmånad"). 

Bröstcancer uppmärksammas extra under oktober. 
 
4 oktober hölls i Sverige åren 1983-1991 demonstrationer bland 
dem som var emot löntagarfonder.  
 
Sedan 1999 är 4 oktober kanelbullens dag i Sverige 
 
Columbus day andra måndagen i oktober. 
 
Kanada firar Thanksgiving den andra måndagen  i oktober. 
       
Halloween firas den 31 oktober 

Inom skidåkningen inleds bland annat världscupen i längdåkning 
och världscupen i utförsåkning i slutet av månaden. 

Oktober börjar alltid på samma veckodag som januari, om det 
inte är skottår. 
 

                Detta är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Oktober 

 

 


