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                                           Årgång 13   Nr  8 November  2010 

 

 

Lite i bladet!? Men de händer något ändå! 
Julbord 

HAVRE  
ZUMBA 

PRO 
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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                                  

       November:   Folkets hus   
       December:    Intresseföreningen 
 Uppehåll Januari  stoppdag 20/1-11 för februarinumret 
       2011 Februari: Husmodern 
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PRO:s höstmöte 2010-10-21 
 

Bojan hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna till höstmötet. 
 

Höstens aktiviteter har startat, bla. läsecirkel, bowling, släktforskning 
och på gymmet kör vi som vanligt onsdagar mellan kl 10 och 12. 
Fler medlemmar är välkomna till de olika aktiviteterna.  
Ta kontakt med Ronald om intresse finns för andra studiecirklar eller 
aktiviteter. 
 

Valberedningens arbete inför årsmötet startar inom kort. 
  

Efter mat, jättegod köttsoppa, och kaffe vidtog lottdragning med 
många fina vinster. 
 

Som avslutning framförde Bojan ett tack till de medverkande samt till 
alla närvarande för en trevlig eftermiddag. 
 

Festkommitté (Ronald, Berit, Rolf och Bert) 

Nästa möte blir julfesten den 2 december, anmälan till Birgit. 
 

/Kerstin 
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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 

 
 Hästägare!! 
 
 
 

Möjlighet att köpa havre i olika kvantiteter till bra priser! 
Krossad eller hel, allt enligt era önskemål! 

 
Ring för prisuppgift: 0911-70189, 0705660108 
eller maila : nina@di-nifarmen.se 
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ZUMBA I SIKFORS? 
 

SKA VI HA DENNA SUPERPOPULÄRA 
TRÄNING I VÅR BY?   

Anmäl om du är beredd att börja efter Nyår. 
 

Frågor och anmälan Nina Olovsson,  
0911-70189 el.070-5660108 

nina@di-nifarmen.se 
 

Zumba är enkla danssteg där vi rör hela kroppen  
till latino musik, merenge, salsa, m.m.  

med mycket fokus på de kroppsnära muskler  
som stabiliserar kroppen. 

Träningen är superkul och du glömmer bort alla  
bekymmer och vardagsbestyr, 

Lämpligt för alla åldrar! 
 

 
För er som väntar och längtar tills den ny fotbolls-
säsongen startar igen, kan jag bara meddela att 
SSK:s div. 6 lag har nu börjat om sin träning och 
kommer att träna järnet och vara i fin form till  
kommande säsong. 
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Sikfors SK  
 

Julbord i Sikfors  
Folkets hus 

Lördag den 11 december 
Kl. 13.00 & 17.00 

 
Pris 195 kr vuxen 
175 kr pensionär 

Barn upp till 5 år gratis  
däröver  10 kr per år tex 15 år = 100kr 

 
 

Underhållning 
 

Julbordet innehåller:   
Skinka, 3 sorters sill, hemgjord sillsallad, 

 mimosasallad, rödbetsallad, kalvsylta 
2 sorter, korvar av olika slag, kalkonskivor, rostbiff,  

gravad & rökt lax, gravlaxsås,  
pastramilax, leverpastej 2 sorter, ägghalvor,  köttbullar, 

revbensspjäll, Janssons Frestelse, prinskorvar, hemkokt 
blodkorv, kokt potatis, skivad ost, brieost.  

Glögg, 1 läsk/lättöl ingår, samt kaffe & efterrättsbord! 
 
 

Anmälan senast den 1 december. 
Vi tar max 140 personer på varje sittning, det blev fullt ifjol. 

 
                 Välkomna 
                 Sikfors SK 
 

           Tel: 70215 Solveig Tel: 701 89 Nina  
                      el. 070-34 35 004 Åsa 
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Det händer mycket nu igen i vår lilla by! 
 

Tänk att stjärnor som Mikael Persbranth & Helena Bergström filmas här i 
vår vackra by under hösten.  
De har ju redan börjat under oktober och en del av våra bybor har medver-
kat i olika sammanhang! 
 

Norrbotten har blivit ett filmparadis för regissörer och filmare här i Sveri-
ge, så vem behöver Hollywood? 
 

Ta bara några exempel på filmer som är inspelade helt eller delvis här i 
norrbotten: Jägarna, Vingar av glas, Grabben i graven bredvid, Populär 
musik från Vittula, Så som i himmelen, Hotet.  
Sedan har vi ju olika TV serier som Möbelhandlarens dotter, och barnfil-
mer. 
   

Såg Svenska Hollywood fruar en kväll och där berättade en av fruarna att 
hon förstod varför kända och rika människor flyttade från Sverige för att 
det fanns inget där för dom, för i Sverige får man inte allt som man vill!!!   
Tänk, så länge du har pengar att spendera så har du allt i L.A!  
Vad händer om pengarna sinar?  Blir Sverige mycket bra igen då? 
 

Tur för oss att vi har massor av fattiga skådisar som uppskattar Sverige 
och vill göra bra film som dessutom är inspelad här uppe i norr. 
 

Jag vill ge tummen upp för alla svenska kända skådisar och doldisar samt 
statister som stannar kvar i Sverige! 
                                                                                        Red. Carina 

Under hösten så har Sandra och 
Tobbe fått tillökning i familjen med 
en flicka, samt Lisa & Fredrik med 
en pojke. 
 
STORT GRATTIS och lycka till! 
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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 
 
2010 Grupp 3  Sikforsvägen  50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 62, 65, 66,   Fäbodavägen,  
 
2011 Grupp 4  Sikforsvägen   68, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 
83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, Geta Pärs väg, He-
den, 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 

 

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

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


