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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 för tidningen 2005 

 

Juni: PRO 
 

Juli:  Semester uppehåll 
 

Augusti: Inlämning av material Senast den 
20/8 för att säkert komma in i  
tidningen för September. 
 

September: VargbackensryttarF. 
Oktober : Fiskevårdsföreningen 
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SLÖJD/BASTU LOKALEN 
 

Styrelsen fick på årsmötet i uppdrag att förhandla med kommunen 
om slöjd och bastu lokalerna. Efter ett besök som jag och Bengt 
gjorde på kommunen där vi pratade med  
Stefan Bengtsson på fastighetskontoret, har vi nu fått ett förslag 
från honom enligt följande: 
 

• Värme kan levereras från skolan i Sikfors via den befintliga 
kulverten, en undermätare installeras och föreningen betalar 
för sin förbrukning. Installation av undermätare bekostas av 
kommunen. (Ca 10 Tkr). Eftersom värmen till Sikforsskola 
och hyreshus levereras av Stenvalls trä föreslår vi att före-
ningen gör upp med dem om värmeleverans via Sikforssko-
la. 

 

• Ett nytt el-abonnemang installeras i slöjdbyggnaden, instal-
lation bekostas av kommunen. (Ca 10 tkr. ). El-
abonnemanget tecknas av er föreningen. 

 
• Material till nytt plåttak typ TRP bekostas av kommunen, mot 

verifikat. (Ca 20 tkr) 
 

• Vattenlevereras kan ske från skolan, undermätare installe-
ras och föreningen betalar vatten förbrukningen. Kommunen 
bekostar installation av undermätare. (5 Tkr)  

 
 

Övertagandet kommer att ske kostnadsfritt, den fasta kostnaden 
förutom värmen blir elströmmen. Om man räknar med fast avgift på 
1000:-/ år och en förbrukning på 4000kwh  
Blir det ca: 5000:-/år.  
För att finansiera detta kan man göra följande räkneexempel: Om 
vi sköter städningen ideellt och tar 20:- per bastubadande och räk-
nar med 5 badande i veckan x 50 veckor så blir det 5000:-   Utöver 
det tillkommer uthyrning av slöjdlokalen för kurser och till privatper-
soner. 
 
Fundera på detta och kom gärna med synpunkter. 
 
Ronny/ordf. 
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Arbetet för Sikfors egen skola går vidare! 
 

Arbetsgruppen för en fristående skola i Sikfors har lämnat in en ansökan 
om att starta en skola i Sikfors från och med 2006. Skolan kommer att  
kallas I ur och skur -Forsen.  
Ansökan ligger inne hos Skolverket och svar tror vi kommer under nov/
dec 2005. 
Närmast ska barn och utbildningsnämnden i Piteå kommun lägga sin syn 
på saken och tillstyrka eller avstyrka planen. Deras åsikt kan komma att 
spela en roll men innebär ingen automatisk vetorätt.  
Det finns fortfarande möjlighet för de barn som från och med 2006 vill gå 
i Sikfors egen skola att anmäla sig.  
Även barn som börjar några år fram i tiden kan anmäla sig.  
Kontakta någon i arbetsgruppen, Stefan Hallman på 0911-71108 eller 
Krister Hansén 0911-71109 så ordnar vi det. En anmälan kan rent hypote-
tiskt spela en roll för det enskilda barnet om en kö situation skulle uppstå, 
men stärker också våra möjligheter att lyckas med våra planer.  
 

Krister Hansén 
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Sikfors Gamla Kraftstation 
 

Nu äntligen efter 9 års mycket idogt arbete får vi EU-bidrag till Projekt 
Gamla Kraftstationen. Något som vi alla ska vara glada över.  
Återigen har det visat sig att trägen vinner. Styrelserna i Sikfors Utveck-
ling AB och Intresseföreningen har nu ett tufft jobb ett antal år framöver.  
Det är Bengt Ingesson som är samordnare och kontaktperson.  
Vi kan väl säga att han är den lokale projetledaren.  
Inga-Maj Backman är kommunens projektledare. 
 

