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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) 

Från redaktionen….. 
 
 UTKÖRNINGSLISTA  2005 

 
Mars: Byaföreningen Skomanstjälen 
April: SSK 
Maj: Sikfors Älgjaktsområde 
Juni: PRO 
 
Juli: Semester uppehåll 
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SIKFORS INTRESSEFÖRENING  
ÅRSMÖTE 2005  

 
Årsmötesförhandlingarna leddes av Sune Nilsson, något av en tradition 
och alltid lika snabbt och kunnigt. 
Efter årsmötet har styrelsen följande utseende; Ronny Karlsson ordföran-
de, Ove Olofsson vice ordförande, Bengt Ingesson sekreterare, Dourina 
Wikström kassör, ledamöter Ronald Karlsson, Eva Öhman och Monika 
Grannas. 
Under året har vi haft 10 styrelsemöten och 2 allmänna möten.  
2003-12-31 var folkmängden i Sikforsbygden 337 personer med en me-
delålder av 39 år. Det blir mycket intressant att se den exakta statistiken 
för 2004 som kommer i mitten av mars. Vi redogör för den i denna tid-
nings aprilnummer. 
Efter årsmötet har styrelsen 7 ledamöter och inga suppleanter. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har sagt upp hyresavtalet på skolans slöjd/
bastubyggnad med Fastighetskontoret. Genom Bengt Ingesson har vi fått 
förfrågan om vi är intresserade av att byggnaden. Årsmötet beslutade att 
Intresseföreningen går vidare med ärendet. I dagsläget beräknas uppvärm-
nings/driftskostnaderna till ca.  20.0 Tkr. 
 
Ronald Karlsson och John Lundkvist informerade från landsbygdskonfe-
rens på Piteå Havsbad med 265 deltagare från länets lokala utvecklings-
grupper. I länet finns det 369 lokala grupper. Ett imponerande antal som 
jobbar för landsbygdens. De kunde också konstatera att vi i Sikforsbygden 
ligger väl framme. Mera från konferensen kan vi läsa på Länsstyrelsens 
hemsida www.bd.lst.se   
 
Bengt tog upp skoterkörningen. Vi får många klagomål att skoterförarna 
kör vårdslöst och inte följer uppgjorda leder. Rolf Söderström gav skräm-
mande exempel på hur hans försöksodling med värdefulla svartvinbärs-
plantor körts sönder. Vi måste komma tillrätta med problemet och först 
och främst är det de vuxna som måste tänka till och även att de tar upp 
detta med sina barn och ungdomar. Vi kommer att göra ett särskilt utskick 
i allas brevlådor. 
 

                                                                                                                  Forts. nästa sida 
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Bengt informerade att Datakursen startar i mitten av mars. 28 personer har 
anmält sig och det finns plats för 45. Medborgarskolan annonserar ytterli-
gare. På varje lektion finns det plats för 15 elever. 
Här följer lite av vad som hände under 2004 och även aktuella händelser 
till dags dato. 
 
Vi fick Byapeng från kommunen som täcker en del av de kostnader vi har. 
Styrelsen för vårt bolag ”Sikfors Utveckling AB” sköter bolaget bra och 
under 2004 blev det aktuellt med försäljning av Gula Villan. Flera är in-
tresserade men inget är klart i skrivandets stund. Bolaget förvaltar Gula 
Villan, Kåtan och Bastun på Udden. 
 
Projekt Gamla Kraftstationen blev en lång historia men det går framåt. 
Projektledare är Inga-Maj Backman på kommunen och ledningsgruppen 
är Bolagets och Intresseföreningens styrelser. 
Eva Lidman har under det gångna året representerat oss i Piteå ByaForum 
och PiteÄlvdalsgruppen. 
 
Majbrasan på Stallbacken och Våffelserveringen sköttes med den äran av 
Byalaget nr 2 och Husmodersföreningen. 
Sveriges Radio Norrbotten P4 sände från Sikforsgården den 7 oktober. 
Intresseföreningen samverkade med Husmodersföreningen som serverade 
Räksoppa med morotsbröd. Reportrarna Roger Qvarnström och Reine 
Sundkvist var mycket nöjda med vårt arrangemang och sändningen som 
gav en positiv bild av bygden nådde långt utanför Sikfors.  
 
