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                                           Årgång  12   Nr  7 Oktober   2009 
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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  2009 
      

Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
            November:   Folketshus   
            December:    Intresseföreningen 
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Detta händer under hösten 2009 
Våra mötesdagar i Sikforsgården är               

följande måndagar kl 19.00 

12 oktober,                                                                    
9 november                                                           

Lilla Julafton 14 december 

Nya och gamla medlemmar är varmt välkommen 

Övriga aktiviteter: 

Söndagen den 25 oktober kl 12.00 - 16.00                
Paltservering i Sikforsgården 

Söndagen den 6 december kl 15.00                           
Adventsgudstjänst 

Varmt Välkommen 

Sikfors Husmodersförening 
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Gympadags!! 
 

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

 
Jag har bokat lokal från  

 
Onsdag den 7/10 och framåt 

 
     Plats: Sikfors folketshus 
 

Kl: 19.30 
 

Anmäl gärna före 1 okt om du/ni är intresserade. 
 

OBS!! Alla åldrar och både herrar och damer är  
 

Välkomna! 
 

Om tiden ej passar anmäl er i alla fall kanske vi kör  
2 grupper, ev. dagtid också möjligt 

  
                         Frågor och anmälan till 
   Nina Olovsson, 0911-70189070-5770189 

nina@di-nifarmen.se 
 
Gympa är ett bra komplement till träning 
med maskinerna! 
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YOGAN 
Yogan kör vidare under hösten totalt 10ggr. 
Vi har öppen klass  
så ni kommer då  
ni har möjlighet. 
 
Pris 5 kort 300kr 
alternativt 70kr/gång 
 
Ta med en  
yogamatta  
(om du har) 
och en filt. 
 
Yogainstruktör:  
Ylva Nyberg 
För info: ring mig på 070-6463392  

Vargen Livs drivs from den 14/9 av                   
Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB,                      
samma bolag som driver skolan. 
Vi passar samtidigt på att byta namn till Forsens Livs.  
I samband med detta kommer vi att byta koncept från 
Nära Dej till Handlarn.  
Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna samt ber Er ha 
överseende för eventuella olägenheter i samband med  
omflyttningar etc.                                                                        
I mitten av oktober räknar vi med att vara färdiga med om 
profileringen av butiken, vi kommer också att ta in flera 
nya varumärken i vår strävan att bli bättre inför framtiden. 
Satsningen är ett led i att säkra fortlevnaden för byns  
fortsatta service! 
                                        Välkommen!                                                               
                              Forsens Livs 
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                                   Spännande älg möte 
I slutet på augusti så följde jag med Öjebyns div. 6 på fotbollsmatch i 
Rosvik. Medan laget hade uppvärmning så tog jag och Ayo en promenad 
i det härliga vädret. Helt plötsligt så var det något som rörde sig under ett 
träd, nyfiken som jag är så hukade jag mig ner för att titta, tänk om det 
var en björn!  
Nä, det var en älgko med två små söta årskalvar. Eftersom de blev störda  
lunkade de iväg. Ayo och jag fortsatte framåt efter att jag kollat hur bilder-
na blev som jag tog med min mobilkamera. De var inte bra, alldeles för 
suddiga eftersom jag zoomade. 
Typiskt att man ska bli så exalterad av att se älgar på nära håll. 
Vi gick vidare och efter en stunds promenerande, utan förvarning så var 
dom där igen! Kon med sina kalvar. Denna gång tänkte jag inte zooma. 
Men nog var det spännande att fota och försöka få en bra skärpa, man 
har ju hört att älgkor kan bli rasande när de har kalvar. Det som var så 
otroligt var att jag kunde få komma dem så nära, fast att Ayo var lös vid 
min sida och jag gick lite närmare för att fota kalvarna, så stannade de 
kvar. Tyvärr så var kalvarna bakom en liten gran. 
Älgkon var mycket lugn och kalvarna stod blixt stilla en bit bakom.   
Efter ca 2-3 minuter så tyckte hon att det var dags att gå iväg, de gick 
lugnt iväg som om inget hade hänt. Kon var rent vacker där hon stod. 
Detta är mitt närmaste och längsta möte med älg till fots. Det var nästan 
så man ville gå fram och klappa. De kändes så tama. 
Red./ Carina 

