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Från redaktionen….. 

 

        Utkörningslista  för tidningen  2011                        

         Juni:  PRO 
 

         SEMESTER & UPPEHÅLL 
 

         September:  Vargbackens ryttarförening 
         Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
         November:   Folkets hus   
        December:   Intresseföreningen 
 

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

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) 
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

Det tål att tänka på.                                 2011-05-17 
 

Vi i Sikforsbygden har idag en bättre service än många andra byar inom 
kommunen. Men det är ingenting som vi fått gratis, utan det är det samla-
de engagemanget som alla vi i bygden boende mer eller mindre har bidra-
git med på olika sätt. 
Vad vore vår bygd utan skola/dagis, alla våra samlingslokaler stora som 
små, idrottsanläggningen med många aktivitetsmöjligheter? Turistverk-
samheter? Hela föreningslivets aktiviteter? Allt detta har gjort att vi alltid 
har kunnat fylla våra ”lediga” hus, och som håller prisbilden på dessa i en 
hyfsad nivå. M.a.o. det är bara genom vårt gemensamma engagemang 
som vi kan upprätthålla denna nivå. 
 

Vi i Intresseföreningen ser dock att grunden för allt detta är att hålla vår 
affär, Forsens Livs, levande. Om vi vore utan affär, vad hände då med den 
övriga verksamheten i bygden? För att vi ska kunna känna oss säkra, 
behövs det en lite bättre köptrohet av oss alla, utan undantag.  
Det handlar inte om 100 % köptrohet, men om var och en ökar den 
med 10-20 %, skulle vi kunna känna oss lugna och leva tryggare med 
den övriga servicen. 
 

Till hösten kommer vi att presentera en matkasse på ca. 4-500:- och göra 
prisjämförelse med butiker i Piteå och Älvsbyn. Naturligtvis kommer de 
stora matvarukedjorna att ligga lägre, men kanske inte så mycket som vi 
tror, så mycket att det är värt att tappa den service som Forsens Livs ger 
oss som Dagligvaruaffär som alltid finns där, Tippset, Systembolags- och 
Apoteksservice, Lunchservering, m.m. Det tål att tänka på! 
 

Sikfors Intresseförening / Styrelsen 
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Intresseföreningen bjuder  

på fika i Sikforsgården  
Nationaldagen 6 juni  

kl 12.00–15.00  
Kom och fika med oss och berätta vad 

du vill ska hända i vår by  
eller vad du vill ändra på 

 
Varmt välkommen 

Styrelsen för Sikfors Intresseförening 

BYAKAMPEN 
 

Nu är det dags att ta poäng i byakampen  
genom Straffläggning.  

Detta sker efter hemmamatchen den 12 juni  
där SSK möter SAIK3 KL.16.00 
I pausen meddelas vinnare i måltipset 

Ca 18.00 Straffläggning 
 
 

Varmt Välkomna  önskar  SSK 



Sida 9 



Sida 10 

Tippa måltipset och sponsra samtidig SSK 
Nu efter en lyckad omgång så  kör vi måltipset en omgång igen. 
För endast 100kr är du med i 10 veckor med 1 egen rad där du kan både 
vinna på din rad eller få ta del av vinst genom någon annans rad, som 
bäst i tio i topp kan du även vinna prispengar samtidigt som du är med 
och sponsrar fotbollen i Sikfors. 
 
VAD ÄR MÅLTIPSET? 
Måltipset är baserat på 30 fotbollsmatcher, som spelas varje helg.  
För spelaren gäller det att tippa de 8 målrikaste matcherna av dessa.  
Vem som helst kan delta i Måltipset, och tipparen behöver inte ha den 
minsta kunskap om fotboll, eftersom de allra flesta storvinster har tippats 
av ”slumptippare”.  
Om ingen har 8 rätt förs vinstsumman över till följande vecka, s.k Jack-
pott. Den som prickar 8 rätt blir oftast miljonär flera gånger om! 
Snittvinsten för 8 rätt år 2006 blev drygt 2,1 miljoner kronor. 
Måltipset är ett legalt spel från statliga Svenska Spel. 
 
