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                                                Årgång 13    Nr 2  Mars    2010 

 

Mars 
Årsmöten 

Brandutbildning 
SnowRÄJS 

Vinnare i SUAB:s lotteri 
Resultat Drivers Open/Klubbmästare 
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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  2010                                  

         Mars: Byaföreningen i Skomantjälen 
         April: SSK 
         Maj:   Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
        Juni:  PRO 
 

Stoppdatum för inlämning av material 20:e i varje månad för att 
vara säker på att få plats i kommande nr. 
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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. 

 

 
Sikfors intresseförening 
 

     håller 
 

     ÅRSMÖTE 
 

Tisdagen den 9 mars 2010  
kl 19.00 

Plats: Folkets Hus 
 

Ur Programmet: 
Antal ledamöter i styrelsen (Minskat?) 

Samarbete med SSK 
 

                           VÄLKOMNA ! 
                                  Styrelsen 
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Bättre sent än aldrig., Ursäkt för att jag missade att få in detta i förra 
numret! Red... 
 
PRO:s julfest 2009 
 
Den 3 december inbjöd PRO till julfest på Sikfors folketshus.  
De närvarande 63 medlemmarna bjöds på jättegod mat bla. hemla-
gad sillsallad 
Trevlig underhållning av Tora och Bruno Renlund som framförde 
många  kända julsånger.  
 
Efter mat och underhållning vidtogs lotteridragning med många fina 
vinster som skänkts av medlemmarna. 
 
Festen avslutades med kaffe och hembakade pepparkakor. 
 
                                                     Kerstin Westerlund för PRO 

Tora och Bruno Renlund som stod för underhållningen 
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Sikfors Folketshusföreningen 

Har årsmöte  

                   den 17 mars  

i folketshus  

Kl. 18.00  

Vi bjuder på fika.  

Välkomna 

Styrelsen 

Nytt datum se anslag 

på affären / folkan 
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Brandutbildning i Skomanstjälen 
-Text och foto Stig Söderberg - 

 

Vintrar som denna med ihållande sträng kyla innebär ökade risker 
för bränder i våra bostäder. Bränder som kan uppstå när vi eldar 
för att hålla värme i våra hus ävenså i de elinstallationer vi har om 
dessa inte är helt fungerande. Detta hade byaföreningen i Sko-
manstjälen insett och därför inbjudit räddningstjänstens utbildare 
Lars Lindvall till en två timmar lång genomgång av hur och vad 
man bör tänka på för att skydda sig från oönskade bränder. Eller 
vad man ska göra om branden brutit ut.  
 

Inledningsvis visades på film hur snabbt ett brandförlopp utvecklar 
sig i en normal lägenhet. Lars Lindvall påpekade vikten av att ha 
brandvarnare, -filtar och -släckare tillhands och att man är på olika 
sätt ser till så att man är förtrogen med hur dessa ska användas.  

För hur snabbt vi än reagerar på brandstationen så står vi en-
dast på tröskeln på väg ut när det blivit 600 grader i ett rum 
som brinner, konstaterar Lindvall. 

Lindvall påpekade att det är den enskilde som har ansvaret för 
brandsäkerheten i sin bostad och att det därför är viktigt att exem-
pelvis. årligen kolla sina brandvarnare och byta batterier i dem . 
Han nämnde även att sprinklers är mycket effektiva lösningar. Det-
ta kan man tänka på vid nybyggnationer. Med sådana installationer 
kan det vara möjligt att erhålla rabatter på sina husförsäkringar. 
 
De som har en braskamin i sin lägenhet uppmanades att inte elda 
hårdare än vad som är föreskrivet för just den kaminen. Vidare 
nämnde Lars Lindvall att avstånden mellan värmeljus bör vara 
minst 10 cm. 

 Många tragiska bränder har uppstått av för häftiga eldningar i 
dessa kaminer samt även av att värmeljus stått för nära var-
andra, påpekar han. 

