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Från redaktionen….. 
 
 

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 
Redaktörer och kontaktpersoner 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 skola – nedläggningshotad ! 
 

Fredagen den 26:e Mars var ett ”krismöte” utlyst kl. 19.00 på Folkets Hus, 
med anledning av det nedläggningshot som nu är oroväckande akut. 
Att detta är något som berör oss innevånare i Arnemark – Sikforsbygden 
råder inga som helst tvivel om, att en fredagskväll samla ihop över sjuttio 
vuxna och tiotalet barn visar på stort intresse, engagemang och framförallt 
en stor oro. 
Sikfors Intresseförenings ordförande Birgitta Jonsten Nordström hälsade 
alla välkomna och sen var ordet fritt för funderingar och förslag.  
Det konstaterades att skolan (byggnaden) knappast lider några direkt aku-
ta brister, men det man pekat på från kommunalt håll är matsalens placer-
ing och avsaknaden av handikapp-anpassning. 
Ett mycket gott initiativ togs av Maria Hansén, nämligen förslaget att till-
sätta arbetsgrupper som jobbar med relaterade frågor angående nedlägg-
ningsförslaget. 
Det visade sig finnas många frivilliga och fyra arbetsgrupper tillsattes: 
 
Påverka och informera politiker 
Lennart Öhman (sammankallande tel.702 33) 
Maria Hansén, Mats Stenvall, Jan Sandberg,  
Birgitta Johansson, Marlene Widmark. 
 
Kostnader, statistik, fakta 
Daniel Olofsson (sammankallande tel.700 23) 
Ann-Charlotte Wikström, Charlotte Johansson-Närvä, 
Dourina Vikström, Alex Dahlqvist, Urban Hellström.  
 
Alternativskolor 
Helene Åkerlund (sammankallande tel.702 66) 
Jimmy Åkerlund, Eva Pålsson, Nina Olofsson,  
Fredrik Danielsson.  
 
Mediakontakt 
Petra Söderberg (sammankallande tel.700 59) 
Johan Eriksson, Christer Hansén, Åsa Jonsson,  
Anita Elvelin, Ann-Britt Bergström, Linda Määttä, 
Jessica Olofsson.  
                                                                                     Fortsättning nästa sida 



Sida 4 

Kontakta gärna någon av de sammankallande om du har förslag eller fun-
deringar. 
Undertecknad samordnar arbetsgruppernas möten och kontakter. 
 
Intresseföreningen fick i uppdrag att försöka flytta det informationsmöte 
som Barn och Utbildningsnämnden håller den 5:e April på Kullens skola 
till Sikfors – Folkets Hus. 
 
Vid pennan för Sikfors Intresseförening: 
/Erik Arvidsson 

Vår skola, väl värd att kämpa för… 

Fortsättning från förgående sida 
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Barn och Utbildningsnämndens informationsmöte 5:e April, Sikfors 
Folkets Hus  
 
Jo, mötet blev mycket riktigt förlagt i Sikfors. Helt korrekt eftersom det är 
oss det berör och dessutom med tanke på att över 100 personer slöt upp, 
så behovet av en lokal av ”Folkans” storlek fanns. Härligt att se en sån 
uppslutning ! 
Informationen rörande nedläggningsförslaget presenterades av Ruth Rak-
hola och Peter Eriksson, Barn och Utbildningsnämnden Piteå Kommun. 
Siffror och statistik presenterades följt av frågeställning och kommentarer 
som lämpligt bandades för framtida referenser. 
Piteå kommun ska minska en total skolyta på drygt 3000 kvm, och har i 
första hand tittat på skolor med ett mindre elevunderlag än 50 elever. 
Gymnasiet kommer dom närmsta åren att få en kraftig belastning (därav 
nedläggningsplanerna), men som en framsynt förälder kommenterade 
”man blir mörkrädd när man tänker på att det bara handlar om några års 
hård belastning och under den tiden ska man lägga ner skolor för att sedan 
omfördela resurser igen”.  
Allt handlar om kronor och ören och det känns som att frågor rörande bar-
nens (och för all del många föräldrars) välmående och trygghet är lågt pri-
oriterat, något som på ett mycket finstämt sätt belystes av intresseföre-
ningens förre ordförande Erik Lundström. 
Att skapa trygga och balanserade medborgare torde väl vara den bästa in-
vesteringen för framtiden ! 
Lite förvånat mummel i församlingen blev det nog också när Maria Han-
sén på frågan om vad lokalkostnaden per elev i Sikfors kontra t.ex. Solan-
derskolan är: 10 000:-/elev i Sikfors och 24 000:-/elev på Solander, det är 
då man funderar om det inte finns andra lösningar på kostnadsproblemet ? 
Sammantaget tror jag dom flesta håller med mig om att hela förslaget som 
presenterades kändes dåligt underbyggt, många frågetecken som är långt 
ifrån uträtade… 
Piteå kommuns policy får sig nog också en örfil, då vår kommun känne-
tecknas för ”landsbygdsvänlig” det tror jag dom flesta håller med om, men 
nu tappar man trovärdighet… 
Arbetsgrupperna träffas och jobbar vidare, än är inte sista ordet sagt. 
 