REGLER I SIKFORS SK:s Måltipstävling: 
Den som fått flest antal rätt sammanlagt efter 10 veckors stående Mål-
tips, vinner 1:a priset. Om flera tippare hamnar på lika antal rätt delar 
man på vinsterna, d.v.s. om 2 tippare toppar resultatlistan delar de på 
ettan och tvåans prispengar. 
 
PRISFÖRDELNING i Måltipstävlingen av 100kr satsade: 
Går 25kr till 1 spelad rad, 25kr till prispott fördelat i % = 1:a pris 50%, 2:a 
pris 25%, 3:e pris 15%, 4:e pris 10%, 5-10:e pris: Ett säsongskort  för  
säsongen 2012 värt  200:-. Rest 50kr går till SSK  
Om tex. 100st deltar så blir 1:a pris 1250kr, 2:a pris 625kr osv. 
 
VID UTDELNING FRÅN Svenska spel: 
Om någon rad ger utdelning på Måltipset så fördelas vinsterna enligt föl-
jande: 
• Upp till 100 kronors vinster tillfaller SSK 
• Vinster 101- 400 kr = 100 % av pengarna till tipparen.  
• Vinster över 400 kr = 60 % av pengarna till tipparen  
       (dock alltid minst 400 kr) 30 % av pengarna till SSK,  
         10 % av pengarna fördelas till övriga tippare. 
 
RESULTATREDOVISNING 
Vi kommer att sätta ut 10 i topp lista efter varje vecka på anslagstavlan 
vid Butiken i Sikfors samt till dem som lämnar sin e-post skickas varje 
vecka en aktuell ställning.  
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TÄVLINGENS START & SLUTDATUM:  
Söndag den 19 juni börjar vi om att räkna som omgång 1 (av 10)  
Söndag den 21 augusti blir alltså den sista veckan. 
Slutgiltiga resultatlistan kommer då att mejlas ut/hängas upp.   
 
Sista datum för inlämning av rad/er är lördag den 12/6-11  
Lämna raden till: 
Urban Segerlund tfn 70253 el 070-3570284 
Solvieg Jonsson tfn 70215  
Lennart Nilsson tfn 70105. 
 

Använd gärna talongen nedan.                                     
 
Vinstutdelning och presentation av första omgångens 

vinnare sker den 12 juni under hemmamatchen  
Sikfors SK – SAIK3 KL.16.00 

Måltipstävling:                                       Pris: 100kr 
Skriv in 8 nummer mellan 1- 30 (tydligt) 
 
___     ___     ___     ___     ___      ___     ___     ___ 
 
 
 
Namn:_______________________Tel:________________ 
 
E-post:___________________________________________ 

Såld av: 
_________ 
Bet;datum: 
_________ 
 

Måltipstävling:                                       Pris: 100kr 
Skriv in 8 nummer mellan 1- 30 (tydligt) 
 
___     ___     ___     ___     ___      ___     ___     ___ 
 
 
 
Namn:_______________________Tel:________________ 
 
E-post:___________________________________________ 

Såld av: 
_________ 
Bet;datum: 
_________ 
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PRO:s vårmöte 2011-05-12 
 
Ordförande Rolf Söderström hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till 
mötet. 
 
Dagens gäst, Erik Markström från Älvsby Handikappidrottsförening, visa-
de en matta för curling inomhus. Vi fick även tillfälle att pröva på att spe-
la, ett trevligt inslag. 
 
Information lämnades om olika aktiviteter under sommaren 
bl a PRO-dag på Svensbyliden den 13 juli och Karlsbergsteaterns före-
ställning ”Spökhotellet” speciellt för PRO:are den 
1 juli kl 14.00. 
 
Lunchen bestod idag av Köttfärslimpa med potatis och grönsaker. 
 
Mötet avslutades med lotteridragning och kaffe med hembakad kaka. 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och önskade trevlig sommar. 
 
/Kerstin 
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VARGBACKENS RYTTARFÖRENING 
 

Vi vill med denna annons berätta lite grann om våran förening.  
 
