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Från redaktionen….. 
 
 

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) 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2004 
 
Juni: PRO 
 
Sommar uppehåll  
 
September: Vargbackens RF 
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Sikfors Byamän 
Raningsvägens vägsamfällighet 

Forstjärnsvägens vägsamfällighet 

 
 

Kallar till möte för administration finansiering och underhåll 
av Sikfors skogs och byavägar.  

 
Folkets Hus 

Söndag 13/6-2004 
Kl 19:00 

 
Alla markägare bör närvara. 

Tummen ned  
för uttalandet i ett reportage i 
NK 2004-05-21 
 
"Jag anser att småskolor inte 
är bra eftersom eleverna inte 
får lära sig umgås med andra 
människor i tillräcklig omfatt-
ning." 
  
Uttalandet ger prov på stor 
okunskap anser många i  
Arnemark och Sikfors 

Tummen upp  
för de fantastiska  
älgjägarna Fredrik Petterson,  
Andreas Nilsson, Jens Forsberg,  
Erland Johansson och  
Stefan Löfgren med fru, som 
bjöd på världens  
godaste älgköttsoppa.  
Detta bidrar också till den fina 
sammanhållningen i vår bygd.  
Kramar till er alla.  
 
Sikfors Intresseförening/
styrelsen 
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Kära Vänner.  
Varmt välkomna till Sikfors och vår  
manifestation för skolan i Sikfors! 

 
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 en dag i Sikfors för Lands-
bygdskonferensen 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.” 
 
Bakom de tre utmärkelserna ligger djup tradition av företagande, före-
ningsliv och socialt tänkande. 
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Vi har 21 företagare och 20-talet föreningar i Sikforsbygden och även i 
Arnemarksbygden finns stabila företag.  
Största företaget Stenvalls Trä AB med 110 anställda och en omsättning 
med 326 miljoner utnämndes 2003 till Sveriges lönsammaste sågverk un-
der de senaste 5 åren.  
 
Jag återkommer till denna Kraft i dagsläget. Det är precis den kraften som 
visade sig när vi drabbades av Barn- och utbildningsnämndens remissför-
slag att vår skola ska läggas ned från ht. 2005. 
Då ordnades snabbt planerings- och informationsmöten där många deltog. 
Alla ställde upp. 
Föräldrarna från Arnemark och Sikfors bildade grupper som har tagit fram 
fakta som visar på brister i Barn- och utbildningsnämndens beslutsunder-
lag.  
 
Föräldrarna är värda all uppskattning och beundran för deras kompetenta 
engagemang i arbetat med remissvaret. 
 
Sikforsskolans upptagningsområde är Sikfors, Borgfors, Selsborg och Ar-
nemark, alla vi i utkanten av kommunen. Viktigt för bygdens överlevnad 
är att vi själva kan skapa egna arbetstillfällen och bra service för barnfa-
miljer som är kärnan i vår bygd. 
 
Skolans betydelse för dess viktiga roll som nav för utveckling i bygden är 
något som inte kommer fram i kommunens nedläggningskalkyl. 
Sikfors har allt som ligger till grund för överlevnad och fortsatt utveck-
ling: företag, engagerade människor, affär och skolan.  
 
Vi anser att Barn- och utbildningsnämndens beslutsunderlag är bristfällig 
och med hänsyn till skolans stora betydelse för bygdens fortlevnad borde 
ha inrymt flera faktorer än lokal- och personalkostnader. 
 
BUN anger att i befolkningsprognosen fram till 2012 kommer födelseta-
len att ligga kvar på dagens nivå. De säger vidare att pengar måste föras 
över från grundskolan till gymnasieskolan som har en kraftig ökning av 
elever. 
Vår kommentar till prognosen är att när det gäller Sikfors skola så är pro-
gnosen på antal barn inte fallande utan stigande vilket man ser redan 2003 
och nu 2004 har barnantalet ökat ytterligare genom inflyttning.  
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Vi läser i Piteå-Tidningen lördag 8 maj att de senaste siffrorna från SCB 
visar en kraftig ljusning i befolkningsstatistiken och antal födda barn ökar. 
En utveckling som är väl värd att beakta när det gäller prognosen för antal 
elever i skolorna. 
Antal elever i gymnasieskolan ökar under en mycket kort tidsperiod 3-4 
år. 
 