Tidningen Land som uppmärksammat vår kamp för skolan var här den 14 
november då Husmodersföreningen hade paltservering i Sikforsgården. 
Besöket resulterade i ett mycket bra reportage i tidningen Land nr. 51/04. 
Att få järnvägsbron över dammen förklarad som byggnadsminne har ock-
så tagit tid. Myndigheters kvarnar mal ofta mycket långsamt. Nu vet vi 
dock att bron kommer att bli byggnadsminne. Jag återkommer i tidningen 
när allt är klart. 
 
På höstmötet informerade Roger Johansson från kommunen om projektet 
”Vårt framtida Piteå” och ”Utvecklingsplanen” som ska tas fram för 
landsbygden. Här kommer det också att bli en hel jobb om vi vill få ut nå-
got av detta hedervärda projekt. 
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Om Sikforsvägens samfällighetsförening finns inte annat att berätta än att 
den har samma styrelse som Intresseföreningen och att all verksamhet 
sköts av kommunen. 
Under hela året har ordförande jobbat hårt för skolans bevarande och om 
detta har ni läst i många och skiftande reportage i tidningarna. En arbets-
grupp jobbar nu för att få till stånd en friskola i Sikfors. 
 
Vår egen tidning är bra och fyller sin funktion och den kan bli ännu bättre 
om flera lägger manken till och skriver i den. 
Julgranen och flaggorna åker upp och ned och sköts mycket bra av byala-
gen. All heder till dem. 
 
Vad som gäller vägen genom byn så blev den förbättrad under hösten men 
av någon underlig anledning stannade man med ny beläggning vid Öhg-
rens garage, vägstumpen fram till väg 555 glömdes bort eller vad som nu 
hände. Vi blev också lovade att det skulle bli vägbelysning vid södra in-
farten till byn. Inget har hänt och efter kontakt med Vägverket Region 
Norr har jag skrivit om begäran av vägbelysning. 
Vi har fått ett bidrag från Vägverket för Företagsskyltning vid infarterna 
till byn och Eva Lidman som handlägger skyltningen söker också bidrag 
från Sikforspengarna. 
Vi kan också konstatera att vår hemsida är bra och att Bredbandsuppkopp-
lingen är mycket bra. Det är långt ifrån alla byar, ja även städer, som har 
nåtts av denna utveckling. 
 
Under alla år har människorna i Sikforsbygden kämpat för och utvecklat 
bygden. En utveckling som fortsätter. Intresseföreningen som jobbar för 
bygdens bästa bildades 1984 och har under åren åstadkommit en hel del 
och kampen fortsätter för bygdens överlevnad och utveckling.  
Kom på våra medlemsmöten och årsmöten så ger ni det viktiga mentala 
stödet till dem som kämpar för bygden.  
Läs och medverka i tidningen ”På gång i Sikforsbygden”. Information är 
A och O för att alla ska känna sig delaktiga. 
 
Birgitta Jonsten Nordström  
f.d. ordförande 

 



Sida 6 

Sikfors Husmodersförenings 55: e årsmöte 
 

Vi är nu 32 medlemmar varav 5 var med på det första årsmötet 1950.  
Lite av ett rekord. 
Efter valen har styrelsen följande utseende; Carin Löfgren ordförande, 
Brittinger Öhgren vice ordförande, Birgitta Jonsten Nordström sekretera-
re, Gun Malm kassör, Birgit Lundkvist och Berit Lindfors ledamöter. 
 

Ur den digra verksamhetsberättelsen tar vi ett axplock; Till medlemsmötet 
i mars inbjöd vi Sveriges radio Norrbotten P4 Ann-Christin Wallner-
Hoppe som gav oss en intressant och givande information om arbetet på 
radion.  
På Maria Bebådelsedagen i mars bjöd vi pensionärerna i Sikforsbygden på 
våffelfest. Valborgsmäss med brasa och grilleldar fungerade bra tack vare 
byalaget nr 2 och många både unga och äldre mötte upp. Som alltid i fin 
gemenskap i vår vackra Sikforsgård.  
 

