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Från redaktionen….. 
 

 
UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2004 
 
November: Folkets Hus 
December: Intresseföreningen 

2005 
Januari:  ingen tidning  
stopp dag för februari är 20 jan 

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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BOENDE I SIKFORSBYGDEN  
Behövs Intresseföreningen? ska man döma av antalet be-
talande medlemmar så är det nog många som tycker att den inte är 
så viktig. Men det är så att föreningen behövs för att föra bygdens 
talan mot kommunen, och andra myndigheter.  
Tillsammans är vi starka och kan göra vår röst hörd.  
 
Tyvärr så har det detta år inkommit mindre än hälften av medlems-
avgifter jämfört med föregående år, dessa pengar kan verka små 
men utgör en av de få "intäkter" vi har. Byapengen från kommunen 
är en annan, men den baseras till viss del på vad för verksamhet vi 
bedriver i föreningen. Få medlemmar, liten verksamhet kan betyda 
mindre bidrag från kommunen.  
 
Jag är också medveten om att en del av er saknar Post girot, men 
efter den dramatiska höjningen de gjorde för oss som har före-
ningsgiro ca 1000:-/år så tyckte styrelsen att vi skulle klara oss 
med Bankgiro.  
Det förenklar även bokföringen avsevärt att bara ha pengar på ett 
ställe. Men jag tar gärna emot förslag på hur vi skulle kunna lösa 
detta på annat sätt.  
Men vill majoriteten ha tillbaka Post girot så ordnar jag det.  
 
Ronny Karlsson /kassör ronny@sikfors.com 

 
SSK  
Är utan vaktmästare i  
vinter, så det innebär att vi  
vuxna måste hjälpas åt att  
hålla hockeybanan snöfri 
och även spola banan. 
Nyckel finns hos Gösta, 
Lennart och Nisse 
                          
                  SSK/Styrelsen 
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BYA SERVER  
Jag vill börja med att uppmana alla som ej monterat  
optobrickan och kabelskyddet att snarast göra detta.  
Efter 1 november kommer det att bli en ny besiktning av  
bredbandsnätet i Byn.  
Vi i bredbandsgruppen spånar på att installera en byaserver. I den 
skulle vi lägga Sikfors egna hemsida även fördelen med att ha en 
egen träffpunkt på nätet.  
Det händer mycket på telefonsidan nu det nya som kommer är Ip 
telefoni där man använder den optiska fibern som telefontråd.  
Det erbjuds mycket finesser som t.ex. ett abonnemang men du kan 
ha flera linjer, du kan koppla upp din egen växel med flera anknyt-
ningar. Allt detta för en fast månadskostnad f.n. 75:- och inga övri-
ga kostnader.  
Det skulle tekniskt gå att ha i vår egen server, alla ringer gratis med 
ett abonnemang.  
Detta är nog bara början på utvecklingen.  
Hör gärna av er om ni har några förslag.  
 
                                 Ronny/Bredbandsgruppen ronny@sikfors.com 

SVERIGES RADIO NORRBOTTEN  
I SIKFORS DEN 7 OKTOBER. 

Varmt tack till er alla som hade möjlighet att vara med i Sikforsgården då 
Norrbottens Radion sände från Sikfors. Lika stort tack till företagen som 
gav en mycket bra bild av kraften i Sikfors. 
Det allra största tacket går dock till damerna i Husmodersföreningen som 
alltid ställer upp. Vilken tillgång Sikfors har i dem. 
Tyvärr blev det en liten miss men det var något som bara uppmärksamma-
des av vi som planerat. Företag satt och väntade på besök som inte kom.  
Roger Qvarnström och Reidar Sundkvist var mycket nöjda med den fina 
och positiva bild vi gav av Sikfors. Bäst av allt var nog skolbarnens fram-
trädande med sång under Anna Stenvalls ledning. 
Att radioprogram har stor genomslagskraft uppmärksammade jag när det 
kom positiva reaktioner från annat håll i vårt län. 

