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Från redaktionen….. 
Jag vill hälsa Erik Arvidsson välkommen in i redaktionen,  
när vi nu är två som jobbar med tidningen, så hoppas jag att vi 
ska kunna utveckla På Gång så den blir ännu bättre. 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2004 
 
April: SSK 
Maj: Sikfors Jaktvårds område 
Juni: PRO 
Juli: Intresseföreningen 

MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn: 0911-70253 
             E-post: segerlund@sikfors.com 
Erik Arvidsson                      Tfn: 0911-70230 
             E-post: sea@sikfors.com 
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 & Erik Arvidsson 
 
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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Sikfors Intresseförenings Årsmöte 25 februari 
 
Sikfors Intresseförening bildades den 7 mars 1984 och nu har vi haft  
vårt 20: e årsmöte. Dagen till ära hade vi underhållning av Sikfors Line 
Dancers Anna Stenvall, Margareta Arvidsson, Ann-Britt Bergström,  
Monica Grannas, Carola Lindberg och Ann-Charlotte Norén.  
Härliga dansare och proffsigt framträdande gjorde att vi alla kom i bra 
stämning. 
 
Årsmötesförhandlingarna sköttes väl av Sune Arvid Nilsson och efter  
valen och efter det vi konstituerat oss har nu styrelsen följande utseende: 
Birgitta Jonsten Nordström ordf., Bengt Ingesson v ordf., Ronny Karlsson 
kassör, Ronald Karlsson sekreterare, ledamöter Peter Määttä, Ove Olofs-
son och Hans Bergman. Monika Grannas och Erik Arvidsson är supplean-
ter.  
 
Verksamhetsberättelsen för år 2003 visar på att vi som vanligt har haft en 
hel del jobb. Vi har haft 12 styrelsemöten och en hel del andra möten som 
med vårt bolag Sikfors Utveckling AB, medlemsmöten, möten med andra 
föreningar och företagare, Piteå ByaForum och PiteÄlvdalsgruppen, Piteå 
kommun, Projekt Gamla Kraftstationen, Vägverket samt Lantmäteriet. 
Vi har fått Byapeng 10.000 kronor från kommunen.  
Sikfors Utveckling AB Dick Olofsson ordförande i vårt bolag informera-
de om det gångna året och nuläget. Det har blivit en del förändringar i  
bolagets arbetsuppgifter eftersom Åsa Nilsson har övertagit driften av  
Udden.  
Projekt Gamla Kraftstationen har vi jobbat vidare med under det gång-
na året och nu i år kommer en ny EU-ansökan att lämnas in om vissa krav 
kan lösas. 
Piteå ByaForum och PiteÄlvdalsgruppen Eva Lidman har varit vår 
kontaktperson under det gångna året. De har tillsammans med oss alla en 
stor uppgift att bevaka och samordna våra intressen gentemot kommunen. 
Ett samarbete som är viktigt för landsbygdens utveckling. 
Sparktest initierad av tidningen Land  
Den 8 januari hade vi Sparktest i Sikfors. Vi var fem testpiloter med  
nestorn i gänget Josef Nilsson i täten.  
 
 