Den 7 oktober arrangerade vi tillsammans med Sikfors Intresseförening 
Sveriges radio Norrbotten besök i Sikfors med sändning från Sikforsgår-
den. Roger Qvarnström och Reine Sundkvist var nöjda med allas engage-
mang och den fina sändningen det blev som gav gensvar långt utanför 
Sikfors. De många gästerna lät sig väl smaka av Räksoppa med morots-
bröd. 
Den 14 november hade vi försäljning av palt i Sikforsgården. Denna gång 
i samarbete med Intresseföreningen då tidningen Land, som uppmärksam-
mat Sikfors och Arnemarks kamp för skolan, kom till Sikfors. I tidningen 
Land kunde vi sen läsa att paltsöndagen är en högtidsdag i Sikfors och 
inte ens en snöstorm kan stoppa hungriga bybor från att frossa i Husmo-
dersföreningens nykokta paltar med smör och lingonsylt. 
 

Enligt tradition hade vi gudstjänst andra söndagen i advent i Sikforsgår-
den. Denna gång under ledning av kyrkoherde emeritus Ove Morén och 
hans hustru Ingegerd. 
Lilla Julafton är något som vi bara måste fira och på medlemsmötet i de-
cember kom tomten med julklappar och underhållningen leddes av vår 
medlem Lena Wiklund på gitarr. 
 

Att hålla den vackra Sikforsgården i bra skick är förenat med kostnader 
och mångas frivilliga insatser.  
Under året har vi hyrt ut Sikforsgården och bagarstugan ett antal gånger 
vilket ger ett välkommet tillskott i kassan. 
 

Birgitta Jonsten Nordström  Sekreterare 
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             Påsk 

Torsdag: Öppet 11-20  
 
Fredag:  Öppet 12-21 Helgerbjudanden i restaurangen.  
Vi firar våffeldagen mellan Kl. 13-15 på utealtan,  
               ( vid dåligt väder inne i restaurangen)  
Pris: 20:- för våffla med kaffe, 15:- med saft. 
 
Lördag: Öppet 11-21  
Påskbuffé ( mindre julbord ) mellan 16-20  
110.-/ pers exkl dryck. Boka plats!  
Skinka, 3 sorters sill, hemgjord sillsallad, gubbröra, gravad lax, 
ägghalva med kaviargrädde & räka, cognacmedwurst, salami, 
rostbiff, rökt lamm, prinskorv, köttbullar, potatis.  
 

Kl. 12-16 Textilutställning i källaren,  
Lena Juhlin-Sandström samt Irma Vävare  
 

Kl. 21-24 Pub i kåtan Trubadur: ”K. Nordensky”  
                  ” Kvällens specialare” 40:- 
 
Söndag: Öppet 11-18  
Pimpeltävling nere på älven mellan kl. 13-15  
Anmälan på plats. Pris: 50:-/vuxen Barn 30:-  
 
Måndag: Öppet 11-17  
 
Välkomna till en trevlig påsk helg i Sikfors 

hälsningar Åsa med personal 
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VARMT TACK TILL ER ALLA I SIKFORSBYGDEN 
Efter mina år i Sikfors Intresseförening först som sekreterare och senare 
som ordförande vill jag tacka er alla som bidragit till att jag trivts med 
mina uppgifter. 
Det har varit förenat med mycket jobb men det har också varit otroligt ro-
ligt och det är tack vare er alla härliga människor i Sikforsbygden. 
I styrelsen som sett lite olika ut under åren har det alltid varit bra och högt 
i tak. Vi alla har trivts med varandra och gjort bra jobb. Ett jobb som jag 
vet att styrelsen fortsätter med lika bra som tidigare. 
Birgitta Jonsten Nordström 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

 

 
Månadens erbjudande  

 

Petterssons tjocka grillkorv 1 kg pris 35.90:- 
 

Gorby´s piroger pris  8.90:- /st 
 

Välkomna 
 

Märit med personal 
 

Öppettider Vardagar 10.00-18.00 lördagar 9.00-13.00 
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LOKAL E-POSTLISTA 
 
Det skulle vara bra att ha en 
lista över alla som har e-post 
adress i Sikforsbygden. 
Alla som är intresserade att 
vara med kan mejla till  
ronny@sikfors.com  
Skriv gärna ert telefonnummer  
också. 
Ronny Karlsson  

En tårta från Signe Olovsson 
som hon tycker alla borde få 
smaka. 
 
