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Från redaktionen….. 
 
 UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2004 

 
Maj: Sikfors Jaktvårds område 
Juni: PRO 
Juli: Intresseföreningen 
 
Sommar uppehåll  
 
September: Vargbackens RF 

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  
 
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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Valborgsmässoaftonen 2004! 
 
Denna vår och denna Valborgsmäss är sig inte riktigt lik som de tidigare. 
Ja, varför säger jag så. Jo, Vi har drabbats, som så många andra byar på 
landsbygden, av att skolan är  
nedläggningshotad. Förslaget är att vår skola i Sik fors ska läggas ned från 
ht 2005.  
 
När Sikfors Intresseförening 1999 blev Årets By angav vi att målet med 
vårt utvecklingsarbete är att hålla en Levande Skola.  
Vi sa vidare att detta går när Kraften finns som skapar bra service som 
lockar barnfamiljer att flytta hit!   
Vi blev Årets By, faktiskt trefaldigt, på kommunal- läns och riksnivå.  
Vi hade då den stora äran att stå som värd för Landbygdskonferensen med 
deltagare från hela Sverige under temat ”Kraften”.  
Så här skrevs det då, jag citerar ”Så har då Sikforsbygden visat övriga 
Sverige, att det finns kraft och vilja i den Norrbottniska landsbygden att 
överleva och utvecklas.   
Vår grundsyn är att den viktigaste delen i allt detta arbete är den enskilde 
individen som tar sitt ansvar och tillsammans med alla som bor här skapar 
den gemensamma kraft som gör att bygden utvecklas. 
Och med den Kraften har Sikforsbygden utvecklats sedan långa tider  
tillbaka och gör det alltjämt.  
 
Bakom utmärkelserna  ligger djup tradition av företagande, föreningsliv 
och socialt tänkande 
 
Vi har 21 företagare och 20-talet föreningar i Sikforsbygden som alla ver-
kar för framåtanda och utveckling. Ca 145 personer har sin sysselsättning 
här. 
Största företaget Stenvalls Trä AB utnämndes 2003 till Sveriges lönsam-
maste sågverk de senaste 5 åren.  
 
Jag återkommer nu till denna Kraft i dagsläget. Det är precis den Kraften 
som snabbt visade sig när vi drabbades av Barn- och Utbildningsnämn-
dens remissförslag att vår skola ska läggas ned från ht. 2005. 

 
 

Fortsättning nästa sida 
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Då ordnades snabbt planerings- och informationsmöten där många deltog. 
Ung som gammal ställde upp och återigen ser vi Kraften i vår bygd. 
Föräldrarna från Arnemark och Sikfors har bildat grupper och samarbetar 
utomordentligt bra med att ta fram fakta. Fakta som redan nu visar på  
felaktigheter i förslaget. Föräldrarna är värda all beundran för sin kraft. 
Vi har också kunnat läsa bra reportage i PT om att kamplusten för att  
rädda skolan i Sikfors är starkare än någonsin.  
Ja, och visst var det kraften som kom fram när femteklassarna Marika  
Danielsson och Markus Nyman tog sig ända fram till regionfinalen av  
Vi i Femman.  
Det visar också på kvalitén i skolans arbete.  
All heder till elever och lärare. 
 
Ja, och vad var det om inte annat återigen Kraften som visade sig hos  
ungdomar och funktionärer när Sikfors SK Damlag anordnade Gruscupen 
här i Sikfors förra helgen. 16 lag ställde upp och genomförde fina matcher 
från fredag till söndag, trots ymnigt snöfall med flera decimeters snö på 
fotbollsplanen.  
Att Sikfors sen vann Cupen med ett elegant skott av Sandra Bergström 
förhöjde stämningen ytterligare. 
Ja, visst är det så att den kraft som våren visar när naturen alltid lika  
mirakulöst vaknar till liv, den kraften finns hos oss alla och förmår oss att 
utvecklas och kämpa.  
Valborgsmässoaftonen är ett bra tillfälle att uppmärksamma den kraften 
som finns i naturen och allt levande. Vårens kraft som gör att vi återigen 
får glädjas åt Storspovens drill när han återvänder och går ned för land-
ning på Grynnan.  
 
Jag avslutar med att å alla vårtecknens vägnar få önska er alla och hela 
Sikforsbygden en god vår och en kommande lika god sommar med ljus 
och värme av både det själsliga och det fysiskt förnimbara slaget. Och att 
vår kraft gör att vi vinner slaget om skolan!  
Ett fyrfaldigt leve för våren, för livet, för vår skola och den bygd vi har 
förmånen att leva i.   

