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Från redaktionen….. 
 
 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2004 
 
Oktober: Fiskevårdsföreningen 
November: Folkets Hus 
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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Bjud med dina vänner till en trevlig  
kväll på Folkets Hus i Sikfors 

Den 23 oktober kl.19.00 
Det blir 

”Elvis show” 
Dans till Lelles 21-01 

Middag:  
Fläskfilé  

potatisgratäng  
med gorgonzolasås 

Kaffe med äppelkaka och vaniljsås 
 

PRIS 200 KR PER PERSON 
BOKA SENAST 17 OKTOBER 

OBS! ANMÄLAN ÄR BINDANDE 
Urban 70253  Mats 70254  Lennart 70105 

 
Försäljning av lotter samt  
dragning på entrébiljetten 

Välkomna  
till en trevlig kväll 

 

HÖSTFEST 

SSK 
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Bygden behöver byaskolan! 
 
Det har varit en intensiv höst med skolstrejk, möten med politiker och stor 
uppmärksamhet i media. Vi har lyckats att få politiker att ta del i debatten 
och gå ut och ”avslöja” sina åsikter. En namninsamling för stöd för att 
behålla hela Sikfors skola har resulterat i ca 1 500 namnunderskrifter, 
vilket är riktigt bra. Det känns som om vi har ett brett stöd bland 
allmänheten och bland oppositionspolitiker. Det är många som har skrivit 
insändare och påverkat på olika sätt. Det märks att frågan engagerar.  
 
Vi i Sikfors- Selsborg- Borgfors- Skomanstjälen- och Arnemark har gjort 
ett kanonjobb och har all rätt att sträcka på oss. Vi som är föräldrar tackar 
för allt stöd och uppmuntran vi har fått. Det känns verkligen att alla som 
bor i bygden har insikt om hur en nedläggning av skolan påverkar oss.  
 
Beslutet ligger kvar om att lägga ner halva skolan. Än är segern inte vun-
nen. Vi har fått kommunen att ändra sig från hel till halv nedläggning och 
nu ska vi få dem att ändra sig igen.  
 
Ju mer vi arbetar med skolfrågan, lär oss hur de socialdemokratiska 
beslutsfattarna och tjänstemän tänker och tycker ju mer uppenbart blir det 
att politiker har olika syn på vad som utvecklar ett samhälle när det gäller 
stad kontra landsbygd. Ett tydligt exempel på det är när BUN hela tiden 
har hävdat att de inte kan ta hänsyn till hur det påverkar bygden när halva 
skolan läggs ner. Det har inget ansvar varken för tillväxt eller inflyttning i 
kommunen. Nu händer något märkligt när BUN får i uppdrag att starta en 
danslinje för 1,2 miljoner för att öka tillväxten och inflyttningen till 
kommunen. Helt plötsligt begär BUN mer pengar till sin budget för att de 
har fått i uppdrag att se till helheten. Fast det är klart det är ju i stan...?  
I Piteå-tidningen står det senare att läsa att Piteå kommun bekostar elever 
från andra kommuner som går danslinje hemresor. Men som någon som är 
ansvarig för att starta en danslinje uttryckte det: ”Smakar det så kostar 
det”.  
 
Vi som bor på landsbygden måste kräva att vi också ska ha rätt till en bas-
service. Med ideella krafter sköter vi mycket som de som bor i stan får 
ordnat av kommunen.  
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Ikonmålning introduktion 
Lär dig ikonmålningens grunder. 

 ledare Monika Grannas tfn 65845 
OBS! Anmälan Krister Hansén tfn 71109 

Plats Sikfors 

 
Fortsätt att påverka som tidigare: skriv insändare, prata med dina bekanta 
och arbetskamrater.  
Om du har e:post, maila till kommunalråden  
Peter Roslund: peter.roslund@klk.pitea.se  
Maj-Britt Lindström: maj-britt.lindström@klk.pitea.se  
och säg vad du tycker. 
 
Kampen går vidare och tillsammans ska vi se till att det i framtiden finns 
en åk 1-6 skola i Sikfors. 
 