Utan mjöl och utan jäst 
gör en kaka – bjud till fest! 
Kakan är ej svår att göra. 
Tänka först och sedan röra. 
 
Låt din form bli riktigt smord 
med en näve goda ord, 
givmildhet en tio droppar, 
hjälpsamhet i fyra koppar. 
Glädje, skratt och tålamod 
väger du med största lod. 
 
Utav alla dessa mått 
du en smakfull kaka fått, 
ta en skiva utav den, 
ge den till din bästa vän! 
 
Kakor utav denna sort 
kan man ofta giva bort. 
Låt den bli en ”var-dags-kaka”. 
Bjud på den – låt alla smaka! 
 

                                                Signe 

Sikfors Intresseförening informerar om 
Medlemsavgiften för 2005    

 

För att underlätta betalningen skickar vi med ett inb.kort i tidning-
en. Föreningens Bg är 5657-5194  
Det kostar 80:- för familj  
                  50:- för ensamstående 
Du kan även komma in och betala kontant till mig eller vår nye 
kassör Dourina Wikström som bor på Sundet  
                                                                    Ronny Karlsson/ ordf. 



Sida 11 

Årsmöten i Skomanstjälen 
 
Söndagen den 30/1 hölls två årsmöten i Byastugan, Vattenföreningens och 
Byaföreningens.  
Vi började med Vattenföreningen. Efter att styrelsen beviljats 
ansvarsfrihet för 2004, beslutade mötet enhälligt att överlämna alla 
tillgångar och ansvaret för byns vattenförsörjning till Skomanstjälens 
Byaförening och därmed lägga ner Vattenföreningen. 
 

Nu var det dags för Byaföreningens möte.  
Av verksamhetsberättelsen framgår att 2004 var ett relativt bra år för 
föreningen. Bagarstugan användes flitigt, tre vävstolar har varit igång i 
vävrummet. Numera är det så att den grupp som sköter gräsklippningen 
även ser till att flaggorna kommer upp och ner i rätt tid, samt ansvarar för 
tillsynen av husen hela året, detta fungerade mycket bra.  
Våra byafester och Majbrasan var välbesökta och uppskattade 
arrangemang. Två saker var mindre bra, det ena är placeringen i 
brännbollsturneringen, där måste vi skärpa oss. Det andra är skidspåret 
som, p.g.a. den dåliga vintern, var åkbart endast februari månad.  
Styrelsen som valdes är John Lundkvist ordf. Petra Söderberg sekr. Birgit 
Lundkvist kassör, Ove Olovsson och Bertil Åström ledamöter, Nina 
Olovsson suppl.  
Sen togs det formella beslutet att överta ansvaret för byns 
vattenförsörjning. 
Ulf B. utsågs till ”föreståndare” för vattenanläggningen,  med Dick O. och 
Daniel J. som ersättare.      
 
2005 års aktiviteter diskuterades, det bestämdes att Valborgsmässoafton 
kommer att firas med sedvanlig brasa, våffelservering och lotteri, att det 
blir en byafest under våren och en till hösten. 
 

                                                                     John Lundkvist 

Sikfors Husmodersförening har medlemsmöte  
Måndagen den 14 mars kl. 19.00 i Sikforsgården.  
Gamla som nya medlemmar hälsas varmt välkomna  
Styrelsen 
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PRO Sikfors årsmöte 9/2 2005 
 