Birgitta JN   

 Bilder på kraftverket  kommer  kanske att finnas  på Sikforsnättidning. 

Fiskekortspriser och regler. 
 
Årskort sjöar 500 kr  
 

Årskort älven 300 kr 
 

Årskort ungdom 200 kr 
 
 

Dygnskort sjöar 50 kr 
 

Dygnskort älven 50 kr 
 
 

Barn upp till 16 år fiskar på målsmans fiskekort. Målsmans närvaro 
krävs. 
 

Tre fiskar per dygn och kort. 
 
 

Alla Fiskare löser sitt eget kort. 
 

Alla årskort gäller kalenderår. 
 
 

OBS! Totalt fiskeförbud i älven gäller från 15 sept tom 16 okt. 
 

Med reservation för ändringar. 
 

Sikfors FVO. 
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Sikfors SK Flickor -94  
 

Lagbild tagen efter första hemmamatchen på gräs,  
då tjejerna mötte Sunderby SK och spelade oavgjort 3-3.  
Följande match på bortaplan besegrades Älvsby IF med 2-1.  
Senaste resultat 3-3 på hemmaplan mot Sävast AIF. 
             

Från vänster: Fanny Nilsson, Anna Nilsson, Hanna Johansson,    
Johanna Backman, Maja & Hanna Dalbäck. 
Sittande från vänster: Ida Söderberg, Jenny Stenvall, Sofia Arvids-
son. Liggande: (Målvakt) Emmy Arvidsson. 

SSK informerar 
 

Från och med den här säsongen kommer vi att sköta om 
poolen och ni kan se öppet tiderna i annonsen som  
Campingen har här i tidningen. 

SSK / Styrelsen 
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Sikfors SK 
 

            Styrelsen                                               
 

Ordf: Urban Segerlund                               
Sekr: Nina Olofsson 
Kassör: Maud Nilssonn 
Ledamot: Gösta Karlsson 
Ledamot: Vakant 
Suppl: Mats Stenvall 
Suppl: Maria Bergman 

 
Vi har from den 23/5-05 anställt en ny vaktmästare Eilert Lyxell 
SSK hälsar Eilert välkommen och hoppas att han ska trivas i  
Sikfors. 
            

Lennart ” Laban ” Nilsson 

Fotbolls Sektionen  
 

Ordf: Lennart Nilsson 
Kassör: Maud Nilsson 
Ledamot: Nils Bergström 
Ledamot: Ulrika Pettersson 
Ledamot: Erik Arvidsson 

Laban är ju som ni alla vet en av eldsjälarna i Sikfors så därför får 
han vara månadens porträtt... 

SSK ordf. Urban 
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Skolavslutningen 2005 
 

För våran familj var det en naturlig skolavslutning för våran Fredrik 
gick ut 6:an. 
Men för de elever som gick ut 3 an - 5 an var det nog annorlunda 
för även dessa blev i år avtackade med en ros av rektorn för att de 
ska byta skola till Böle resp. Öjebyn. 
 
Trots vemodet att skolan skal halveras så blev det en jätte trevlig 
skolavslutning med mycket sång och musik av eleverna. 
 
Allt avslutades med kaffe, saft och tårta som Kattis och Peter Nils-
son  traditions enligt ordnat. 

Tummen uppför alla goda tårtor.  Red/Carina 

Här ser vi Rektorn tacka de elever som lämnar  Sikfors skola. 
 
Fler bilder finns att se på Sikfors Tidningen på nätet. 
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Byakraften i Sikfors är verkligen levande.  
Här är bilder från den 21 maj när det påbörjades  
utvändig uppfräschning av byns affär… 
 

                               Fler bilder finns på Sikforstidningen på Nätet. 