Vi är en ryttarförening i Sikfors som är ansluten till Svenska Rid-
sportförbundet. Vi har en fin anläggning på norra sidan om Älvsby-
vägen mittemot kraftstationen. Anläggningen har 2 ridbanor, hin-
dermaterial, dressyrstaket, klubbstuga och utespiltor / box.  
Vi har ingen ridskoleverksamhet men vi rider ridlektioner på våra 
privata hästar regelbundet. Det kommer både att bli ett ponnyläger 
och ett läger för vuxna på anläggningen under sommaren. Sedan 
planerar vi att anordna en kurs för Grönt kort till hösten.  
Dessutom finns planer på att ha en shettisutställning sommaren 
2012. 
   

Finns det intresse att bli medlem i våran klubb  
så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen, alla är 

välkomna både skogsmullar och tävlingsryttare 
 

Majlis Sjögren 70106, 070-256 25 03 
Linda Nordlund 070-390 44 92 

Agneta Ehlin 070-224 05 48 
Petra Söderberg 70059, 070-312 48 44 

 

Medlems avg. för 2011                                                                    
Familj 250 kr Enskild 150 kr Ungd.<20 år 50 kr 

I klubbstugan har vi möten första onsdagen varje månad under 
sommarhalvåret (under vintern har vi möten men inte lika ofta), där 

finns möjlighet att komma med förslag på olika aktiviteter som vi 
kan pyssla med tillsammans med våra underbara hästar.  

Många av oss har även hundar så finns intresse så går det att  
anordna aktiviteter tillsammans med dom också. 

 
Gnäggande hästhälsningar styrelsen i VRF 



Sida 14 

SSK är som vanligt på G med utveckling av verksamheten! 
Den 28 maj samlades ett 30-tal personer och genomförde en ar-
bets/städ dag på Klubben med gott resultat. 
 
• Handikappramp till altan och toa 
• Boulebana med basket 
• Grillbås 
• mm. mm. 
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Stort Tack till er som kom och hjälpte till under denna dag! 
 

//Ordf. Solveig 

SE HIT!!! 
Har du tänkt slänga dina gamla trädgårdsmöbler? 
Skänk dom då till SSK:s nya altan/servering! 
Allt av intresse! 
 
Ring Solveig på 70215 
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                                                   TIPSRITT                                 
                                        I SIKFORS 

 
 

Lördag den 2 Juli   
inbjuds du som har häst till Eponas tipsritt  

Plats: Geta Pärs vägen 2 (vid Nicke & Rebeccas stall ) 
Start kl. 11.00  - ca 15.00 

Startavgift: 100kr 
Regler: Flest rätt och närmast idealtid vinner 

Du kan rida ensam eller i lag (2st) 
Hamburgare m. bröd samt fika ingår i startavgiften för dom tävlande 

Fika och hamburgare finns även till försäljning. 
 

1-3 pris sponsrade av CS Häst & Fritid 
 

Anmälan till: 
Berit Westerberg 0701313667 
Carina Segerlund 0703570284 

Senast 27/6-11 vill vi ha din anmälan. 
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 Möten 
    Barnkalas 
      Fester 
         Bröllop 
             Dans 
               Musikuppträdanden 

      Sportaktiviteter 
 

Vi har lokalerna till billiga priser.  
Förutom den stora salen med  

musikanläggning finns en mindre  
konferenslokal. Dessutom finns kök med  

150 kuvert, toaletter med omklädningsrum och 
dusch. 

 
Titta in på våran hemsida  
http://www.folketshus.sikfors  
för att se om lokalerna är lediga, ring Eva för 
bokning 0911-70148 eller 070-289 54 68 
 
Priser:                                                                     
100kr för första timmen därefter 50kr/timme. 
500kr/dygn 



Sida 19 

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,  
 
2011 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 

Preliminär Aktivitetsplan, SSK/RÄJS 2011 
 

110618   Komplett Förar- & Kartläsarkurs: L-ABC, Teori och Praktik. 
110625  LådbilsRÄJS Midsommardagen 
110820   LådbilsRÄJS. 
110903   Funktionärskurs steg 1-3 inriktning, tävlingsledning Rally. 
111015  "Skärmletning med bil" typ Bilorientering. 
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