Forts. nästa sida 
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Majbrasan Ett något annorlunda Valborgsfirande blev det då brasan på 
Stallbacken inte kunde tändas på grund av barmark och torka. Men grillel-
darna fungerade bra och likaså Husmodersgängets våffelförsäljning.  
Hemvändardagar 5-6 juli Huvudarrangör var Sikfors Skidklubb som  
tillsammans med oss andra föreningar bjöd in till två trevliga dagar där 
många kunde träffas och återuppleva gamla minnen.  
Landsbygdens Dag i Piteå den 30 augusti blev åter en succé. Vi var 
många byar som var där och i täten för Sikfors, när vi vandrade in i stan, 
gick familjen Arvidsson med sina barn och flickorna Ida och Kajsa från 
Fågelsången.  
Kulturhistorisk utflykt och föreläsning  
Kjell Lundholm f.d. museichef var inbjuden till oss som föreläsare och 
guide. Vi samlades i Sikforsgården där Kjell berättade om gammal  
bebyggelse och Allan Löfgren berättade om nettingfisket. På utflykten  
såg vi en stenåldersboplats och fångstgropar. Dagen avslutades med  
föreläsning i Folkets Hus om Sikfors i Pite Älvdal – hur utveckling och 
skeenden även påverkat vår landsdel och Sikfors. 
Järnvägsbron Den 15 oktober hade vi besök av Riksantikvarieämbetet 
Harald Sundlin tillsammans med Länsstyrelsen Jeanette Aro för att se på 
bron som vi anser ska bli byggnadsminne.  
Samordning av skoterleder, skidspår och plogade kör/ridvägar  
En arbetsgrupp har arbetat med detta och har presenterat resultatet med 
information och karta. 
Julgranen och flaggorna åker som vanligt upp och ned. Lag nr 1 skötte 
det bra med en vacker julgran.  
Luftburna ledningar blev ett minne blott då Piteå Energi under somma-
ren ersatte dessa med jordkabel. 
Bredband i Sikfors Detta är nog årets största händelse.  
Tack vare Ronny och Robert Karlsson som varit de drivande i projektet 
tillsammans med andra engagerade så banade de väg för IT-tekniken i 
Sikfors. Detta visar på Byakraft när den är som bäst. 
Nybyggnad av väg 555 på sidan om byn blev klar under året.  
Våra synpunkter har beaktats med bl.a. hastighetsbegränsning på vissa 
sträckor.  
Sikforsvägens Samfällighetsförening bildades den 29 september med 
samma styrelse som för Intresseföreningen med undantag de ledamöter 
som bor i Borgfors och Skomanstjälen. Piteå kommun kommer att ansvara 
för underhåll och skötseln av vägen genom byn.  
 

Forts. på nästa sida 
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Nya Sikforsboken har vi också jobbat vidare med under året. 
Gula Villan Vi har iordningställt konferensrum och ett kontorsrum. Fina 
lokaler som nyttjas av ett fåtal föreningar.  
 
Jag kunde också informera på årsmötet att Riksantikvarieämbetet tillstyr-
ker vår ansökan om Järnvägsbron som byggnadsminne. Harald Sundlin 
har möte i Borlänge den 5 mars och efter det får vi besked.  
 
Vi har ansökt om Byapeng från Piteå kommun allt enligt tidigare år. 
Vägen genom byn kommer att asfalteras under 2004.  
 
På årsmötet avgick Eva Lidman, Carina Segerlund och Fredrik Pettersson. 
Vi tackar dem för deras arbete i styrelsen. Carina fortsätter dock, vilket vi 
är tacksamma för, som redaktör för vår tidning ”På gång i Sikforsbygden” 
och nu tillsammans med Erik Arvidsson. En utveckling som känns mycket 
bra.  
Birgitta JN ordförande i Intresseföreningen 

Det svängde verkligen om Line Dance tjejerna. Foto: E. Arvidsson 
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SIKFORS FISKEVÅRDSFÖRENING 
HÅLLERNYTT 

ÅRSMÖTE  

  FREDAG 12 MARS KL. 17.00 
              UPPE I LILLA SAMLINGSSALEN  

                    PÅ FOLKAN 

                          VÄLKOMNA STYRELSEN 

Under 2003 och början av 2004 har vi fått  
en del ny inflyttade till Sikforsbygden.  

 
I Sikfors Ronald Karlsson  
I Sundet familjen Andreas Alm & Helena Blomkvist  
I Selsborg familjen Persson 
I Borgfors  Strömbäck   
samt Kerstin Forsberg även hon i Borgfors 
 

Varmt Välkomna till Sikforsbygden                                                                                                                                                                              
                                                        Red/Carina Red/Carina   
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SSK 
I november -03 träffades SSKs huvudstyrelse, styrelserna från de olika 
sektionerna plus några andra medlemmar från SSK till en Kickoff på  
Sikfors Camping och Konferens. 
SSK samlade dessa personer för att tillsammans med styrelsen försöka 
lösa den negativa trend inom klubben med sviktande medlemsantal,  
få igång fler idrottsaktiviteter inom klubben och att ta locka de yngre  
barnen med föräldrar till att starta upp en skridskokväll per vecka och  
till sommaren fotbollskväll per vecka, stavgång för damer och andra  
intresserade. Det här är några av de idéer som kom fram under denna träff.  
 