Det finns många fördelar med skolan i Sikfors. Mindre klasser ger läraren 
mer tid för den enskilde eleven och det höjer utbildningskvaliteten. En 
elev med vissa svårigheter uppmärksammas lä ttare och får mer hjälp. 
Mindre klasser ger en lugnare studiemiljö. Den yttre miljön är också lug-
nare. Även närheten till hemmen har betydelse. 
 
Informationsteknologin som i dagens samhälle har mycket stor betydelse 
har våra elever och lärare tillgång till genom bredbandssatsningen som 
blev klar under 2003. 
 
Sikforsbygdens rika kulturhistoria används i skolarbetet. 
 
Motor för bygdeutveckling Vår skola har en servicefunktion med många 
aspekter. Förutom att barnen får kunskaper och färdigheter så har skolan 
indirekta effekter. Det är väl känt att skolan påverkar inflyttningen till Sik-
fors. En familj avvaktar nu med att köpa hus i Sikfors till dess att beslutet 
om skolans vidare öden är taget.   
En fungerande byaskola med små klasser och god miljö är en viktig faktor 
när barnfamiljer bestämmer sig för att flytta in till en by eller stanna kvar i 
den.  
Existensen av Sikforsskolan styr invånarantalet i bygden.  
 
Skolan har också betydelse för samhällsservicen. Funktioner med sam-
hällsservice är sällan helt fristående från varandra. Expansion eller redu-
cering hos den ena påverkar även de andra. Om service försvinner genom 
skolnedläggelse kan detta få stora konsekvenser. 
Affären i Sikfors, Vargen Livs, levererar en del varor till skolan. Om sko-
lan läggs ned försvinner en del av affärens omsättning och påverkar affä-
rens lönsamhet. Glesbygdsbutiker är ofta sårbara på grund av sin låga om-
sättning. 
Privata inköp minskas vid en nedläggning av skolan beroende på läget av 
föräldrarnas arbetsplats och barnens dag- fritidshem och skola.  
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Barnomsorgen utarmas på sikt eftersom flyttströmmarna med all sannolik-
het påverkas om skolan läggs ned. 
  
Äldreomsorgen kan påverkas om skolan läggs ned eftersom skolans kök 
idag levererar lagad mat via hemtjänsten till ett antal äldre boende i hem-
men.  
 
Elevantalet i Sikfors skola är idag 42 och på Dagis 15.  BUN skriver att 
skolan i Sikfors förväntas ha ett nästan oförändrat elevantal kommande år. 
Vi vet att barnfamiljer har flyttat in nu 2004. Alltså är prognosen stigande 
i Sikfors vilket också BUN: s underlag visar för 2003. Vi ifrågasätter allt-
så starkt BUN:s skrivning att antalet elever inte kommer att överstiga 40 
fram till 2009.  
 
I SFS 1988:655 § 9 står det bl.a. att  ”Skolans betydelse för den framtida 
utvecklingen i bygden skall beaktas. Samordning bör ske med den regio-
nalpolitiska planeringen.  
 
Framtida effekter av olika beslut. Beslut som tas idag kommer alltid att 
påverka morgondagens möjligheter. Frågan är bara hur stora effekterna av 
beslutet blir. Vilka blir de samhälleliga effekterna och till vilka kostnader? 
Faran med att lägga ned en skola är också att det kan bli mycket svårt att 
vid förändrade behov öppna den igen.  
 
Skolan mitt i byn. Diskussionsunderlag sammanställt av Glesbygdsverket 
Ingrid Marklund. 
Skolverket har 1996 sammanfattat vetenskapliga undersökningar som 
finns i ämnet i ”Likvärdighet – ett delat ansvar”.  Studierna som skriften 
refererar till pekar alla i samma riktning: skolans storlek har ingen bety-
delse för undervisningsresultatet. Mobbning är lättare att upptäcka i de 
små skolorna. Studien konstaterar också skolans stora betydelse för ortens 
identitet och möjlighet att överleva.  
Man kan inte hitta några påtagliga skillnader i baskunskaper mellan elever 
i små och stora skolor. 
I en annan studie från skolverket säger man att i det lilla samhället under-
lättas kontakterna mellan lärare och föräldrar.  
Är den lilla skolan dyrare än den stora? Sikfors skola är inte dyrare än 
andra skolor. När man ska beräkna effekten av en eventuell skolnedlägg-
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ning är det av intresse att både räkna med de direkta effekterna på kom-
munens budget och med de följder som en nedläggning får för den lokala 
samhällsekonomin. 
En besparing i skolans budget kan bli en kostnad i en annan del av den 
kommunala budgeten.  
 