Har du något spännande möte 
eller händelse att berätta om, 
skicka in det till tidningen. 
Red / Carina 
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 Uppladdningen inför bilorienteringen 
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Några av ekipagen från bilorienteringen 090905 

Holländaren och Leif & Eva Lidman hamnade på bild. 
 Leif placerade sig bäst som sjua, Eva på nionde och flygande    Hollän-
daren på en god trettonde plats 

Skomanstjälen hade en bil full 
med glada orienterare, tror att 
det är Nina Olovsson som är 
förare, hon körde in sig på en 
åttonde plats. 
 
 
 
Nedan Ulf W. som är utanför 
bilen och spanar 

Barbro J & Anders L. de hojjade sig fram och det gick visst ganska så 
bra, dom tog hem sista platserna sexton & sjutton, det kanske är svårare 
leta skärmar när man har hjälm och visir. 
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Grattis till vinnarna  Lena Wiklund 1:a, Oskar Öhgren 2:a,  
Ida Söderberg 3:a med på bilden till vänster Martin S. 

Fo
to

 o
ch

 te
xt

 G
ijs

 

Resultatet 
Bilorientering  typ ”skärmletning” Idealtid 63 minuter   
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SSK förbereder vinterns Rallytävling genom att bryta upp sten så 
att vi får till en nära på 3 mil lång specialsträcka!  

                 Dick i traktorn och Robert och Ebbe hjälpte till vid sidan. 
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Här rastar hela gänget som var med, Dick, Ebbe, Robert, Gijs och Oskar. 

SSK/RÄJS  Mvh Curt Jonsson 
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spelar i Sikfors 

Folkets Hus  
den 

29/10  kl:19.00-23.00 
 

 OBS Anmälan senast den 23/10 
 

Med 
 Namn, telefon nr, och gärna e-post 

 
Pris 100 kr upp tom 19 år  

 

Övriga 130 kr 
 
 
 
 

 
Anmälan till 

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

E-post: nina@di-nifarmen.se 
 

Kom och dansa till ett av  
Sveriges populäraste gäng!!! 
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Visst händer det saker i Sikfors!? 

 
Det finns många föreningar i Sikfors! 

Vad gör ni? 
 

Informera oss andra vad ni gör för roliga saker! 
På de sättet kan ni ju kanske få in flera medlemmar. 

 

Efterlyser några rader från era aktiviteter eller  
kommande  sådana! 

 

Finns det tid & möjlighet så kan jag komma till eran aktivitet och           
fotografera, men enklast är att ni tar någon bild eller bara skriver  

en rad och skickar till segerlund@pitea.riksnet.se eller lägg en lapp          
i min brevlåda Sikforsvägen 91.  

Har jag möjlighet så letar jag efter material  som är aktuellt 
 

Tidningen är ju för er och av er bybor, det är ju vi som 
 egentligen gör den tillsammans, jag sätter endast ihop  

materialet så att den ska bli trevlig att läsa. 
 

Så många bäckar små blir till slut en hel å? 
eller varför inte en hel Piteälv 

 
Till slut vill jag tack och ge tummen upp för  

material jag får in, det känns roligt och  
stimulerande när materialet är blandat. 

 Hälsningar Carina Segerlund  

Sikfors gym öppet alla dagar 06.00-23.00  
 
Årskort 1400:- 
600:- för nästa fam. medlem.                                      
alltså max 2000:- för hela familjen                                     
(ungdom max 20 år) boende på  
samma adress. 
 
Vid frågor ring 0911-70148 
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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. 