Sikfors Intresseförening/Birgitta 
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Onsdagen den 19 maj slår vi en kedja runt Sikfors 
skola 
 
Vi ska gå ”man ur huse” och visa att vi inte går med på att poli-
tiker och tjänstemän vill lägga ner vår skola.  
 
Vi ska försöka att få maximal uppmärksamhet kring att politi-
kerna är på väg att ta ett ytterst oklokt beslut. Då behövs du! Vi 
kommer att bjuda in samtliga medier på en presskonferens. För 
att de ska anse att det finns ett nyhetsvärde måste vi göra något 
utöver det vanliga.  
 

Onsdagen den 19 maj samlas vi på skolgården kl 12. 
Där finns det hamburgare och fika att köpa. Cirka kl 
13 tar vi armkrok och bildar en kedja runt skolan. Om 
vi kan uppnå att alla som har möjlighet att komma så 
blir det två lager av kedja. 
 
Har du frågor kan du ringa Sikfors Intresseförening: Birgitta te-
lefon 700 69 eller Arnemarks Kulturhus: Maria, telefon 711 09 
 

Kom och ta med alla du känner! 
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Vad händer i arbetet med att bevara skolan? 
Hur går arbetet med att påverka politikerna att inte göra verk-
lighet av förslaget att lägga ner Sikfors skola? 
 
Det har varit två ”stormöten”. Vid det första mötet samlades 
föräldrar och andra intresserade för att diskutera remissförsla-
get. Under mötet bildades fyra  arbetsgrupper som har som 
uppgift att ta fram fakta och information och bearbeta media. 
Det andra informationsmötet stod BUN för med tre skolpolit i-
ker Rut Rahkola, ordförande i Barn och utbildningsnämnden 
och ledamöterna Peter Eriksson och Lina Bergman. Politikerna 
försökte förtydliga remissförslaget och under mötet blev det 
tydligt att förslaget har stora brister.  
 
De fyra grupperna arbetar på för fullt med att skriva ett remiss-
svar: Har du något att tillföra de olika grupperna kontakta: 
Media: Petra Söderberg, 700 59 
Skolskjuts: Lennart Öhman, 702 33 
Lokalfrågan: Daniel Olofsson, 700 23 
Fritids, skolmåltider, Helen Åkerlund, 702 66 
 
Nu när vi går in i fas två behövs du. Du behövs för att påverka 
på din arbetsplats, skriva insändare och arbeta med namninsam-
ling. 

Om en skola läggs ner i en bygd visar undersökningar att det 
inom ett par år får långtgående negativa effekter för bygden. 
När en skola läggs ner brukar det ta ett par år så är dagiset och 
affären i byn borta. Huspriserna sjunker och utflyttningen blir 
stor.  
Skolpolitikerna och tjänstemännen vill att våra barn ska gå sko-
la i Öjebyn. Om förslaget går igenom kommer det att drabba 
våra barn. De kommer att få tillbringa mycket tid i skolbussen 
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och med att vänta på bussen. Den närhet och kontakt som barn, 
föräldrar och anhöriga har med skolan kommer att försvinna. 
Det blir tomt och tyst i bygden om skolan försvinner! 
 
Det är därför alla måste hjälpas åt att påverka på alla upptänkli-
ga sätt. Köp en knapp, och prata med alla du träffar om vad 
politikerna har för avsikt att göra med Sikforsbygden! 
 
Den 17 maj ska vi ha klart remissvaret från föräldragruppen. 
Intresseföreningarna i Arnemark och Sikfors kommer också att 
lämna sina remissvar. Nu gäller det att vi slår våra kloka huvu-
den ihop och gör det vi kan göra för att våra barn även år 2005 
ska få springa in från sommarlovet i Sikfors skola. I juni tar 
Barn och utbildningsnämnden beslut.  
                                                                              Maria Hansén 

Låt det bli synligt ! 

Bygden behöver byaskolan! 
 
 
Arnemarks kulturhus har tagit fram en knapp att sätta på  
jackan med texten: Bygden behöver byaskolan 
 
Den kommer att säljas from 6 maj på olika ställen i bygden  
bl.a på Arnemarks såg och Vargen Livs i Sikfors.  
Du kan också köpa knappen genom att ringa till Arnemarks 
Kulturhus, Maria Hansén 711 09.  
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HUR BETALA MEDLEMSAVGIFTEN ? 
 
Många undrar kanske hur de ska betala avgiften till  
Intresseföreningen nu när vi bara har bankgiro. 
Det enklaste är förstås att komma in till mig och betala kontant, om 
ni ringer 70251 så kommer jag gärna till er. 
 
