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Från redaktionen….. 
 
 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2004 
 
September: Vargbackens RF 
Oktober: Fiskevårdsföreningen 
November: Folketshus 
December: 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 
 
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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Referat från möte den 7.e september med  
kommunstyrelsen i Sikfors Folkets hus. 

 
Några spridda löst sammansatta intryck av mig. 
Bildspel, Sikforsbygdens människor. Vi äger ett kollektivt medvetande 
om oss själva och vår roll. Vi har vår plattform. Den gör oss starka, 
men, ändå ödmjuka inför de människor som ännu inte förstår vad vi 
säger och varför vi gör det. De kommer att inse, förr eller senare. Blir 
det senare blir det svårare för dem, för vi finns ju kvar och förändrar 
inte vår plan. Vi finns ju här. Bildspelet slår an en ton av detta. Sym-
boliken är stark. 
 
På plats är båda kommunalråden, Buns ordförande, några andra social-
demokrater samt delar av oppositionen. Ruth Rahkola får inlednings-
vis chansen att prata om kvalité, men hennes 78-varvare har hakat upp 
sig så vi får inte höra något nytt den här gången heller. 
Efter Ingemar Johanssons starka inlägg om att kommunen aspirerar på 
utnämningen som Sveriges sämsta landsortskommun ger Maj-Britt 
Lindström syn för sägen när hon berättar om alla de fantastiska sats-
ningar som "Vi" gör för landsbygden. När jag ber henne förtydliga vil-
ka Vi är ser hon förnärmad ut. Jag tycker att det är en viktig poäng att 
dessa politiker har en syn som går ut på att all makt utgår från Dem. 
Det är De som kan sätta igång saker, det är "Deras projekt!". Lands-
bygden är Deras utvecklingsområde. De verkar inte ha tänkt på att DE 
är vårt största hinder för vår utveckling just nu! 
 
Kommunalråden slår sig för brösten i den allmänna debatten och Ros-
lund ger närmast ett förvirrat intryck när plötsligt problemen i Malmö 
och Stockholm dryftas. Jag förstår inte riktigt poängen, men å andra 
sidan verkade inte Roslund heller förstå varför han var i Sikfors, -just 
den här kvällen. Oppositionen ger oss i mångt och mycket stöd. 
Vi får vittnesbörd om vad som kommer att hända personer som bor i 
byarna om detta beslut blir verklighet. Stefan Hallman frågar kommu-
nalråden. Var ska vi nu flytta för att vara säkra på att kunna få nära till 
skolgång i en liten skola? Måste vi byta kommun igen?  
 
Kvällen blir sedan en fantastisk trestegsraket. Birgitta Jonsten Nord-
ström tar bladet från munnen och läxar upp socialdemokraterna en 

Forts. nästa sida 
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gång för alla, och Stenvalls marknadschef Mikael Hjort säljer in med 
glimten i ögat, på ett hederligt och professionellt sätt, nyttan för kom-
munen med att satsa i Sikfors.  
Till mångas belåtenhet och med mångskratt och applåder.  
Sist ut är vårt ess i rockärmen, den ohämmade och spontane Conny 
Söderström från Åkersberga som på stående fot lovar att gå in med 
startkapital till en friskola, och man kan se hur politikerna kippar efter 
andan. 
 
När kommunstyrelsens ledamöter äntligen får lämna lokalen för att få 
lite luft möter hela Sikforsbygden upp med skanderande slagord och 
plakat. Jag slår vad om att det dröjer ett bra tag innan kommunalråden 
vågar visa sig i Sikfors igen. 
 