Brandfarliga vätskor var en annan sak han kom in på. Ex.vis att 
koncentrerad spolarvätska är mycket brandfarlig.  
Vidare berättade han hur man ska hantera trasor som är linoljein-
dränkta – lägg dom i en glasburk och förslut locket eller elda upp 
trasan under kontrollerade former. Innan de två timmarna var till 
ända kom den fängslande utbildaren Lars Lindvall in på ett antal 
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ytterligare saker man bör tänka på. Var försiktig med elarbeten, se 
upp med halogenbelysningar (de alstrar en oerhörd värme), byt 
blinkande lysrör, ställ ej ut askhinken på bron, glöm ej att rengöra 
köksfläkten. Avslutningsvis lämnar Lars Lindvall rådet 

När brandsläckaren blivit 10 år köp en ny och samla därefter 
familjen och grannarna till en liten brandövning på tomten 
där alla får känna på hur det känns att använda en släckare.  

 

Lars Lindvall från Räddningstjänsten föreläser om brandsäkerhet i 
byastugan Skomanstjälen 

Tummen upp för Eva Lidman som håller ordning & reda 
samt ser till att de alltid är väl städat på Folkan när helst 
man kommer!  
                                                                  Glad besökare 
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Nu är det klart med byggnadsminnet.  
 

Har pratat med Jeanette Aro om lämplig tid för invigning och uppsättning 
av skylt. Vi föreslår en dag i juli. Passar bra för Jeanette.  
 

Många finns hemma i Sikforsbygden med omnejd och många är på Cam-
pingen och säkert intresserade av att uppmärksamma invigningen med 
åtföljande visningar av stationen. Erik L, Ove O, John L och Karlssons 
pojkarna är ju några som kan kraftstationen och kan ha guidade visningar. 
 

Musik? Erik L har kontakter? 
 

Fika, försäljning. Udden? 
 

Ja inte vet jag och jag föreslår Eva Lidman från Intresseföreningens sty-
relse som kontaktperson och som planerare med berörda. 
 

I övrigt anser jag att det måste till en kontaktperson från styrelsen som 
håller i och engagerar intresserade till en arbetsgrupp för kraftstationen. 
Det är så vi tidigare har arbetat i styrelsen. Eva är en mycket driftig och 
trevlig person, väl lämpad. 
                                                        Många hälsningar från en glad Birgitta. 
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allt inom VVS 
Har ni problem med värmesystemet. 

Dax att fixa badrummet. 
Byta panna eller in med värmepump. 

Konvertera till vattenburen värme. 
eller något annat rör problem. 

Ring då till mig! 
 

Daniel Olofsson Sikfors 
 

                     070-2996732 

  
Efterlysning!      EFTERLYSNING!      Efterlysning!    
 
Folketshus efterlyser bord som har lånats från Folkan  
men ej återlämnats! 
 
Snälla om du vet att du har några bord hemma som 
hör till Folkan!  Återlämna dem så fort som möjligt! 
Dom behövs särskilt vid större arrangemang. 
 

                                        Mvh Styrelsen för Folketshus 
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Sikfors Husmodersförening 
 
 

Detta händer under våren 2010 
 

Vi träffas i Sikforsgården  följande måndagar kl 19.00 
8 mars 

12 april 

10 maj 

14 juni – Våravslutning 
 

Nya medlemmar 
Kom gärna och besök oss på någon av våra träffar så kan vi berätta 
mer vad vi sysslar med. 
 

Övriga aktiviteter 
Torsdagen den 25 mars kl 13.00  

Inbjudes alla pensionärer i Sikforsbygden till  
Våffelfest i Sikforsgården 

 

Hjärtligt Välkommen 

Styrelsen 
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KLUBBMÄSTERSKAP 

 

SSK 
 

Lördag den 13/3 2010 
 

Anmälan 10.15-10.45 
 

Första start 11.00 
Klassindelning:     
0-6 år Runt fotbollsplan 
7-9 år 1,5 km 
10-12 år 2,4 km 
13-15 år 2,4 km 
 
Damer: Tävlingsklass 4,8 km 
 
Herrar: Tävlingsklass 4,8km,  
 
Motionsklass: utan tid damer och herrar 2,4 km 
 
Efter loppet har vi prisutdelning och korvgrillning  
Alla  åkare får saft/kaffe bulla, ta 
med pengar till medlemsavg eller 
betala till BG 501-7777 
 
Kom och testa dina färdigheter i  
vårat fantastiskt FINA SPÅR  
 
            Välkomna! 

VALLA TIPS  
OCH VISS 
HJÄLP KAN 
FÅS! 