Sammanfattning 
Vi motsätter oss att skolan i Sikfors läggs ned. Skolan har en lägre genom-
snittlig lokalhyra per elev än övriga skolor i Piteå kommun. Prognosen på 
antal barn ökar. Vi ser en stor fara i att de samhällsekonomiska konse-
kvenserna blir alltför omfattande om skolan läggs ned. Vi har en stark fö-
retagsverksamhet i Sikforsbygden med Stenvalls Trä AB som den största. 
En nedläggning av skolan i Sikfors ger ingen vinst för kommunen, det blir 
istället en kostnadsökning.  

Sikfors Intresseförening/Birgitta/ordförande 
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Sikfors PRO:s Vårmöte 
 
Mötets orförande Rolf S. Hälsade alla välkomna och en kort paren-
tation hölls för Gunnar Vesterlund som gått bort. 
Sekreterare för mötet var  Ronald Karlsson, justerare blev Majlis 
och Lennart B. 
Dagordningen godkändes samt även protokllet från 15/2. 
Nästa möte blir den 25/8 och då blir det surströmming. 
Representanter för Folksam Jan L. och Hans L. Informerade om 
olika försäkringar, Gruppliv - begravningshjälp, olycksfall och hem-
försäkringar. Folksams närmaste kontor finns i Piteå. 
 
Bojan Ö. Berättade om vilka aktiviteter som bedrivs i PRO:s regi 
samt  vad som planeras. 
1 Bowling i Piteå 
2 Knivslöjd i skolans lokal ( 165:-/gång) 
3 Läsecirkel 
4 Boule  startade 10/5 kl.10.00 på grusplanen vid fotbollsplan. 
 
Förslag på sommarresa med Öjebyns PRO till 
1 Västerbotten, Ostens hus i Burträsk 485:- / person 
    Natur museet i Svansele. 
2 Kokkolaforsen  med omnejd kostnad 399:- eller 493.– per person  
   beroende på var vi äter. 
 
Vi reser med Norbergs Buss . 
Västerbottensresan  blir före midsommar. 
Kokkola - ej fastställt datum. 
 
Dagens rätt bestod av en god korvgryta som tillagats av Olga O. 
Raili E. och Elsy B.  
 
Lotteri och som vanligt fina vinster  
 
Till kaffet och kakan tackade ordföranden alla som varit på mötet. 
                   
                                                                                                                                     
Aina Forsberg 
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Klassresan till Göteborg med 5-6:an ”Sikforsskola” 
 

De var ett  glatt och förväntansfullt gäng som träffades på Älvsbyns 
tågstation torsdagen den 13 maj. 
Tåget kom i tid och alla fick snabbt inta sina platser för tåget stan-
nade max 5 min på perrongen. 
Det pratades och spanades på killar och tjejer från andra klasser 
som kom på eftersom. Kl. 23.00 låg vi alla i våra egna kupéer. 
Jag trodde de skulle vara svårt att sova,  men av all spänning så 
slocknade nog alla omgående. 
Väl framme i Göteborg så letade vi rätt på Bussen vi skulle åka till 
vårat hotell. Quality  win hotell visade sig vara ett 4 stjärnigt med en 
underbar pool.  
Här trivdes vi jättebra, god frukostbuffé och bra service. 
Vi hade ett späckat program, skulle vi hinna med allt?  
 
Första dagen var vi på en underbar och lyxig restaurang med fint 
klädda kypare som serverade vår underbara ”dagens Pasta” de var 
det godaste jag någonsin ätit i pasta väg. Jag fick medhåll av de 
vuxna sällskapet men med de yngre var det inte lika mycket tum-
men upp. 
Men alla eleverna var rörande eniga om att det var den mest lyxi-
gaste dam och herr toalett de någonsin hade sett. 
 
Vi besökte Universeeum där fanns bla fiskar i olika arter från ab-
borre till stora hajar, tropisk regnskog med fåglar ,ormar pirayor. 
 
Det jag tror alla längtade efter var nog lördagens äventyr att få gå 
på Liseberg. 
 
Vi  började lördagen med en sightseeing med PADDAN runt i kana-
len och ut på Göta älv genom att passera under bron som kallas 
osthyveln, där måste man böja sig ner ordentligt, annars förstår ni 
nog av namnet vad som händer. 
 