 
Birgitta ordförande Sikfors Intresseförening  
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   HELKROPPSMASSAGE         200:-  
   HALVKROPPSMASSAGE     120:-  
   HALVKROPPSMASSAGE inkl.  170:- 
   Ansikts el. Fotmassage  
 
  ANSIKTSMASSAGE  100:-     
  (inkl. axlar, nacke, öron, hårbotten) 
 
  FOTMASSAGE 100:-    
   (inkl. vaderna)   
    

TIPS! 
Ordna en tjejträff el. liknande, så kommer 
jag och gör tex. ansikts el. fotmassage. 

 
PRESENTKORT FINNS ATT KÖPA 

 
För mer info. och tidsbokning, ring  

Inger Öhgren, Sikfors, 0911-701 03 el. 
0703470103 

 
VÄLKOMMEN! 

EN STUNDS AVSLAPPNING 
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PALTSÖNDAG 

i  
Sikforsgården  

den 14 nov. kl. 12-16 
 

Vi hälsar alla med vänner och bekanta 
 varmt välkomna till Sikforsgården där vi  

serverar palt. 
 
I år blir det ännu festligare då Tidningen Land närva-
rar för att få lära sig allt om den ädla konsten att koka 
palt. Och var gör man det bäst om inte i Sikfors? 
 
Tidningen Land har också uppmärksammat Sikfors 
och Arnemarks kamp för skolan. 
 
Väl mött alla pensionärer, far- och morföräldrar, för-
äldrar, barn och ungdomar till trevlig samvaro i vår 
vackra Sikforsgård. 
 

2 paltar med smör, valfritt blod- eller vanlig palt,  
lingonsylt, mjölk och kaffe med kaka kostar  

endast  50 kronor.  
För barn under 12 år kostar det 25 kronor.  

 
 

Sikfors Husmodersförening 
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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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         Reportage från Arnemark 
 
       Bikers in byarna 
 
      
Det är höst och den första snön har 

gjort ett besök och tinat bort.  
De flesta har ställt undan sina cyklar för säsongen, men inte alla.  
Jag möter Dennis Nordgren, 12 år, på byavägen i Arnemark. Han har en 
självlysande reflexväst och tränar hopp vid Missionshuset mitt i byn.  
Dennis berättar att de är ett gäng killar från Arnemark, Sikfors, Selsborg, 
Finnbäcken och Sikfors som har ett stort gemensamt intresse nämligen att 
cykla.  
På frågan vad som är så kul med att cykla kommer svaret snabbt:  
- Det är kul, känslan. När man hoppar och det pirrar i magen. Men, tilläg-
ger Dennis, jag är lite försiktig. Jag brukar bara hoppa i hopp som är en 
halv meter höga. 
 
Jo, jo, försiktig, tänker jag. Att hoppa en halv meter i full fart skulle inte 
jag säga är försiktigt. På ett föräldramöte visades en film som gänget har 
gjort. Filmen heter ”Bikers in byarna 2” och visar hur killarna hoppar i 
hopp, kör på bakhjulen och cyklar i hög fart ner för backar och slänter. 
Filmen har tuff musik och det är ett högt tempo hela tiden. Killarna har 
lagt ner många timmar på att filma, lägga på musik och redigera filmen. 
De som är med i filmen är Fredrik och Johan från Sikfors, Marcus från 
Selsborg, Jocke från Finnbäcken och Dennis från Arnemark.  
- Vi ska skicka in filmen till en tävling som heter Artic film festival,  
      säger Dennis. 
Går det att köpa filmen? 
-   Jo, berättar Dennis. Då ringer man till Fredrik Segerlund i Sikfors på  
     telefon 702 53. Vi håller på att spara ihop till en ny kamera. Dennis  
     berättar att de tänker göra en ny film i vinter där de ska filma när det                                          

kör med ”bobbar”. 
 
Det låter spännande att våga hopps och trixa på sin cykel. Måste man ha 
en speciell cykel undrar jag. 

Fortsättning nästa sida 
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- Nej, svarar Dennis. Jag har en vanlig mountinbike, men jag har tagit  
- bort frambromsen och stödet, för de är bara onödiga när man ska hop-

pa. Sedan har jag stötdämpare där fram. 
 