Vi måste försöka bli bättre på att värvar medlemmar till SSK för  
närvarande finns det bara ett 50-tal betalande medlemmar, anordna  
lotteri på medlemskort m.m. 
Fredagskvällen avslutades med middag i kåtan.  
På lördagen sammanställdes alla de förslag som kommit fram under  
fredag och lördag fm.  
 
En fråga om herrfotbollens framtid i Sikfors SK kom upp från Jan Löfgren 
där han tyckte att herrlagets samarbete med Böle har kostat mer än vad  
det har gett SSK fotbollsmässigt sett. 
Han hade på förslag att låta herrfotbollen bli vilande säsongen 2004, det 
har bara varit 2-4 spelare från Sikfors de senaste säsongerna. 
 
Däremot ser det fortfarande bra ut för damfotbollen och även för den  
yngre pojk och flicklag som nyligt har startas upp. 
Lördagen avslutades med lunch i restaurangen.  
 
Tack till alla som kom och var med på Kickoffen, det gav oss i  
huvudstyrelsen att se det lite ljusare för framtiden för SSK. 
 
                                                                                              Styrelsen/SSK 
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SikforsskolansSikforsskolans  
Lilla Vasaloppet och stafettLilla Vasaloppet och stafett  

tisdag den 24/2tisdag den 24/2--0404  

Vi har åkt lilla vasaloppet och en egen stafett. 
 
Åk 1 vann stafetten på bästa idealtid som var  9.46.9.46.  
Det var 14 sekunder från 10 minuter som var idealtiden. 
 
Emmy och Ida var tidtagare med hjälp av linjal och klädnypor 
och Ingrid omvandlade detta till minuter och sekunder. 
 
                      TiderTider  
  
 6 6--år                 9.08          år                 9.08          --0.520.52  
Åk 1                9.46           Åk 1                9.46           --0.140.14   
Åk 2                7.46           Åk 2                7.46           --2.142.14  
Åk 3                7.46           Åk 3                7.46           --2.142.14  
Åk 4              11.56           +1.56Åk 4              11.56           +1.56  
ÅÅk 5k 5--6             9.29           6             9.29           --0.310.31  
 
Deltagare i åk 1 alltså vinnarna är: Anton L. Johan A. Joel N. 
och Malin J. 
 
Vasaloppet åktes i olika klasser efter årskurs 
 
På sidan 9 och 10 kan ni se bilder från stafetten och lilla  
Vasaloppet. 
 
Reporter och foto: Fredrik Segerlund   åk 5-6 
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Linnea Johansson 
står startklar för  
stafetten. 

Lagledaren Amanda  
värmer upp killarna 
Markus, Anton, 
Dennis och Johan 
innan de ska åka 
stafetten 
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Här ser vi Dennis Nordgren åk 5-6 i full fart 

Vi hade olika vätskekontroller Oxberg var en av dem som ni kan se på bil-
den och där jobbade Emmy, Ida, Sofia och Linnea. 
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Beklagar den dåliga kvaliteten på texten 
Besök gärna deras hemsida om du vill läsa mer. 
                                                           Red/Carina 
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Sikfors Folkets Hus Förening hade årsmöte 
söndag 22/2-04 och för första gången på några år var det inte bara 
styrelsen och revisorerna på årsmötet utan det var ett ganska välbesökt 
årsmöte. Innan årsmöteshandlingarna inleddes ställde styrelsen frågorna 
från kallelsen till mötet till mötesdeltagarna. 
Vill vi ha kvar Folkets Hus? De mötesdeltagare som kom på mötet förut-
om styrelsen vill ha kvar Folkets Hus men annars verkade inte frågan ge 
något gensvar bland de boende i bygden.  
Den andra frågan om vilka aktiviteter som Folkets Hus ska ha tyckte mö-
tet att det är bra aktiviteter, det de saknade var en julfest för barnen som 
fanns tidigare. Styrelsen svarade att det står fritt för vem som helst boende 
i Sikforsbygden att t.ex. några barnfamiljer går ihop och anordnar en jul-
fest eller att någon av de föreningar som finns i bygden anordnar julfest.  
Frågan om vad vi ska göra för att minska bidragsberoendet ? Det som är 
då att göra är att anordna flera aktiviteter. 
Efter att ha diskuterat dessa frågor öppnade ordf. Lennart Nils son Folkets 
Hus årsmötet och hälsade alla välkomna.  
Årsmöteshandlingarna föregicks i ganska rask takt. Det blev omval på 
ordförande, kassör, ledamot och suppleanter. Ekonomin för Folkets Hus är 
relativt bra, det har gjorts service på värmeanläggningen, bytt nödutgångs-
skyltar till EU-anpassade och i januari -04 köptes det ett nytt kylskåp i kö-
ket. Som vanligt har Folkan varit flitigt uthyrd till föreningar och priva t-
personer i Sikforsbygden men även till föreningar utifrån som Pite Sväng-
et, Korpen, Lillpite Ullstrumpers, MSSK m.fl.  
Den omvalda ordf. Lennart Nilsson avslutade mötet och tackade för visat 
intresse och därefter bjöds det på kaffe och smörgås. 
 