Det fanns tid för lite shopping innan vi avslutade eftermiddagen och 
kvällen med att åka allt vad som gick på Liseberg. 
Även fast jag inte åkte något så var det väldigt trivsamt att bara 
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vara där, och se all grönska och de vackra planteringarna , vi vux-
na i sällskapet satt en stund vid musikcaféet och ”diggade ”. 
Vi samlade ihop våra killar och tjejer strax före stängning och tog 
spårvagnen och bussen hem till hotellet. 
Jag tror alla somnade med ett leende på läpparna, för vi hade verk-
ligen haft roligt. 
På avresedagen så blev det lite bad i poolen innan vi checkade ut. 
 sen var de fritt val att handla eller titta på Sjöfartsmuséet.  
Kl. 17.05 satt vi alla på tåget igen och var nu på väg hem till norr-
botten. 
Vi var ganska slitna men mycket nöjda. 
                                               Reportage från en förälder som var med 

Sofia på tåget  
 ner till Göteborg 

Här är 
Fredrik, 
Peter, 
Erik och 
Anton 
som tar 
sig en fika 
på resan 
ner till 
Göteborg. 
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Johan som gillar att  
fiska kollar in de stora 
akvarium som fanns på 
Universeeum 

Hela klassen och Janne 
nedanför Liseberg och 
Universeeum. 
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En blind och en seende gick en mycket varm dag längs en  
landsväg. 
Den seende utbrast: 'Bara jag hade ett glas mjölk! ' 
Den blinde: 'Jag vet vad ett glas är, men vad är mjölk?' 
Den seende: 'Mjölk, det är en vit vätska.' 
Den blinde: 'Jag vet vad en vätska är, men vad är vit?' 
Den seende: 'Vit, det är färgen på en svans fjädrar.' 
Den blinde: 'Jag vet vad en fjäder är, men vad är en svan?' 
Den seende: 'En svan är en fågel med böjd hals.' 
Den blinde: 'Jag vet vad en fågel är, men vad är böjd?' 
Den seende tog då den blindes arm, sträckte ut den och sa:  
'Detta är rakt.' 
Därpå böjde han den blindes arm: 'Detta är böjt.' 
Varpå den blinde jublande brast ut: 'Nu vet jag vad mjölk är'. 

                                        
                                                     Insänt av Mats Stenvall i Sundet 

Svar till, Vem äger Zebran och vem dricker vatten? 
 
Gult hus        Blått hus     Rött hus     Vitt hus      Grönt hus 
Arkitekt         Lärare        Rörmokare Läkare        Präst 
Norrman        Dansk         Engelsman Svensk       Tysk 
Katt               Häst            Papegoja    Hund          Zebra           
Vatten           Te               Mjölk         Öl               Kaffe 

 
Visst är det lätt med facit i handen , på nästa sida hittar du en ny 
klurighet. Lycka till... 

Glöm inte bort att ni kan använda er av  
På Gångs  

Aktivitets kalender 
Skicka in datum på  era fasta månads möten  

Så sätter jag in dessa på sista sidan 
Red/ Carina 
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Placera djuren i rätt box 
 

   Det bor fyra djur i var sin box. Boxarna står i rad,  
   har var sin färg och är gjorda av var sitt träslag.  
   Alla djuren är över ett år gamla. 
   dessutom får vi följande upplysningar.  
 

1.  Produkten av djurens ålder i år är 180. 
2.  Djuren i de två mellersta boxarna är lika gamla. 
3.  Djuret i den blå boxen har två grannar.  
4.  Hästen bor i en vit box. 
5.  Fåret är det äldsta djuret. 
6.  Boxen av furu är svart.  
7.  Till höger om boxen av ek bor kon. 
8.  Djuret i bokboxen har inte djuret i den gula  
     boxen till närmaste granne. 
9.  Djuret i ekboxen är näst äldst. 
10. Kon är yngre än hästen. 
11. Ett av djuren är en hund. 
 
Vilket djur är fyra år? 
Vilket djur bor i boxen av björk? 
 
                 Insänt av Mats Stenvall i Sundet 
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" Tänk så ensam  
ensamheten skulle bli,  

om alla vi ensamma kom samman!" 
 

TEXT FRÅN EN  
GAMMAL AFFISCH  

Aktivitets kalender 2004 

Juni: söndag 13/6 kl. 19.00 Sikfors Byamän möte i Folketshus.  
 
Juli:  
 
Augusti: 25/8 PRO möte med surströmming. 
 
September: 
 
Oktober: 
 
November: 
 
December: 
 
 

 



Sida 16  