Vid pennan för Sikfors Intresseförening: 
/Erik Arvidsson 
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Varmt tack till barn, ungdomar, föräldrar och alla ni i 
Sikfors- och Arenmarksbygden som var med på BUN:
s information i FolketsHus. Tack för alla kloka inlägg 
och frågor. Tack för gott fika.  
Nu jobbar vi vidare i remissomgången. 
Sikfors Intresseförening 
Birgitta ordförande 

ROLIGT FOTBOLLSLÄGER 
 
Den 20 – 21 mars anordnades det ett fotbollsläger på folkets hus för  
Sikfors SK flickor 93-96. 
Under dessa två underbara dagar spelade vi fotboll och lekte tillsammans. 
På lördagskvällen var föräldrar och syskon bjudna på tacobuffé.  
Efter middagen så lekte alla (även föräldrar) ”hela havet stormar”.  
Vi visade även Piteå Summergames filmen och bjöd på kaffe. 
Senare på kvällen när föräldrarna åkt hem såg vi film tillsammans innan 
det var dags att sova. 
Helgen blev lyckad och vi ser fram emot att göra om detta någon fler 
gång, och hoppas tjejerna tycker likadant… 
 
TUMMEN UPP!  
Till föräldrarnas engagemang under helgen.  
Och ett STORT tack! Till Kattis för sponsring  
av köttfärs och fika.    
 
//Tränarna  
                                        

           På nästa sida kan ni se två bilder från lägret 
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SSK 
 
Sikfors SK hade årsmöte måndag 1/3 i Folkets Hus, det var tyvärr ingen större 
uppslutning till årsmötet, vi saknade medlemmarna på årsmötet. 
Årsmötet öppnades av ordf. Sune Nilsson som hälsade alla välkomna.  
Årsmöteshandlingarna föregicks i en ganska rask takt. SSK herrfotboll har bedri-
vit samarbete med Böleby SK under den gångna säsongen samt att damlaget spe-
lade i div 3 och de har även deltagit med ett gemensamt lag med Öjebyn i div 4. 
Den årliga damcupen har genomförts så också en endags gruscup för flickor föd-
da -88 där vi har samarbete med Svensbyn. 
Beatrice Nilsson, Terese Segerlund och Camilla Lövgren har under säsongen 
startat upp ett lag för flickor födda -94. Landslagets Fotbollsskola har körts under 
sommarlovets första vecka med ett 40-tal deltagare i alla åldrar under ledning av 
Nils Bergström och Urban Segerlund som också hade hjälp av sommarjobbande 
skolungdomar. 
Ekonomin för SSK är tämligen god för närvarande, däremot har SSK för närva-
rande endast ett 60-tal medlemmar. 
Skidsektionen har varit vilande denna säsong p.g.a. brist på ledare.  
Vi punkten val av ordförande hade Sune Nilsson avsagt sig omval och där hade 
valberedningen jobbat fram en ny ordförande som blev Mats Stenvall, det blev 
också en ny ledamot i styrelsen i form av Dennis Lundgren som ersatte Kjell 
Lidman. 
SSKs huvudstyrelse 2004 ser ut så här efter årsmötet. 
Ordf. Mats Stenvall 
Sekr. Maria Bergman 
Kassör Maud Nilsson 
Ledamöter Gösta Karlsson och Dennis Lundgren 
Suppleant Lennart Nilsson. 
Även i fotbollssektionen blev det ny ordf. efter det att Jan Löfgren avsagt sig 
omval och så här ser fotbollssektionens styrelse ut 2004. 
Ordf. Lennart Nilsson 
Kassör Maud Nilsson 
Ungdomsansvarig Nils Bergström 
Urban Segerlund 
Ulrika Pettersson. 
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften förblir oförändrad.  
50.- för enskilda  
150.- för familjer. 
Därefter avslutade ordf. Sune Nilsson årsmötet och tackade för visat intresse. 
De bägge avgående ordförandena avtackades med varsin blombukett. 
 