Hur långt in på hösten cyklar ni?  
- Till dess att man blir less. Har man nog bra däck kan man cykla när 

det har kommit snö. Men, säger Dennis, när det är kallt fungerar inte 
bromsarna och man måste ha bra balans för att kunna cykla i snö.  

 
Jag önskar Dennis och hans kompisar lycka till i filmtävlingen och Dennis 
cyklar vidare.  
 

Svar till ”Nalle Puh” 
 
Ja, du Nalle Puh, du undrar vad Intresseföreningarna i byarna gör. Jag kan 
bara svara för Sikfors Intresseförening och som deras ordförande hälsar 
jag dig varmt välkommen hem till mig så får du ta del av allt mitt material 
som visar på mitt agerande och vad jag gjort och åstadkommit i skolfrå-
gan. Att sticka huvudet i sanden är inte min strategi. 
Vi har också ett utmärkt samarbete med Föräldragruppen och deras repre-
sentanter, Krister och Maria Hansén, som skriver i pressen informativt och 
mycket sakligt.   
Det kan ju vara så att det finns dom som anser sig att agera genom att bara 
skriva i pressen. Och visst kan det ge viss effekt. Men tyvärr så är det så 
att det är det konkreta handlandet som ger det bästa resultatet och handlar 
det gör vi i Föräldragruppen och Intresseföreningen. 
Jag undrar osökt över hur du Nalle Puh agerar för landsbygdens problem 
och nedläggning av skolor? Du tittar väl inte för djupt i honungsburken, 
Nalle Puh, så att du blir trött av all honung? 

 
                                                                            

                                                                                                                                                                                                      
 Honung 

Birgitta JN  
tfn 0911-700 69 
Ordförande i  
Sikfors Intresseförening  
som är en partipolitiskt  
neutral organisation 
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Höstfesten 
23/10 

SSK anordnade en höstfest i Sikfors Folkets Hus för bybor och 
även i Arnemark och Tvärån hade man annonserat.  
Det blev en lyckad tillställning med god mat från Sikfors Camping.  
Lelles stod för musik och underhållning i form av Elvis show. 
 
Damlaget i SSK passade på att ha sin avslutningsfest, och delade 
ut lite olika priser för bästa spelare som blev Kicki Eriksson och 
årets överraskning var Nina Lundgren samt Sandra Bergström som 
gjorde flest mål under säsongen.  

Här ser vi pristagarna Kicki, Nina och Sandra. Ulrika Pettersson 
som är lagledare delade ut priserna och bakgrunden skymtar vi  
Lennart ”Laban” Nilsson som är deras materialförvaltare. 
                                               Foto: Dick Olovsson i Skomanstjälen  
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Dessa tre tjejer Titti, Camilla och Bea tränar flickor –94 och fick 
presentkort på intersport som uppmuntran och morot att fortsätta 
sitt ideella fotbollsarbete. Det är bra att våra ungdomar vågar satsa 
och ställa upp på de yngre.             Foto: Dick Olovsson i Skomanstjälen 

Tyvärr så blev det för mörka bilder från resten av kvällen, 
men undertecknad kan intyga att nästan alla dansade 
och hade det väldigt trevligt.  
Entrébiljetten var det dragning på, vinnaren blev Annika 
Lindberg från Borgfors som kunde bära hem en frukt /ost 
låda.  
Det var många  som gick hem med mycket fina vinster 
som var skänkta till lotterierna. 
Hoppas att detta inte var sista gången det blir fest på  
Folkan. 
 

Tack SSK för en trevlig kväll / Red Carina 
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Mer "gissa förnamn"  
30 Tycker hon vissa av dessa uppgifter är 
(särskilt 16 och 43)  
31 Tänder han i granen  
32 Säger han om den trasiga julkrubbefiguren  
33 Så mycket pengar har hon när hon är pank  
34 Kan han slå på ett snöre  
35 Hugger han i  
36 Finner han på Gotland till sin mineralsamling  
37 Han är inte bakom flöte´  
38 Blir han rädd när det gör under oväder  
39 Finner han fågelägg i  
40 Ser han på skansen  
41 Kan han stort förtroende  
42 Gör hon stort förtroende  
43 Tycker hon orden elever och beteende är  
44 Tar han alltid saker på  
45 Gjorde hon när hon skulle flytta på spången  
                                   
                                           Svaren till dessa hittar du på sida 14 

 
STOPP! 
 