Så här ser Sikfors Folkets Hus styrelse ut för 2004. 
Ordf. Lennart Nilsson 
V.ordf. Hans Lindberg 
Sekr. Maria Bergman 
Kassör Birgit Lundkvist 
Ledamot Eva Lidman 
Suppleanter Leif Eriksson och Artur Elvelin 

 
Styrelsen/Sikfors Folkets Hus Förening 



Sida 13 

SIKFORS PRO:S ÅRSMÖTE 
 
Ordföranden hälsade välkommen. En parentation över tre PRO-
medlemmar som gått bort hölls, Anna. E Erika. A , Josef. N. Sedan 
sjöngs psalmen ”Härlig är jorden” 
En ny medlem hälsades välkommen nämligen Erling. B.  
Ordförande presenterade dagordningen. Därpå kunde vi njuta av  
dagens goda mat– palt som Anna-Lisa, Sibylla och Doris kokat. 
Ronald K visade bilder, om träd och buskar– ett intressant inlägg.  
Verksamhetsberättelsen, Kassaberättelsen och Revisionsberättelsen 
upplästes och godkändes. 
Styrelsen beviljades fortsatt ansvarsfrihet. I styrelsen var några i tur  
att avgå och några hade valt att lämna sina ”uppdrag” och det blev  
nyval av några ”poster”. 
 
Medlems- avgiften för år 2005 blir som tidigare 150/medlem.  
 
Möten ska hållas 5/5, 25/8, 3/11 och 4/12. 
 
Kulturfestival i Sunderbyn blir den 6/5. 
Bojan och Birgit tar emot anmälningar till detta. 
John har beställt en dator till PRO. Det är banken som skänkt 78 st  
datorer som ska fördelas bland föreningar i kommunen. 
Värdinnor till nästa möte 5/5 blev Olga och Elsy.  
Sedan följde den sedvanliga lotteridragningen med fina vinster. 
Därefter bjöds på kaffe och kaka. 
John avslutade mötet med at tacka dagens värdinnor, styrelsen samt 
alla som var på mötet. 
 
                                                                              Aina Forsberg 
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Sikfors Husmodersförening 54:e årsmötet 
 
Årsmötet inleddes med parentation för Josef Nilsson. Josef har röjt och 
städat på tomten och varit som vår egen hustomte. 
Som kuriosum kan nämnas att två av våra medlemmar Marianne Löfgren 
och Doris Olofsson som var närvarande på årsmötet även var med på  
föreningens första årsmöte 1950. 
Efter valet och beslut om att suppleantskapet avskaffas och suppleanterna 
ingår som ledamöter har styrelsen följande utseende; Brittinger Öhgren 
ordförande, Carin Löfgren vice ordf., Birgitta JN sekreterare, Margareta 
Karlsson v.sekr., Gun Malm kassör, Birgit Lundkvist och Berith Lindfors 
ledamöter. 
 