Märk mina ord Sikforsbor: Efter denna kväll kände säkert många med 
mig att vi aldrig kommer att foga oss i detta beslut! Detta av solidari-
tet till de enskilda och företag som kommer att drabbas. Vi behöver 
inte lyda idiotiska beslut. Det är dessutom härligt att få revoltera mot 
denna totala fördumning och egocentriska Pite-anda. Hjälp oss du ock-
så att skapa en bättre framtid i Sikfors! Fortsätt också att följa debatten 
i Piteå-tidningen, nu när politikerna känner sig tvungna att svara; bara 
det ett kors i taket! 
                                                                                 Krister Hansén 
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Nu är det klart bevisat att vilka sakliga och sanna argument vi än kommer 
med för att visa att det inte är någon vinst att lägga ned skolan, eller mins-
ka på antalet klasser, så är det redan bestämt av vissa politiker och tjänste-
män att så ska ske! 
 
Läs lördagens PT  där Lars Nilsson säger – ”Vi har gjort en ganska scha-
blonmässig beräkning”.  
Något som vi anade redan från början och som vi senare också kunde be-
visa att så är. 
Nej Skolorna på landsbygden ska bort kosta vad det kosta vill! 
 
Detta är inte demokrati. Vet ni vad det är? Jo, detta som nu sker är diktat.  
 
Vad är det egentligen för underlag man tar beslut på? För oss verkar det 
vara rena rama gungflyn! 
 
Vi hade inget sagt och vi hade fogat oss i beslutet om det verkligen hade 
varit så illa som en del tjänstemän försöker att få det till. Men vi har verk-
ligheten och ser den, så vem egentligen är det som ska acceptera verklig-
heten. Vi vet att det är helt felaktigt att lägga ned skolan i Sikfors och än 
värre är det att minska antal klasser.  
 
Ruth Rahkola säger att hon vill prata om kvalité. Det behöver inte vi prata 
om i detta sammanhang för det har vi redan i vår skola! Men om det nu är 
så illa med kvalitén varför har då inte BUN åtgärdat detta tidigare? 
 
Idag har vi fina, harmoniska och kloka barn i våra skolor på landsbygden.  
Men hur är det och hur blir det i större klasser många mil från hemmet 
och föräldrarna. Jo det är bevisat att bl.a. mobbing och stress är en var-
dagsvara för dessa barn. Tala då om kvalité! 
 
Vi har under alla år haft barn och ungdomar med social kvalité och kun-
skaper från Sikfors och Arnemark som visat att de kan umgås med andra 
människor. Det finns en hel del personer som gått i skolorna i Sikfors och 
Arnemark och som vuxna visat sin kompetens både på lokal, regional, na-

Birgittas inlägg  vid  mötet med Kommunstyrelsen  
i Sikfors 7 september 2004 
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tionell och internationell nivå! 
 
Lärandemiljön i Sikforsskolan är mycket god. Eleverna känner att de är 
delaktiga. De trivs i sin skola och gör bra resultat. Föräldrarna känner att 
de är delaktiga och viktiga för deras barns utveckling.  
 
Landsbygdens utveckling. Piteå kommun arbetar med ett EU-stött projekt, 
Vårt framtida Piteå, Ny översiktsplan för Piteås Landsbygd . Den ska om-
fatta  

• Näringsliv och sysselsättning 
• Utbildning och kompetens 
•  Infrastruktur 
• Omsorg och trygghet 
• Boende 
• Särprägel (natur och kultur) 
 

Vi i Sikfors- och Arnemarksbygden har sedan urminnes tider arbetat med 
Landsbygdens utveckling men vem av oss på Landsbygden ska ha fortsatt 
ork, engagemang och entusiasm att arbeta vidare med det, om vi måste 
uppleva att livskraftiga skolor med god ekonomi och med många barn och 
ett dagis som är överfyllt, läggs ned! 
 
Vem orkar och vem kan fortsätta med landsbygdsutveckling om kärnan i 
det hela rycks bort?  
 
Kommunens ena hand arbetar med landsbygdsutveckling medan den 
andra arbetar med landsbygdsavveckling!  
 