Ordförande John L.hälsade välkommen och öppnade årsmötet avseende 
2004 års verksamhet.  
Till att justera dagens protokoll utsågs Sonny och Tore Lundberg  
Knappt ett 50-tal PRO-are hade mött upp. 
Vi har under en längre tid haft det så att alla erlagt 20 kr för den mat som 
serverats på våra möten.  
Styrelsen la ett förslag som innebar att alla på årsmötet skulle betala 40 kr.  
Dessa pengar skulle oavkortat skänkas till någon hjälporganisation, samt 
att resten av året skall all förplägnad vara gratis på medlemsmötena och vi 
skall försöka klara ekonomin med lotterierna.  
Förslaget godkändes enhälligt.   
Maten som bestod av god pitepalt, inbringade tvåtusen kronor. 
Vi har under året haft studiecirklar i olika ämnen. 2 parallella läsecirklar, 
en i bildkonst samt en i trä och knivslöjd, alla har varit igång både vår och 
höstterminen. 
Dessutom har vi haft aktiviteter som boule och bowling. 
Vi har på kvartalsmötena haft olika underhållare och på julfesten medver-
kade ett antal ungdomar från Sikfors skola som visade upp ett vackert Lu-
ciatåg och sjöng julsånger under ledning av Anna Stenvall. 
 
Nomineringar till PRO Pitebygdens Samorganisation skall inlämnas, där-
för la styrelsen ett förslag att nominera Barbro Nilsson till ordförande och 
Rolf Öberg till valberedningen, vilket mötet godkände. 
John läste upp en motion som styrelsen lämnat in till ABF Piteåbygdens 
årsmöte angående stimulansbidraget. 
 
Styrelsen för 2005 är: Ordf. John Lundkvist 
 Sekr. Birgit Lundkvist 
 Kassör Berit Lindfors 
 V.ordf. Rolf Söderström 
                                       Ledamot Sibylla Sandberg 
                                    Suppl. Ronald Karlsson och Eivor Eriksson 
                            Studieorganisatör Ronald Karlsson  
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Tränings läger  i Sikfors 
 
Den 5-6 februari hade Sikfors SK f -94:as tjejer läger på Folketshus 
(Sikfors). 
Med skratt och stoj sparkade flickorna fotboll och senare på  
lördagskvällen så åt dom och tränarna samt föräldrar och syskon 
middag ihop (tacos). 
Efter maten så såg alla en film om en fotbollscup som Sikfors/
Svensby SK f-88 spelade i Danmark. 
 

På Söndagen så steg dom upp rätt tidigt för att fortsätta fotbollsfes-
ten och hade roligt då med.  
Det slutade klockan 14.00 på söndagseftermiddagen och alla gick 
hem glada och nöjda och en aning trötta efter helgens träningslä-
ger. 
 

Vi tränare för flickorna vill tacka för ett ännu lyckat läger och ser 
fram emot att göra om det igen! 
Och vi vill även tacka dom för-
äldrar som hjälpt till så att allt 
gick igenom!  
(nämner inga namn men ni som 
vet om att ni hjälpt till, ta åt er!) 
 
Mvh / tränarna för SSK f-94  

Tävling finn fem ägg 
 

Denna månad börjar vi med en tävling, här gäller det att hitta fem 
stycken  påskägg som har gömt sig i tidningen. 
Skriv ner dit namn och telefon nr. samt vilken sida du hittat äggen 
på så har du chans att vinna ett paket kaffe.  
Lägg Svaret i Intresseföreningens låda vid affären  
Senast den 20/3-05 
 

Rättsvar och vinnare publiceras i nästa nummer. 
 

Så här ser äggen ut som är gömda, obs! räkna ej 
med detta ägg.   Lycka till…        Red/ Carina 
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Reportage från Lilla Vasaloppet  
 
Sikfors skola har för  fjärde året i rad anordnat  lilla Vasaloppet. I år var 
jag åter med och hejade fram våra kanske blivande skidstjärnor. 
I mars 2002 när det anordnades för första gången så var vädret inte på vår 
sida det snöade och allt blev bara blött. 
Men i år  var det strålande sol , men kallt. På morgonen så trodde jag att 
det skulle bli inställt pga att det var för kallt, det var nämligen - 20. 
Som tur var  blev det mildare och jag tog mitt block och kamera och gick 
ner till skolan. 
Stafetten hade man redan genomfört på förmiddagen. 
Det är en stafett, där gäller det att åka så att man kommer så nära  ide-
altiden tio minuter som möjligt. I år var det 5-6 ans lag som var närmast. 
 
När jag kom ner till skolan hade man redan börjat rada upp sig vid starten 
för Lilla Vasaloppet , alla var ivriga att få komma iväg. 
 