Under verksamhetsåret har vi haft en hel del aktiviteter. Den 8 januari  
nordnade tidningen Land Sparktest i Sikfors med målgång i Sikforsgården 
där vi bjöd på god förtäring.  
Sikforsbygdens pensionärer bjöds på våfflor den 25 mars.  
På Valborgsmäss hade vi försäljning av våfflor. 
Vi har sagt det tidigare och säger det igen vad vore vi utan männen.  
Sikforsgården målades den 8 maj av Allan Löfgren, Reinhold Malm, Tore 
Lundberg, Rolf Öberg, Bertil Olofsson, Acke Elvelin och Lennart Öhman. 
Dessutom så röjde Rolf sly och Acke snickrade ny trappa till härbret. 
Under Hemvändardagarna hade vi försäljning av palt och våfflor.  
På medlemsmötet i september var vi inbjudna till Skomanstjälens Byastu-
ga av våra medlemmar Birgit Lundkvist, Signe Olofsson och Bojan 
Öberg.  
Ingeborg Sandberg från Roknäs och vår medlem Monica Grannas visade 
Ikoner och berättade om Ikonmålning på mötet i oktober. 
Den 16 november hade vi även detta år succéartad försäljning av palt.  
Ett fint tillfälle för många att få träffas och prata bort några timmar. 
Adventsgudstjänsten på 2:a söndagen i advent leddes av kyrkoherde Peder 
Jonson och Lars Nilsson spelade. 
Vi har alltid lika trevligt på Lilla Julafton i december och vuxna damer 
blir som barn när tomten kommer. Denna gång fick inte våra män vara 
med men nu i år kommer de att få inbjudan.  
 
Vi har även varit representerade på Norrbottens Husmodersförbunds  
årsmöte i april och upptaktsmötet i september. 

Forts. nästa sida 
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Under året har vi beslutat att styrelsen ansvarar för Sikforsgårdens uthyr-
ning enligt uppgjort schema och bokningarna sker som tidigare hos Birgit-
ta JN. Vi har även beslutat att upphöra med födelsedagsuppvaktningar för 
våra medlemmar. Allt för att minska på våra utgifter. 
Att hålla den vackra Sikforsgården i bra skick är förenat med kostnader 
och mångas frivilliga insatser.  

                             Styrelsen/Birgitta JN  

 
Till minne av Josef Nilsson 
En av Sikfors stora personligheter har gått ur tiden.  
 
Varför är det så bra att bo och leva i Sikfors? Ja, det 
beror på att kvinnor och män av Josefs kaliber har  
utvecklat och drivit byn framåt. Ett osjälviskt arbete 
med inriktning för byns bästa. Josef var en pådrivare 
av bästa slag och han fick fart på andra. Han fanns med 
överallt och hade omtanke om byn och människorna. 
Ända in i det sista var han aktiv och tänkte framåt. 
 
Under många år ordnade han med byns Majbrasa på 
stallbacken vid Sikforsgården. Han röjde och rensade 
och ingenting undgick hans blick att här måste något 
göras. 
Vi har nu också ett digert material till den bok om Sik-
fors som vi har kommit igång med. Josef talade in på 
band och berättade från svunna tider till nutid om jord-
bruk, skola, föreningsliv, servicenäringar, fastigheter, 
kommunikationer och mycket mera där till. 
Josef var en rask person och en frisk fläkt var än han 
dök upp och som Erik Lundström sa lite skämtsamt; 
Sankte Per hinner nog knappt låsa upp porten så är  
Josef innanför. 

Sikfors Intresseförening/Birgitta 
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Sikforsvägens Samfällighetsförening Stämma 25 februari 
 
Sune Nilsson valdes som ordförande för stämman. Efter val har styrelsen 
följande utseende; Birgitta Jonsten Nordström ordförande, Ronny Karls-
son, Bengt Ingesson, Hans Bergman och Ronald Karlsson ledamöter.  
Monika Nyström Grannas och Erik Arvidsson suppleanter. 
 
I samband med att den nya, allmänna vägen 555 genom Sikfors flyttades 
till ett läge väster om bykärnan beslutade Vägverket att dra in den gamla 
vägsträckningen genom bykärnan från allmänt underhåll. Därmed upphör 
den vägrätt med vilken vägen byggts och underhållits och vägen återgår i 
princip till respektive markägare. 
 