Sida 10 

 

Familjedag på Folkets Hus 
 

Måndagen den 6:e Juni, var det familjedag på Folkets Hus.  
Aktiviteterna bestod av Hundutställning, 
Loppmarknad, Hästridning, Hamburgerförsäljning samt café 
mm. Trots ett uselt väder med regn, så blev dagen välbesökt. 
Både gamla och unga stannade upp och fick en pratstund över 
en kopp kaffe och hembakat bröd eller en hamburgare med 
läsk. Saker bytte ägare och fick flytta några hus bort, kanske de 
kommer tillbaka till sina gamla ägare vid kommande loppmark-
nader? Hur som helst så kommer det fler aktiviteter på 
”Folkan” under sommaren. Var uppmärksam och läs annonser 
både på anslagstavlor, i ”På gång i Sikforsbygden” samt An-
nonstidningen. Slutligen önskar vi i Folkets Hus styrelsen alla 
en riktigt Trevlig sommar! 
 

Fredrik Danielsson/Kassör 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

Från nu och fram till den 14 augusti har vi 
 

Öppet alla dagar 9.00-21.00 
Köket    öppet till 19.30 
Grillen  öppet till 20.30 

 

Poolen alla dagar 9.00-18.00 
Kiosken öppen vid vackert väder 

 

Håll utkik efter våra aktiviteter  
som bl.a kvällsbad 

 

Med vänlig hälsning Åsa & Micke med personal  
Tel: 0911-70240 

www .sikfors.com/camping 
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Tummen ner för dig  
som inte visar hänsyn, skrämmer både djur och människor när du 
bränner fram på ditt 2 hjuliga motorfordon i skog och mark. 
 

Jag trodde att det skulle vara  
säkrare att rehabilitera honom i  
skogen och inte efter trafikerade  
vägar. Eftersom det dessutom var 
Snö på vägarna   (vecka 10) 
 

För mig blev det en dyr och ledsam promenad. 
 

Jag saknar verkligen min häst 
Vem vet om skadan som han hade skulle ha läkt om han inte slitit 
upp den vid vårt möte efter skogsvägen? 
Du kunde ha stannat kvar och väntat på ett okej innan du startade 
och drog iväg 
 
Visste jag vem du var, så hade jag anmält dig för vårdslöst framfö-
rande av motorfordon. 
Om man inte har fullsikt genom en kurva el. liknande så är det inte 
bara att gasa på. 
Men du verkar tro att du är ensam i skog och mark. 
Nästa gång så kanske det är någon som rider på sin häst som ram-
lar av och skadar sig. 
 

För många är hästar inte någonting värda men för mig var min häst 
en vän och gåva samt en tillgång i min rehab tillbaka i arbetslivet. 
 
Jag vill inte bli bitter men du som läser detta prata med era  barn/
ungdomar om säkerhet för dom själva och andra mäniskor. 
 
Alla som vistas i skog och mark måste kunna känna sig trygga, och 
det har vi alla ett ansvar för. 

Carina Segerlund 

Tummen upp för Acke och Kicki som hjälpte 
mig vid Mackens bortgång. 
Samt alla som stöttat mig under de sista månaderna 
av hans liv.         Carina    
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Byakrafter 
Målnings arbeten vid byaaffären 



Sida 14 

 



Sida 15 



Sida 16 

 



Sida 17 

 



Sida 18 

Tävlingen från förra numret var det ingen som skickade in 
någon lösning på. Jag beklagar att det blev fel på månaden för 
datumet för inlämning av de rätta svaren 
Men de rätta sidorna för fåglarna är på sidorna 6,8,9,10,15. 
 
Jag kommer att prova en tävling till men då blir den svår och pot-
ten i september blir 1 kg kaffe. Och är det inte något visat intresse 
så slutar vi med det. 
 
Har ni någon idé om vad vi mer kan ha i tidningen så vore jag in-
nerlig tacksam för det, och om föreningarna ser möjligheter i att 
använda tidningen som ett forum för att nå ut till medlemmarna i 
byn. Vi behöver byakraften i tidningen också. Mvh Red/ Carina 

Här ser vi några som fikar på skolavslutningen 2005 