Trevlig höst! /Maria Hansén, Arnemark 

Tummen upp  
för Håkan Berggren 
som röjt och städat 
så fint vid Sikfors-
gården.  
Tacksamma 
"husmödrar" 

Jag beklagar att dessa nedanstående annonser i förra  
numret blev fel. Så här ska de vara / Red...  

Tummen upp  
För Conny Söderström 
i Åkersberga som vill 
ställa upp för sin  
hembygd.  
Kämpande ”Sikforsbor” 

Läs och res 
Ryska karelen med besök i Petrozavodsk 

 ledaren Monika Grannas  
OBS! Anmälan Krister Hansén tfn 71109 

Plats Arnemarkskulturhus 



Sida 6 

Skolan i Sikfors  
Nu har makteliten i Piteå kommun visat vem som bestämmer!  
På helt felaktiga grunder och utan samhällsansvar har beslutet  
tagits om skolan.  
De förstår inte vad detta innebär för deras egen makt och utveck-
lingen i kommunen.  
Vi kommer inte att ge oss. Vi i Arnemark- och Sikforsbygden som 
känner ansvar för barn och samhälle kämpar vidare.  
Sikfors Intresseförening  
Birgitta 

 
SIKFORS INTRESSEFÖRENING  

INBJUDER TILL MEDLEMSMÖTE 
Tisdag 19 Oktober  

kl. 19.00  
Folkets Hus. 

 
Landsbygdsutvecklare  

Roger Johansson informerar. 
 

Kom och gör din röst hörd !  
 

Vi bjuder på fika ! 
 

Styrelsen 
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”Halloween” Pub i kåtan den 6 november med  
grilltallrik, en färdig tallrik med karré, choritzo, grillspett, 
grillad tomat med ost samt potatisgratäng, och en grill-
sås för endast 95:- dryck tillkommer.   
Maten serveras från 19.30 trubaduren börjar spela 
21.00 ! 
 
 
 
 
 
”Julbord” det kommer att serveras julbord följande  
datum: Lörd: 27 november & Sönd: 28 november samt  
Lörd: 4 dec & Sönd: den 5 dec. kl.: 14.00 samt 17.00 
 
Pris: vuxna 200:-   
         barn  100:- (upp till 12 år) 

 
Det kommer att finns hemkokt blodkorv. 

Boka i tid,  
det blev fullt ifjol. 

 
 

Sikfors Camping & Konferens 
Kockvägen 9 

942 94 Sikfors       
Tfn 70240 
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Datum  Matcher   Resultat Målskyttar SSK 
Söndag 9/5  Luleå SK - Sikfors SK  1-1  Karin 
Söndag 16/5  Sikfors SK - Gällivare SK  0-1 - 
Söndag 23/5  FC Norrsken - Sikfors SK 2-0 - 
Måndag 31/5  Sikfors SK - BAIK  3-3 Sandra (2), Malin  
Lördag 5/6  Svensby SK - Sikfors SK 4-1 Caroline 
Söndag 13/6  Sikfors SK - Storfors AIK 0-1 - 
Onsdag 30/6  Rutvik SK - Sikfors SK 6-0 - 
Tisdag 6/7   Sikfors SK - Piteå FF  0-4 - 

Datum    Matcher    Resultat  Målskyttar SSK  
Söndag 1/8  Piteå FF - Sikfors SK   1-2  Nina, Caroline  
Söndag 8/8  Sikfors SK - Rutvik SK  3-3  Nina, Malin, Sandra  
Söndag 22/8  Storfors AIK - Sikfors SK  4-1  Camilla  
Lördag 28/8  Sikfors SK - Svensby SK  2-2  Sandra, Malin  
Söndag 5/9  BAIK - Sikfors SK   3-1  Minna  
Söndag 12/9  Sikfors SK - FC Norrsken  2-0  Nina, Karin  
Söndag 19/9  Gällivare SK - Sikfors SK  2-0 -  
Lördag 25/9  Sikfors SK - Luleå SK   3-3  Nina, Sandra, Karin 

SIKFORS SIKFORS DAMLAGDAMLAG   2004 2004    
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Hallå, hallå alla i Sikforsbygden  
 
Nu händer det, torsdagen den 7 oktober är Radio Norrbotten 
här 09.30-13.00. 
Samlingspunkten är Sikforsgården där vi har fika på förmiddagen och ser-
vering av mycket god soppa med smörgås till kostnad av 40 kronor mellan 
kl. 12.00 - 13.00. 
 