Våra medlemsavgifterna är 50 kr per medlem eller 150 kr per familj 
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Årsmöte för Sikfors PRO: 18/2 2010 
Närvarande på mötet var 51 medlemmar. 
Mötet gick på sedvanligt sätt med mötets öppnande där ordförande hälsa-
de alla välkomna och de olika valen gjordes för dagens möte.  
Där distriktsordförande Lars Hedberg valdes till ordförande och Ywonne 
Hedman som sekr. 
Före lunchen fick medlemmarna se en fin dansuppvisning av ABF:s dans-
gille. Lunchen bestod av god köttsoppa, smörgås och kaffe.  
Protokolljusterare blev Gun och Reinhold Malm. 
Dagordning och div. protokoll som lästes upp godkändes 
Verksamhetsberättelse, kassaredovisning samt revisionsberättelsen lästes 
upp och godkändes. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna 
året. 
Val av styrelse. 
I tur att avgå var sekr. Birgit Lundkvist, vice ordf. Rolf Söderström och 
Sibylla Sandberg. Birgit och Rolf omvaldes men eftersom Sibylla avsagt 
sig alla uppdrag valdes Kerstin Westerlund till ny ledamot. 
Styrelsesuppleanter valdes Ronald Karlsson och Eva Lidman. 
Efter alla val består styrelsen av ordf. Bojan Öberg, sekr. Birgit Lund-
kvist, kassör Berit Lindfors, vice ordf. Rolf Söderström och Kerstin Wes-
terlund till ledamot. 
Till styrelsesuppl. valdes Ronald Karlsson och Eva Lidman. 
Gun Malm och Bertil Olovsson omvaldes till revisorer med Gunvor Valh-
berg till suppleant. 
Ombud till ABF valdes Ronald och Birgit med Rolf och Bojan som ersät-
tare. 
Som reseorganisatörer har styrelsen ansvar för. 
Informationsansvarig valdes Ywonne Hedman. 
Till sammankallande i valberedningen valdes John Lundkvist.  
Där Bert Lindfors och Ywonne Hedman omvaldes. 
Inga motioner hade inkommit. 
Läsecirkel och träslöjd har pågått under vinter, liksom bowlingen.  
Sommartid spelas boule. 
Många förslag till sommarresor kom upp.  
Dag och plats beslutas vid majmötet. 
Nästa möte blir 6 maj 2010                                    
                                                                                           Ywonne Hedman 
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ABF:s dansgille 
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DIPLOMERADE INSTRUKTÖRER I SIKFORS 

Jimmy Åkerlund 070-1841058 

   Dick Olovsson 070-5557991 

 Nina Olovsson 070-5770189 

 Mikael Lindberg 070-3535732 

Tobias Johansson (Tillfälligt bortrest) 
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Vinnare av SUAB:s  Lotteri 
Daniel Olovsson och John Lundkvist 

Dom vinner en Gymtröja var! 
STORT GRATTIS! 

 
 
 
 

Denna tröja finns också till försäljning 
Funktionströja till kanon pris 200kr 
Skynda dej att köpa för vi har bara ett  

begränsat antal  S-XXL 
Ring till Nina 070-5770189, 70189 
Eller maila nina@di-nifarmen.se 

”Du lever bara en gång, ta till 
vara på den enda gången." 

ORD på vägen: 

"Behandla och bemöt andra så som du 
själv vill bli behandlad och bemött." 
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Beställ via webbutik eller ring 
0703570284 för mer info Carina 

www.cshast-fritid.se 

Muckboots ESK perfekt allround stövel 
Kvalitetsstövel som är 100% vattentäta med bekvämt  

Airmesh-foder (neopren), med andasegenskap.  
Förstärkt tå. Lätta och bekväma att bära. Skaftet går att 

vika ner, håller bra mot kyla ända ner till -20. Färg: Svarta 
 

 
 

Pris 789kr ord.pris 945kr 

Storlekar  37, 38, 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47, 48 
OBS! 39/40 och 44/45 är dubbelstorlekar. 

CS HÄST & FRITID 
 

Sikfors Fiskevårdsområde 
kallar  

Till 
 

ÅRSMÖTE 
Fredag den 5/3-10 

KL. 19.00 
Folketshus  lilla konferenssal 

 

Välkomna! 
 

Styrelsen 
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SSK informerar! 
 
Nu har vi i Sikfors SK haft det riktigt "körigt" igen. 
Lördagen började med en kylig Drivers Open-tävling på Bodträsket,  
Se bifogade resultat! 
  