Hur syns du i mörkret? 
 
Tänk på att synas i trafiken  
använd reflexer 
 
Så minskar du risken för olyckor 
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Snabbrapport från extra styrelsemöte 

Piteå Byaforum höll extra styrelsemöte torsdagen den 21 oktober 2004 i 
Stridholms Bygdegård. 
Orsaken till detta extra styrelsemöte var i första hand att förbereda träff 
med Landsbygdspolitiskarådet den 26 oktober 
 
Möte med Landsbygdspolitiskarådet 
Vid mötet med Landsbygdspolitiskarådet kommer följande frågor att tas 
upp  
Vad  är landsbygd ?            Göran Stenlund 
Investeringar Landsbygd   Ingemar Johansson 
Julgranar                      Marianne Johansson 
Vatten o Avlopp                     Henry Björk 
Sand till byarna                     Anita Wiklund 
Bidrag/Bidragsregler           Ingemar Johansson 
- Byapeng 
- Boverket 
- Utv. Peng 
- Enskilda Vägar 

Samverkanskonferansen i Älvsbyn 
Från Samverkanskonferansen i Älvsbyn rapporterade Göran och Allan att 
det varit en bra konferens men med dålig repensentation av kommunpoli-
tiker även Piteå Kommun var dåligt repensenterade vid konferensen kon-
staterades att det är viktigt med samarbete och samsyn bland aktörerna 
detta gäller på alla plan regionalt, kommunalt och lokalt 

Info till byarna  
Beslutades att ordförande sammanställer ett kort referat från våra styrelse-
mötena som sänds till byarna ( för publicering i deras byablad), pressen 
och även publiceras på Piteå Byaforums hemsida.  
Styrelsen föreslår även att respektive byablad anger adressen till Byafo-
rums hemsida 
Styrelsen beslutade också att besvara insändaren ”Var finns byaforum när 
det nedrustas av Nalle Puh” 

Fortsättning nästa sida 
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Svar till förra numrets 
 "gissa förnamn"  
16 Fanny 
17 Helny 
18 Karl 
19 Josefin 
20 Teofil 
21 Lisa 
22 Axel 
23 Lovisa 
24 Bror 
25 Set 
26 Enar 
27 Stig 
28 Ulrika 
29 Klara 

Svar från föregående sida 
” gissa förnamn” 
 
30 Maria 
31 Julius 
32 Engel-
brekt 
33 Inga 
34 Knut 
35 Sten 
36 Östen 
37 Agne 
38 Oskar 
39 Bo 
40 Björn 

Förhoppningen är att på detta sätt förbättra informationen från Piteå Bya-
forum  
Skrivelser 
Styrelsen beslutade även att tillställa  Landsbygdspolitiskarådet skrivelser 
angående  
Julgranar  samt Vatten och Avlopp  
 
För ytterligare info 
Ordförande Ingemar Johansson  
tel  0911-610 64 070-645 27 49  
E-post: ingemar@rafo.bd.se  
 
Piteå Byaforums kansli Maud Lundberg  
Tel 0929-700 54 E-post: byaforum@pitea.st  

41 Inge 
42 Inger 
43 Erika 
44 Alvar 

 
 Om ni vill veta mer  så kolla in Piteå Byaforums hemsida  

som är   http://www.rafo.bd.se/byaforum   
                                                                            /Red 
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November: Måndag den 8 Husmodern månadsmöte 
                    Söndag den 14 Husmodern paltservering 
 
December: Lördag 11 December PRO, Julfest  
                         Måndag den 13 Husmodern månadsmöte 
 
——————————————————————————— 

2005 
Januari: 
februari: Onsdag 9 februari PRO, Årsmöte 
                   intresseföreningen Årsmöte 

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 

 
Vinnarna i ”Ved” lotteriet   

    
Nr. 133 Ved  Birgit Lundkvist i Skomanstjälen 

 
Nr. 108 Pellets  Rickard Nordgren i Arnemark 

 
  SSK 
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Sikfors Intresseförening har styrelsemöten tisdag 23 november och 
torsdag 9 december kl 19.00 Folkets Hus.  
 