Skolans betydelse för dess viktiga roll som nav för utveckling i bygden är 
något som inte kommer fram i kommunens nedläggningskalkyl. 
Sikfors och Arnemark har allt som ligger till grund för överlevnad och 
fortsatt utveckling: företag, engagerade människor, affär och skolan.  
 
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 och Arnemark. 
En fungerande byaskola med små klasser och god miljö är en viktig faktor 
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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 eller ett fåtal klasser blir kvar försvinner en del av affärens 
omsättning och påverkar affärens lönsamhet. Glesbygdsbutiker är ofta sår-
bara på grund av sin låga omsättning. 
Privata inköp minskas vid en nedläggning eller minskning av antal klasser 
beroende på läget av föräldrarnas arbetsplats och barnens dag- fritidshem 
och skola.  
 
Barnomsorgen utarmas på sikt eftersom flyttströmmarna med all sannolik-
het påverkas om skolan läggs ned. 
  
Vi gick till val under parollen vård, omsorg och skola. Men vad de glöm-
de bort att säga var att skolorna på landsbygden ska läggas ned! 

 
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?  
 
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. Mobbing 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 
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andra skolor. När man ska beräkna effekten av en eventuell skolnedlägg-
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. 
 
Nej kära politiker och tjänstemän besinna er och tänk till innan ni har ska-
pat större skada än vad ni nu kan förstå.  
När pendeln får för stora utslag i omorganisationer och spariver slår den 
så mycket hårdare när den slår tillbaka. 
 
Vi efterlyser fortfarande konsekvensanalys av föreslagna åtgärder.  
Det finns direktiv om hur besparingar ska ske men vad är meningen med 
direktiv om de vantolkas vilket vi anser har skett. 
Vi upplever nu en helt hopplös situation där vi ifrågasätter kvalitén på 
tjänstemäns beräkningar. All tilltro och respekt för vissa tjänstemän och 
politiker är helt borta. 
 
Vi på Landsbygden är många. Vi är många och kraftfulla! Glöm inte bort 
det. 
 
Så kära politiker och tjänstemän besinna er, ta inga felaktiga beslut när det 
gäller skolor. Se istället på vilken utvecklingspotential vi visar att vi har 
och låt detta vara grunden till ett kreativt gott samarbete där vi får visa att 
vår skola är och blir en mönsterskola. 
Vi har en kompetens och kvalité hos våra föräldrar som inte får kastas 
bort! 
 
Ni skulle då vinna allas aktning och det skulle båda gott för våra framti-
der. 
 
Vad händer om beslutet genomdrivs? Jo, misstron mot kommunens tjäns-
temän och politiker kommer att kvarstå och politikerföraktet ökar. Och vi 
är många på Landsbygden! 
 
Till Peter Roslund vill jag säga att vi försökte genom mig och via din  
sekreterare få ett möte till stånd med dig. Du var ofta bortrest och mycket 
upptagen. Till sist fick jag besked att det inte fanns någon tid före semest-
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Sikfors Husmodersförening har medlemsmöten,  
som vanligt 2:a måndagen i månaden, 11 oktober, 8 november 
och 13 december.  
 
Boka in redan nu söndagen den 14 november  
då vi har paltservering i Sikforsgården.  
Vi återkommer om detta.  
                                                                              Styrelsen  

rarna och du hänvisade till Ruth Rahkola. Jag svarade då din sekreterare 
att henne har vi ingen nytta av. Jag framhöll också att ett möte med dig 
hade varit till gagn för oss alla. 
 
Birgitta JN ordförande 
Sikfors Intresseförening 
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Reseskildring 
 
Jag vill berätta om resan till Ryska Karelen som läs och res gruppen  
gjorde i juni.  
Genom SV Nord var vi ett gäng som läste och planerade vad vi ville se. 
Undertecknad tillika cirkelledare har varit 19 gånger till vår granne i öster 
och trivs mycket bra där och vill därför gärna visa de området. 
Nu har vi kommit hem och skall sätta oss ner och sortera våra kort och 
intryck.  
Och vissa längtar redan tillbaka. 
 