Sen blev det årsmöte med ett 30-tal medlemmar.   
Vi avtackade trotjänare som ni kan se på bilderna. 
Nya styrelsen består av Ordf. Solveig Jonsson som har med sig Eva 
Wäng-Östberg, Ronny Karlsson, Jens Renberg och Oskar Öhgren.  
Suppleanter: Robert Karlsson, Mathias Nilsson, Fredrik Lövgren, Jenny 
Westerlund, Niklas Karlsson och Jonas Nilsson. 
  
Direkt efter mötet blev det fest, ca 70st åt gott och hade trevligt, se bild!  
I kaffepausen korades Klubbmästare i den beryktade "5-kampen i åtta 
grenar", se bild! 
Vi passade också på att tacka Anna Nilsson för en fantastisk fotbollssä-
song och önska henne fortsatta framgångar i andra föreningar eftersom 
SSK har lagt ner damfotbollen, se bild! Lägg namnet på minne inför 
framtiden!!! 
  
Nu ökar vi bara i SSK med kommande lördags RALLY DM-FINAL, 
med första start 12.00 på Folkets Hus! Info kommer till veckan! 
 
Har ni missat eller vill se Urban Edins finfina reportage  
från Drivers Open-tävlingen! 
Då hittar ni den genom denna länk! 
http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?
ArticleId=5194501 
  
Hälsningar: 
Sikfors SK/ 
Curt Jonsson 
070-360 69 19 
0911-702 15 
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             Solveig J. avtackar  Ulf W. Lennart N. och Lina B 

-SSK-årsfest-Klubbmästare  
Oskar Ö, Ida S -ungdom, Elliot V -barn. 
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Anna Nilsson avtackas av Lennart & Solveig 
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Mars är årets tredje månad i den gregorianska kalendern och har 
31 dagar. Den innehåller årets 60:e till 90:e dag (61:a till 91:a vid skottår). 
 
VISSTE DU om att namnet mars kommer av lat. Martius, helgad åt 
stridsguden Mars, som var Roms specielle beskyddare, i romersk mytolo-
gi.[1] 
 
Före år 153 f.Kr. var den årets första månad i den romerska kalendern då 
den som många andra forntida kalendrar räknade vårdagjämningen den 
21/22 mars som nyåret. 
 
Mars kallades förr i Sverige för vårmånad, i Danmark tordmåned (av gu-
den Tors namn) och i de flesta slaviska språken för "björkmånad". 
 
I Sverige pågår slutspel för fullt i de sporter vars serier utövas under vin-
tersäsongen. Inom skidsport brukar världscuperna avslutas. SM-finalen i 
bandy och Vasaloppet är två berömda sporthändelser i denna månad. 
 
Mars börjar på samma veckodag som november och även samma dag som 
februari om det inte är skottår. 
 
Våffeldagen som är den 25 mars har fått sitt namn av ett slarvigt uttal av 
Vår Fru-dagen, alltså Jungfru Marie bebådelsedag.  
Säger du Vår Fru-dagen snabbt blir det lätt våfferdagen och i de delar av 
landet där man talar med tjocka r och l är det lätt att glida över i våffelda-
gen. 
 
Mars (choklad) ett varumärke för chokladgodis, Mars Incorporated. 
                             
 
                                                             All Fakta är hämtad från Wikipedia  
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Byaindelning Sikfors 
för arbetsgrupperna och uppdrag 

 
Så här ser grupp indelningen ut. (klipp gärna ur och spara) 
 
Grupp 1  Sikforsvägen  19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36 
 
Grupp 2  Sikforsvägen  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 
47,49,  Fredrik L väg 
 
Grupp 3  Sikforsvägen  50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
62, 65, 66,   Fäbodavägen,  
 
Grupp 4  Sikforsvägen   68, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 
84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, Geta Pärs väg, Heden, 
Kullen 
 
Grupp 5  Hela Stationsvägen ner till Ericjons 
 
Uppdrag   1. Ta ner julgranen 
 

 2.  Majbrasan 
 

 3.  Flaggorna upp    1:a Maj 
 

 4.  Vårstäda runt affären 
 

 5.  Flaggor ner  31:a Augusti 
 

 6.   Sätta upp julgran 

2010 utförs av arbetsgrupp 3 
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MARSKATT ? 