 
Sikfors Husmodersförening har medlemsmöten måndag 13 de-
cember då det även är Lilla Julafton. 

Bifogat tillägg som är ett löst blad till tryckt tidning 

Sikfors Intresseförenings Medlemsmöte 
Tisdag 19 oktober 
 
Med all sannolikhet var detta det 20 höstmötet eftersom Intresseförening-
en bildades 1984.   Ja, tiden går och mycket vatten har runnit i älven. Un-
der alla dessa år har vi jobbat med viktiga saker för bygden och det som 
just nu överskuggar allt är kampen för att bevara skolan i sin helhet.  
 
Roger Johansson projektledare för Piteå kommuns ”Vårt framtida Piteå” 
informerade om den nya översiktsplanen som ska tas fram för Piteås 
landsbygd. Utvecklingsområden som anses som viktigast är Näringsliv 
och sysselsättning, Utbildning och kompetens, Infrastruktur, Omsorg och 
trygghet, Boende, Särprägel.  
Hur ska vi i bygden jobba med detta? Ska vi bilda en studiecirkel? Här 
kommer det an på oss själva hur resultatet blir. Till en början ska vi tänka 
till ordentligt och besvara en enkät som ska ligga som grund för fortsatt 
arbete. 
Intresseföreningens styrelse tar upp detta på sitt möte tisdagen den 23 no-
vember kl. 19.00, då är vi i Folkets Hus. Du som är intresserad kom på 
vårt styrelsemöte. 
 
Dick Olofsson ordförande i Sikfors Utveckling AB kunde nu tala om att 
även lägenheten på bottenvåningen i Gula Villan är uthyrd.  
Vi har nu våra sammanträden och möten i Folkets Hus. Där är det bra lo-
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kaler som med fördel kan nyttjas av oss alla.  
Mötet tog beslut på att de möbler, 1 bord och 12 karmstolar, som Intresse-
föreningen köpte för en billig penning, ger vi till Folkets Husföreningen.  
Bengt Ingesson informerade om Kraftverksprojektet att det går framåt 
även om vi många gånger misströstat. 
Birgitta kunde berätta den glädjande nyheten att nu så har vi inom över-
skådlig tid ett byggnadsminne i Sikfors – Järnvägsbron över dammen. 
Men det tar dock ännu en tid då det är regeringen som ska förklara bron 
som statligt byggnadsminne och fastställa föreslagna skyddsföreskrifter. 
Bastun i byn är en trevlig samlingspunkt för en del i byn och nu är det 
Anna-Lisa Norman och Bertil Olofsson som sköter den. 
En del klagomål kom på hur asfalteringen av vägen genom byn gjordes. 
Erik Lundström som jobbat med vägar har nu hand om detta. 
Ronny informerade om slutjobbet med bredbandet. Vi framför vårt stora 
tack för deras engagemang i projektet. 
Ronny informerade också om vår ekonomi. Den är god men tyvärr är det 
få medlemmar som betalat årsavgiften. 
Eva Lidman ansvarar för företagsskyltningen som ska göras vid väg 374 
och södra och norra infarten till byn. Viktigt att förbipasserande blir upp-
märksammade på vad som finns i byn. 
Som vanligt så måste Carina Segerlund puffa på oss att medverka i tid-
ningen. Ju flera bidrag desto bättre tidning, en tidning som vi försöker hål-
la så aktuell som möjligt.  
Ett bra förslag gavs på att vi samarbetar med Arnemarks Intresseförening i 
ett antal nummer per år. Vår tidning ges ut med 8 nummer/år – februari, 
mars, april, maj, september, oktober, november och december.  
 
Birgitta informerade också om Husmodersföreningens försäljning av palt i 
Sikforsgården söndagen den 14 november. Då kommer även tidningen 
Land att vara där. 
 
Intresseföreningens årsmöte blir onsdagen den 23 februari 2003. Detta 
som information till andra föreningar i bygden för deras egen planering. 
 

Birgitta 
Intresseföreningens ordförande 
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