SSK/Styrelsen 
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SSK 
Lördag 27/3 arrangerade SSK sitt årliga klubbmästerskap i skidor .  
Efter en veckas snöande visade sig solen från sin bästa sida just denna 
dag.  
Det var en liten skara skidåkare (11 st.) som kom till start och åldrarna på 
de tävlande var väldigt spridd från 3 år och upp till en bit över 70 år. 
Den yngsta tävlande var Filippa Nilsson från Piteå som åkte ett varv runt 
fotbollsplan med morfar Göran som följeslagare.  
I nästa klass var det Gustav Bergström och Jenny Stenvall som åkte 2 varv 
runt fotbollsplan.  
Därefter var det dags för damklassen och där var det 6 st. damer som kom 
till start: Ingela Lundgren, Anna Salomonsson, Johanna Vesterlund, Ulri-
ka Pettersson, Nina Lundgren samtliga från SSK damlag och som sjätte 
dam Nina Olovsson Skomanstjälen.  
I herrklassen var det två veteraner som kom till start och det var Göran 
Karlsson och Allan Löfgren.  
 
Efter genomfört klubbmästerskap bjöds det på kaffe, saft, bullar och gril-
lad korv både till skidåkarna och till publiken som hade hejat på alla åka-
re. När alla skidåkare blivit förplägade var det prisutdelning, samtliga 
skidåkare fick var sin medalj och de fick också välja en sak från prisbor-
det. 
 
SSK tackar de tävlande och publiken för ett trevligt klubbmästerskap. 
 
SSK/styrelsen.  

Folkets Hus  
Ni som slänger matavfall i Folkans bruna tunna stopp där. Folkans 
bruna tunna är till för dem som hyr Folkan och inte till ni som ev. har 
fullt i den egna bruna tunnan.  
 
Sikfors Folkets Hus Styrelse. 
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Ett ordstäv  
Det underliga är att alla vill få 
ett långt liv,  
men ingen vill bli gammal. 
     
       Insänt av Mats Stenvall  i Sundet 

Tummen upp för fotbollstränarna till Sikfors 
flickor –94. Jättebra träningsläger.  
 Superfint och välplanerat. 
                                /  Barnen och föräldrarna 

 
Tummen upp  
för Fredrik Segerlund för 
fint reportage och bilder 
från Lilla vasaloppet och 
stafetten. 
Vi alla i Sikforsbygden 

Tummen upp för  Marika Danielsson och Marcus 
Nyman som tog sig ända fram till regionsfinalen av 
Vi i Femman. Jättestark insats. 
Tummen upp också för klasskompisarna som heja-
de på så bra och lärarna som ger goda kunskaper. 
Sikfors Intresseförening 
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RES MED OSS TILL PETROZAVODSK I  
                                   DET VACKRA KARELEN. 
                                                    
                                                 12/6-17/6-04 
 
Dag 1. Start förmiddag från Piteå buss-station. Med lämpliga  
raster kommer vi till Sortavala vid Ladogas norra strand ca 21.00 om allt 
går bra. Vi sover på hotell. 
Dag 2. Efter frukost åker vi ut till Gamla Valamo klosteröar, i Ladoga-
arkipelagen de som inte vill dit stannar kvar i stan´. Sedan tar vi  
oss resten av vägen in till Petrozavodsk, där vi checkar in på hotell mitt i  
centrum.  
Dag 3. Idag gör vi stan, kyrkor, musee´r och traskar i affärer och handlar 
på torget. 19.00 äter vi gemensam middag i det gamla fängelset. 
Dag 4. Vi ska ut på en tur till Sheltozero, ett minoritetsfolk ” Vepser ”, 
se hur det ser ut där.  
Fritt i stan ´resterande av dan´. 
Dag 5. Idag kan vi åka ut till Kizhi och se alla gamla träkyrkor  utan en 
enda spik, och andra gamla byggnader, Kizhi står på UNESCO´s värl-
sarvslista, det är ett stort friluftsmuseum ute i Onegasjön.  
Eller stannar i stan och shoppar om du hellre vill det. 18.00 äter vi middag  
och ca 22.00 sätter vi oss i bussen hem. 
 
Någonstans måste vi också få in lite rysk folkmusik och dans. 
 
Pris: ca. 2.800:- avser buss, visum och hotell. Måltider tillkommer, men 
är  
mycket billigt. Utflykts kostnad tillkommer. 
Behöver även några euro för 2 måltider i Finland. 
 
Arrangör: Monika Grannas. Bussbolag Finlandia Bus. Läs och res stu-
diecirkel genom SV Nord, men vi har platser kvar i bussen att fylla, först 
till kvarn...  
 
OBS! Sista anmälningsdag är 30/4 –04  
Info. och bindande anmälan Monika 0911-658 45 
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LOTTERIET på mötet om Sikforsskola den 26/3-04 
 
5-6:an hade fika försäljning och ett lotteri med mycket fina priser på 
mötet om skolan. 
Alla lotter var först inte sålda, men innan alla hade lämnat lokalen 
så blev även den sista ringen såld och vinster hämtades ut. 
Alla ni som ej var kvar så  kan det vara vinst på era rosa/vita lotter, 
dessa vinsterna finns kvar: 
Nr 58  TupperWare soppterrine med slev 
Nr 94  Badhanduk  
Nr 01  Påskägg 
Nr 63  Smörgåsgrill ( över eld ) 
 
Vinsterna kan ni hämta hos Carina Segerlund tfn 70253 
Vinster som inte hämtats ut senast 30 April går till ett nytt lotteri.  
 