Reportrarna Roger Qvarnström och Reine Sundkvist finns på plats och gör 
nedslag hos företagare, skolan, Vargen Livs med flera. Vill du ha besök så 
kontakta undertecknad så kanske det kan ordnas. 
 
Vi ska visa på allt det fina vi har i bygden och här har du som vill berätta 
något en chans. Ja, även du som bara vill sitta och mysa.  
Kom till Sikforsgården! 
     
    Birgitta Sikfors Intresseförening tfn. 700 69 

Vinnarna i Sikforstipset: 
1. Ulrika Pettersson 
2. Sune Salomonsson 
3. Lars Elvelin                      

Skytteligan  
10 -  
9 -  
8 -  
7 -  
6 -  
5 Sandra  
4 Nina  
3 Malin, Karin  
2 Caroline  
1 Camilla, Minna  
0 Resten av laget... 

Busligan 
Gult kort 
Johanna, Ingela, Adde, Anna 
Salo, Sandra, Marie 

     Köp lotter i vårat 
”Vedlotteri ” 

försäljning pågår  
nu runt i byn.                                              

   SSK 

Stort Grattis  
till er som  
Prickade in flest rätt!  
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Fler ”gissa förnamn” 
1. Gjorde hon när hennes gamla 

kom bort  

2. En sådan fick hon när hennes 
gamla gick sönder  

3. Han är en riktig man  

4. Säger hon uppskattande om en 
apelsindryck  

5. Äter han till frukost  

6. Hon hyr alltid allting  

7. Där lade han oket  

8. Hon har egen kattdjurssång  

9. Är han till sin syster  

10. Vann han i tennis  

11. Ser han med barr i skogen  

12. Han slingrar sig ofta  

13. Vet hon att fåren är före 
klippning  

14. Kan hon kanske inte dessa 
uppgifter  

Tummen ner  
för de styrande politiker som 
inte är demokratiska utan är 
diktatoriska. 
Vakna nu! Och ta ert poli-
tiska ansvar, det är inte för 
sent att ändra sig och säga 
vi jobbar för att hela Sikfors 
skolan ska vara kvar…..    
           Besviken (snart fd.) Sosse  
             

Mera klurigheter från Mats  Stenvall  

Bredbandsbesiktning ! 
En efterbesiktning av utfört  
arbete gällande  
Bredbandsinkopplingen kom-
mer att utföras i November. 
Så den 1:a November skall 
samtliga fastigheter som anslu-
tit sig ha monterat:   
Kabelskydd på grundsockel 
(finns att hämta hos  
Ronny Karlsson), 
optoskylt (för markering av  
optofiberns installationsingång) 
samt att söktråden (den gröna 
plastremsan) ska vara ovan 
mark lämpligen fäst  
i kabelskyddet. 
                   Bredbandsgruppen 
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1. Rosa 
2. Ida 
3. Igor 
4. Frans 
5. Iris 
6. Max 
7. Blenda 
8. Fina 

Oktober: Torsdag den 7 SR P4 i Sikforsgården 9.30-13.00 
               Måndag den 11 Husmodern månadsmöte 
                 Tisdag den 19  Intressef.  Medlemsmöte kl. 19.00 
                  Lördag den 23 Fest på Folkets Hus  arr. SSK 
 
November: Måndag den 8 Husmodern månadsmöte 
                    Söndag den 14 Husmodern paltservering 
 
December: Måndag den 13 Husmodern månadsmöte 

Aktivitets kalender 2004 

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 

Är det någon som saknar 
en mörkgrå melerad lång-
hårig  ev. skogskatt? 
Den har nu varit ca 1, 5 mån  av 
och till runt om på Norra Sikfors 
sidan vid Vargbackens RF 
För mer info ring 
 Monika på tfn 65845 9. Hans 

10. Dina 
11. Mina 
12. Elin 
13. Elof 
14. Elon 
15. Frida 
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