För att undvika postens avgifter så kan ni överföra  
pengarna från eget konto till föreningens  
konto 7975 28 07054 i Förenings Sparbanken 
eller Bankgiro 5657-5194   
80:-/familj  50:-/ ensamstående   
 
Glöm inte att skriva vem det är ifrån. 
 
I dagsläget är det bara ett fåtal som betalat så jag hoppas detta ska 
förenkla för er. 
 
Ronny K /kassör 

Tummen upp  
för alla Sikforsare och Arnemarkare som hjälpt oss med  
insamlingen till vår klassresa som går till Göteborg. 
Vi kommer att göra ett reportage om resan och visa i  
tidningen. 

Eleverna i 5-6 an i Sikforsskola  

Tummen  upp för alla föräldrar och vår Lärare Kent som 
hjälpt oss med att samla in och panta alla burkar. 

 Eleverna i 5-6 an i Sikforsskola  
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Svar till problemet med spionerna.  
 
SPIONEN I DEN ROSTFÄRGADE TRENCHCOATEN  
 
Problemet löses enklast genom att man ritar upp fyra stora rutor 
för varje sittplats. Två överst 
och två nederst. sedan skriver man fönster till vänster och gång till 
höger (eller tvärtom, det fungerar på båda sätten).  
I varje ruta skriver man en rad för nationaliteter, en för färg på 
trenchcoat och en för namn (A,B,C el D).  
 
Sedan stryker man efterhand det som inte passar in.  
Till slut får man bara kvar det rätta svaret. Enkelt. Eller hur?  
 
Herr C Herr A  
Olivgrön Brun 
F Amerikan Tysk  
Ö G  
N Å  
S N  
T G  
E  
R Herr D Herr B  
Rostfärgad Kakifärgad 
Engelsman Ryss  
 
Om man vrider lösningen ett varv så får man lösningen om  
gången är till vänster!) 
 
 
Det verkar alltid lite knepigt men när lösningen kommer så ser allt 
så enkelt ut. 
Vill du lösa mera problem så hittar du ett nytt på sidan 10. 
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Nytt problem!  
 
Vem äger zebran?  
 
Fem hus i rad bebos av vardera en man av en viss nationalitet, 
verksam inom ett visst yrke.  
Varje man har dessutom ett husdjur och älskar en speciell dryck.  
 
1. Engelsmannen bor i det röda huset.  
2. Svensken har en hund.  
3. I det gröna huset dricks det kaffe.  
4. Dansken är tedrickare.  
5. Det gröna huset ligger närmast till höger om det vita.  
6. Rörmokaren har en papegoja.  
7. I det gula huset bor arkitekten.  
8. I mittenhuset dricker man mjölk.  
9. Norrmannen bor i det första huset.  
10. Läraren bor brevid familjen med katt.  
11. Arkitekten bor i huset bredvid hästägaren.  
12. Läraren dricker öl.  
13. Tysken är präst.  
14. Norrmannen bor bredvid det blå huset.  
 
Vem äger zebran och vem dricker vatten?   
Lycka till.  
Problemet konstruerat av Lars Fröjmark 
 
Inskickat av Mats Stenvall i Sundet 

 
Tummen upp för att våren är här 
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KOM IHÅG SIDAN / AKTIVITETS KALENDER 

För att det ska bli lättare för alla att komma ihåg och att vi inte ska 
missa något så kommer vi att  
införa en Aktivitets kalender på sista sidan. 
Där kommer era möten och stadigvarande  
aktiviteter synas i varje nummer.  
T.ex  förening blabla har möten varje torsdag kl. 19.00 eller före-
ning blabla har möte första måndagen i varje månad kl 19.00 
Eller annan typ av aktivitet. 
Nu är det bara två nummer kvar innan sommar uppehållet så det 
som ni vet gäller för juni och juli  samt augusti ska in senast den 20 
maj 
Så det ni planerar in för hösten lämna in det senast den 20 augusti. 
Har ni och vi en god framförhållning så är det lättare att få ut all i n-
formation oavsett när era mötesdagar inträffar under månaden. 
 
                                                                                      Red/ Carina 

Tummen upp  
för värdparet Lina & Gijs  

på Skomantjälens Byastugas vårfest. 
Med tävling & matlagning med Hollänsksmak. 

Alla vi som var där g.m. Bojan 
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Sikfors älgjägare bjuder på  
gratis älgköttsoppa  

åt alla som vill ha 
Vi samlas vid folketshus  

den 15 maj 2004 
Kl. 11.00 

Äntligen kommer 

den årliga älgköttsoppan 

 

VÄLKOMNA 
Hälsningar Andreas N, Fredrik P, Jens R & Erland  