5-6:an vill  tacka alla på mötet, pengarna går till vår skolresa  
 

Stort Tack 
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Framtida Klubbmästerskap på skidor  
Nu har vi haft det årliga klubbmästerskapet på skidor med hela 11 st. del-
tagare !!! 
Av dessa var det endast 3 st. barn !!! ( två från Sikfors ) 
Detta är ingen tävling som kräver det senaste i skidväg eller att man har 
tränat ett visst antal ggr. Nej här träffas vi och har kul, dricker kaffe, saft 
och bullar, grillar oss en korv och barnen får pokaler, medaljer och välja 
sig ett pris. I de mindre klasserna har vi heller ingen tidtagning. Kostna-
den för detta är ”nada”. För vi antar att ni har betalt medlemsavgiften .  
 
Nu undrar vi från Sikfors SK sida hur angeläget är det i 
framtiden att ha ett fungerande skidspår, en hockeybana en 
7-manna plan i fotboll. 
Vi från Klubbens sida har inte för avsikt att lägga ner nå-
gonting som används utan nu är det från ni föräldrars sida 
att visa att vi ska ha kvar skidspåret, hockeybanan,  
7-manna plan e.t.c. 
 
Vad vi hoppas på är engagemang. För inte ska vi väl bara 
lägga ner allt i denna by. 
 
Har ni synpunkter eller frågor kom med dessa till Sikfors SK. 
 

Vänliga Hälsningar Styrelsen Sikfors SK 

 
 

Erik Lundström påminner om att bastun är öppen... 
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FEM TAXIFÖRARE HAR PROBLEM  
Här är lösningen på problemet från förra numret.  

  
Problemet är rätt enkelt att lösa. Det bästa sättet är att göra ett  
rutnät om 5 gånger 5 rutor. 
Sedan skriver man in alla fem förnamn i var och en av de fem 
översta rutorna - alla fem efternamn i nästa rad med fem rutor osv. 
  
Sedan går man igenom uppgifterna och stryker över de icke  
tillämpliga alternativen i varje ruta. 
  
Den sista bilen skall till Banérgatan alltså stryker man över de  
andra alternativen i den rutan och Banérgatan i de andra rutorna. 
  
Snart visar sig följande: 
  
I första bilen:  byrådirektör     Bertil   Blom som med hustrun    
                                               Barbro bor på Birkagatan 
 
I andra  bilen: bagare             Bo   Björklund som med hustrun    
                                               Bodil  bor på  Bondegatan 
 
I tredje bilen:  byggmästare    Bengt   Bergström som med hustrun 
                                                     Berta  bor på  Birgerjarlsgatan 
 
I fjärde bilen:  brandman        Björn   Bratt  som med hustrun      
                                               Britta bor på   Blekingegatan 
 
I femte  bilen: banktjänsteman  Börje Broman  som med hustrun  
                                                  Beata   bor på Banérgatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi tackar Mats för lösningen som 
inte var helt lätt innan man såg 
den. 
Vi har fått in en till  om en spion, 
ni hittar den på nästa sida 15. 
Lycka till med den tanke nöten.  
/ Red  
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Spionen i den rostfärgade trenchcoaten 
 
Fyra spioner i trenchcoatar satt på fyra sittplatser mitt emot varandra i  
Pekingexpressen.  
Två satt vid fönstret och två närmast gången. Deras inbördes förhållande 
var följande: 
 

1.   Den engelske spionen satt vid herr B:s vänstra sida. 
2.   Herr A hade en brun trenchcoat. 
3.   Spionen i olivgrön trenchcoat satt vid den tyske spionens högra 

sida. 
4.   Herr C var den ende som rökte cigarr. 
5.   Herr D satt mitt emot den amerikanske spionen.  
6.   Den ryske spionen i kakifärgad trenchcoat hade en halsduk runt 

halsen.  
7.   Den engelske spionen stirrade ut genom fönstret på sin vänstra 

sida. 
 
Vem var spionen i den rostfärgade trenchcoaten?  
 
                                                                                                                               Konstruerad av Lars Fröjmark 

 

 
Tack alla ni som skänkt oss tomglas (panten) 

 
 

Vi kör en ny tur under vecka 17  
 
 

Eleverna i Sikforsskola  
klass 5-6 
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Allan Löfgren visar nettingfiske vid Sikfors hängbro  

 