12 juni klev vi på bussen som skulle ta oss hela den långa vägen. 
Vårt första mål var Sortavala, där vi tog in för natten. 
Nästa morgon tog vi oss ut med färjan till gamla Valamo klosteröar, där 
det andliga och botaniska intresset blev tillgodosett. 
Underbart vackert ligger de där ute i Ladogaarkipilagen. 
4 kryssnings fartyg från St. Petersburg låg inne då vi angjorde bryggan. 
Syrenerna blommade något så otroligt vackert och vi fick äta i munkarnas 
matsal.  
Det var en enkel måltid med vitkålsoppa och lite fisk till. 
Framåt tidigt kväll fortsatte vi mot Karelens huvud stad Petrozvodsk, vi 
passerade många gamla byar, vi stannade till i Palalachta som har 7st   
invånare och besökte byns butik där vi även fick oss lite kaffe. 
 
Ca 21 tiden var vi framme och checkade in på hotellet. 
Vi tog en första rund tur på stan för att äta middag. 
Nästa dag tog vi bussen till Sheltozero för att se Vepsernas muséum. 
Vepserna är ett minoritets folk som levt av jakt och fiske. 
Och vi gjorde på tillbakavägen ett andäktigt besök i ” röda skogen” och 
såg massgravarna från Stalins tid. 
Vi besökte den ortodoxa kyrkan, marknader, muséer och ön Kizki som 
står på Unesco´s världsarvslista med sina gamla trä kyrkor som är byggda 
utan spik, och andra gamla byggnader. 
Vi shoppade billigt, en kväll var vi ute och firade Siri som reste med som 
fyllde 70 och min dotter Jennie som fyllde 20 år. 
Jennie följde med för att hon är så bra på ryska och tog hand om ungdo-
marna som var med. 
Vi hade även Jill från USA och Reece från Australien med oss som var 
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utbytes studenter på Strömbakaskolan. 
De gjorde sina egna utflykter som passade för ungdomar bäst, för Jennie 
har bra kontakt med de lokala ungdomarna  och kan stan mycket bra. 
 
Vi ska även i vinter i Arnemarks kulturhus ha en läs och res cirkel till  
Karelen och en till St. Petersburg. 
Denna gång finns chans att bo privat i familj om man önskar. 
Ta chansen att se Karelen i denna brytnings tid mellan nytt och gammalt. 
                                                         

         Vid pennan och ratten Monika Grannas  

Finns det något intresse för kvällar som vi skulle kunna kalla 
” Reseskildring”? De som reser skulle kunna delge oss andra och 
visa bilder, filmer, böcker. 
Kan vara roligt med tips och idéer från olika resmål. Har man inte 
själv möjlighet att resa , kan man ju få vara med om en inre resa 
dessa kvällar. 
Hör av dig till Monika Grannas 070-2582521 eller 0911-65845 
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Planera din trädgård 
Ledare Ronald Karlsson 
Start 6 okt dag eller kväll 

Plats Gula villan 
Anmälan görs till  

Studieförbundet Vuxenskolan Nord 
På tfn. 91030 

 
Ikonmålning introduktion 

Lär dig ikonmålningens grunder. 
Info ledare Monika Grannas 

Anmälan tfn 91030  
Studieförbundet Vuxenskolan Nord 

Sveriges Radio P4 Norrbotten kommer till Sikfors  
Hallå, Hallå alla i Sikforsbygden!  
Radio Norrbotten sänder från Sikfors.  
 
När: Torsdag 7 oktober kl. 09.30-13.00.  
Plats: Sikforsgården  
 
Reportrarna Reine Sundkvist och Roger Qvarnström är på plats 
och gör även nedslag hos t.ex. företagare.  
Det ska vara ett program genomsyrat av allt det fina vi har här 
och som lyfter fram Sikforsbygden.  
Alltså ett positivt program.  
Husmodersföreningen står för försäljningen av lunch kl. 12.00-
13.00.  
Vad vill ni lyfta fram? Hör av er till mig.  