Eftersom vägen fortfarande är livsviktig för byns kommunikationer så har 
nu Piteå Kommun tagit över väghållningsansvaret för vägen.  
Vägen är dock ej längre allmän och för att skapa förutsättningar för ett 
kommunalt vägansvar så har rätten till vägområde, delaktighet i vägen 
mm reglerats genom en anläggningsförrättning.  
Samtidigt bildades Sikforsvägens Samfällighetsförening för vägens for-
mella förvaltning.  
Efter detta har vi formellt uppdragit åt kommunen att ta över ansvaret för 
väghållningen.  
Avtalet är undertecknat i januari 2004 av Piteå kommun Peter Roslund 
och Intresseföreningens ordförande Birgitta Jonsten Nordström.  
I avtalet står bl.a. att föreningen är huvudman för den enskilda vägen, att 
föreningen ansöker om statsbidrag från Vägverket, att kommunen åtager 
sig utan krav på ersättning att ombesörja väghållningen, i väghållningen 
ingår vinterväghållning, beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning, be-
fintlig gatubelysning, trafikanordningar, dagvatten avledning, att kommu-
nen svarar för trafiksäkerheten och åtager sig ansvaret för eventuella ska-
dor på person och egendom som kan uppkomma till följd av bristande  
trafiksäkerhetsåtgärder eller försumlighet i väghållningsutförandet, att  
föreningen överlåter erhållet statsbidrag till kommunen samt bemyndigar 
kommunen att uppbära detsamma. Kommunen fö reträder föreningen i alla 
frågor som berör statsbidraget. 
                                                                                   Birgitta Ordförande 
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VI BJUDER TILL 

VÅFFELFEST 
FÖR ALLA PENSIONÄRER I  

SIKFORSBYGDEN 
TORSDAGEN DEN 25 MARS KL 13.00 

I SIKFORSGÅRDEN 
VILL DU HA GRATIS SKJUTS SÅ RINGER 

DU GÄRNA NÅGON DAG INNAN TILL  
BIRGITTA TEL 700 69 

 
VARMT VÄLKOMNA 

SIKFORS HUSMODERSFÖRENING 
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Hallå, hallå alla i Sikforsbygden 
 
Har ni gamla bilder och fotografier i era gömmor?  
Vi som håller på med nya Sikforsboken vill väldigt gärna  
låna av er som har. 
Ni får snabbt tillbaka bilderna då Ronny scannar in dem i  
datorn.  
Kontakta Ronny Karlsson som kommer och hämtar.  
 
                                      Arbetsgruppen/Ronny tfn. 702 51 
 

Sikfors Husmodersförening  
har medlemsmöte  

MÅNDAGEN DEN 8 MARS KL 19.00  
i Sikforsgården.  

Ev. kommer Ann-Christine Wallner-Hoppe  
och berättar om sitt arbete.  

Varmt välkomna  
Styrelsen  

Tänkvärt 
Ingen är rik nog 

att undvara  
en granne 

 
                Danskt ordspråk 
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Fem taxiförare har problem 
 
Fem taxiförare har kallats till Berns Salonger för att ta upp fem  
passagerare för fem olika körningar. Väl framme upptäcker de att  
passagerarna är ganska berusade. Var och en har olika för och efternamn, 
yrke och destination, och deras fruar har olika förnamn.  
När taxiförarna inte kan fastställa vem som är vem och vem som ska  
åka vart, ber de dig, dörrvaktmästaren ta reda på följande: 
 
Vem är bagaren?  
Vem heter Börje i förnamn? 
Vem ska till Birger Jarlsgatan?  
Dessa ledtrådar samlar du ihop från passagerarna: 
 

1.   Bertil är gift med Barbro. 
2.   Bertas man stiger in i den tredje taxin. 
3.   Bengt är byggmästare. 
4.   Den sista bilen ska till Banérgatan.  
5.   Bodil bor på Bondegatan. 
6.   Brandmannen tar den fjärde taxin.  
7.   Bo stiger in i den andra taxin. 
8.   Beata är gift med banktjänstemannen.  
9.   herr Bergström tar taxin närmast framför Brittas man.  
10. Herr Blom tar den första taxin.  
11. Herr Bratt bor på Blekingegatan.  
12. Byrådirektören bor på Birkagatan.  
13. Herr Bratt stiger in i taxin närmast framför herr Broman.  
14. Byrådirektören är tre bilar framför Björn.  
15. Herr Bergström är i taxin närmast framför brandmannen.  
16. Herr Björklund bor på Bondegatan.  

 
Lycka till med problemet, lösningen kommer i nästa nr. 
 
                                                                                                                              Insänt av Mats Stenvall i Sundet 
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Av Gunilla Dahlgren 