Tre olika klassindelningar fanns det, och det var följande. 
 

Förskola och åk 1-2 ner runt stora fotbollsplanen vid folkan och åter. 
Klass  3-4:an  2,5 km 
Klass  5-6:an   5 km 
 

All start och målgång var på  
skolans lilla fotbollsplan 
 
Eftersom jag vet hur snabba dessa barn är så tog jag snabbt en bild före 
starten och skyndade mig ner till vätskekontrollen vid Oxberg. 

Glad påsk 
Önskar  

jag er alla  
som bor & verkar i 

Sikforsbygden 
 

Red/ Carina 
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Här hittade jag Anita och Stefan som var beredda med saft till de törstiga 
åkarna, som snart var på väg. 
Det dröjde inte länge förrän de första åkarna kom, man kunde rent av höra 
glada tillrop när åkarna närmade sig vätskekontrollen. 
Solens knappt värmande strålar gjorde att humöret var på topp. 
 
Jag frågade Jenny hur det gick, om hon vallat rätt. -  Hon hade vallnings- 
fria skidor och det hade gått  bra så här långt.  
 
Emmy  fick frågan om hon vallat sina skidor  rätt för dagens åkning. Det 
visste hon inte, hon bara åkte, hon hade också vallningsfria skidor . 
 
 
Och så var det bara att skynda tillbaka till målet vid skolan för att hinna ta 
några bilder där och lite intervjuer   
 
När jag kom tillbaka hade de yngre barnen redan börjat komma i mål . 
Det fanns inga nummer på startande åkare, alla är vinnare och får en jätte- 
fin medalj, den ser ut som en riktig guldmedalj.  
När man kommit i mål och fått mottaga medaljen  så  var det dukat med 
smörgås och varm choklad uppe i matsalen . 
 
När jag kom upp i matsalen så möttes jag av en  munter skara barn med 
rufsigt hår och  rosiga kinder . 
 En av dem var Olle som  åkte för första gången. Han tyckte det bästa med 
Vasaloppet var att man  fick stanna och dricka saft. 
Han sa att han hade minsann  tränat tisdagar och måndagar för att klara 
detta. 
 

Jag gick ner för att se om de äldre  eleverna var på ingång, 
Väl nere på skolgården igen så träffade jag Linn som bor i Arnemark  hon 
var stolt men lite blyg, hon  tyckte det var roligt och det bästa var att få 
stanna  och dricka saft. 
Då kom det några som åkte elljusspåret  2,5 km . Sen dröjde det inte länge 
så kom även de som åkte 5 km i mål. 
 

På nästa sida finns det  bilder från loppet och vill ni se fler bilder så gå in 
på Sikfors hemsida www.sikfors.com och klicka er in på Sikforstidningen  
På gång. 
                                                                                              Red/ Carina 
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Här ser vi kön vid starten på skolans fotbollsplan.  
På nästa sida så ser vi grabbarna från 5-6 an som kom bland dom 
första till vätskekontrollen. 
Anita och Stefan fick jobba för högtryck när det började strömma in 
fler åkare. 



Sida 17 



Sida 18 



Sida 19 

Mars: 2/3 Årsmöte SSK och SFHF kl. 19.00 i Folketshus   
               14/3 Husmodern månads möte kl. 19.00                                                

Aktivitets kalender 2005 

Bild på sidan 18 
En del tog sig tid att gå åtsidan och njuta av saften innan det bar 
av igen ut i spåret. 
Här har vi en av åkarna som är i full fart på väg att runda fotbolls-
planen. 
Glöm inte att gå in på vår hemsida och titta på fler bilder, där finns 
även från målgången.                                                                                                                           
                                                                               Red/ Carina 



Sida 20  

På vägen hem från Intresseföreningens årsmöte fick jag och Eva 
syn på en snö skulptur  på dagisgården den  var så fin att den 
måste bara få komma med  i tidningen . 
Varför inte smycka byn vintertid med lite snö eller is skulpturer.  
 



Sida 21 

Här följer några sidor med bilder från  
skolans lilla Vasalopp  



Sida 22 



Sida 23 



Sida 24  