                                                                                             Birgitta JN  
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Den 23 oktober blir det fest på Folkan 
Så boka in den kvällen i din almanacka  
För då skall vi äta gott och slå klackarna i taket och ta 
en svängom. 
Se vidare annons som kommer i nästa nummer av På 
Gång 
                                                                      SSK 

Cirklar i kulturhuset i Arnemarks 
 

Musikens grunder 
Inga förkunskaper behövs. 

Sång, notläsning, musikteori, gehör 
 titta på olika instrument. 

Kan med fördel kombineras med  
kommunala musikskolan. 
Info. och anmälan görs till 

 Ledaren Krister Hansén tfn 71109 
————————— 

Låtskrivning 
Förkunskap: Spelar ett instrument  

har gjort någon låt eller  
kort musiksnutt eller stycke. 

Info och anmälan till  
Ledaren Krister Hansén tfn 71109 
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Läs och res 
Ryska karelen med besök i Petrozavodsk 

Info ledaren Monika Grannas 
Anmälan tfn 91030  

Studieförbundet Vuxenskolan Nord 

Hitta förnamnen 
1. Hon vill gärna strö beröm  

2. Inte igår säger hon  

3. Inte idag säger han  

4. Har han längst ner på sina byxor  

5. Har hon i ögat  

6. Han ger alltid sitt yttersta  

7. Hon har alltid helljuset på  

8. Tycker hon om sina saker att de är  

9. Tycker han om sina saker att de är  

10. Tycker hon om mina saker att de är  

11. Kallar hon själv sina saker  

12. Säger hon när hon sätter i kontakten  

13. Säger han när han drar ut den  

14. Säger han när han sätter i den igen  

15. Har hon när hon är ledig  

Till exempel nr 2 är då Ida 
Håll till godo med dessa 15, fler kommer i nästa nummer 
                                                             Med vänlig hälsning Mats Stenvall 
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Oktober: Torsdag den 7 SR P4 i Sikforsgården 9.30-13.00 
               Måndag den 11 Husmodern månadsmöte 
                  Lördag den 23 Fest på Folketshus  arr. SSK 
 
November: Måndag den 8 Husmodern månadsmöte 
                    Söndag den 14 Husmodern paltservering 
 
December: Måndag den 13 Husmodern månadsmöte 

Svar till placera djuren i rätt box. 
 
Hästen är fyra år, fåret bor i en björkbox.. 
 
Då 180 = 2 x 2 x 3 x 3 x 5, och inget av djuren är ett år; så måste deras ålder 
antingen vara 2, 2, 3, 15 eller 2, 2, 5, 9 eller 3, 3, 4, 5. Men nu är fåret äldst, 
hästen äldre än kon och ett av djuren är näst äldst. 
 
När vi nu dessutom vet att ett av djuren är fyra år gammalt, måste fåret vara fem 
år, hästen fyra år och kon och hunden båda tre år gamla. 
Dessutom måste hästen bo i en vit ekbox. Då bokboxen varken är vit, svart eller 
gul, måste den vara blå. Furuboxen är svart och kvar finns bara gult till björkbox-
en. 
 
Då hästen i vit ekbox bor längst ut och har kon till vänster, måste kon antingen 
bo i den gula björkboxen eller i den blå bokboxen. Men den blå bokboxen har 
två grannar, så kon måste bo i den. Bredvid kon bor hunden i den svarta furu-
boxen, och längst ut fåret i den gula björkboxe 
                                                                                                 Mats Stenvall 

Glöm inte bort att ni kan använda er av  
På Gångs  

Aktivitets kalender 
Skicka in datum på  aktivitet och era fasta månads möten  

Så sätter jag in dessa här på sista sidan 
Red/ Carina 

Aktivitets kalender 2004 
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