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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 
 
 

September: VargbackensryttarF. 
 

Oktober : Fiskevårdsföreningen 
 

November: Folketshus 
 

December: Intresseföreningen 
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Hej medlemmar i Intresseföreningen. 
  
Vi planerar att köra en cirkel  i "Jägarexamen" med ledare Stig Engman. 
Hör av dig om du vill gå den, eller någon annan spännande cirkel. 
 
Det är hög tid att komma in med önskemål om vad ni vill göra i höst tex 
gå en studiecirkel i trädgårdsplanering, akvarellmålning här i Sikfors.  
 
Och du som vill leda en cirkel hör av dig, alla förslag är välkomna.  
 
Studieansvarig  Monika Grannas  tfn 0911-658 45, 070-258 25 21 
 
Bli medlem i intresseföreningen du också, ju fler vi är ju mer 
kan vi göra.  
 

Sikfors Intresseförening 

 

. . .TÄVLING . . . . . . . TÄVLING. . . . . . . TÄVLING . . . 

Nu är det dags att leta igenom tidningen efter den  
här figuren som ni ser nere i högra hörnet.  
Det finns 5 st. 
Lämna in ditt svar senast den 20 september  
med namn och telefonnummer i min brevlåda  
Sikforsvägen 91 eller maila segerlund@sikfors.com 
 

Vinsten är 1 kilo kaffe. 

Räkna inte med den här björnen. 

Rätt svaret på sidorna redovisas 
i nästa nummer. 
 
Blir det inget gensvar på denna täv-
ling så slutar vi med det. 
Om ni har förslag på något roligt 
som vi kan ha tidningen så meddela 
mig. Mvh. Red/ Carina 
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Piteå Kommuns barn- och utbildningsnämnd 
 

Avstyrkte onsdagen den 31/8 som väntat i sitt yttrande till Skolverket, 
Fastighetsbolagets Sikforsbygden ABs ansökan om att starta en fristående 
skola ht 2006.  
Huvudskälet var ekonomiskt men enligt min mening inte särskilt väl un-
derbyggt.  
Det löd: ”En logisk och oundviklig effektivisering för att bibehålla en 
budget i balans och anpassa resurserna efter det vikande elevunderlaget i 
grundskolan och det ökade elevunderlaget i gymnasieskolan”. Efter denna 
punkt angavs 6 andra skäl som i sin helhet handlar om att den pedagogis-
ka kvalitén bättre upprätthålls med den nya ordningen.  
 

Vad innebär då detta för Sikfors möjligheter att etablera en fristående sko-
la? Först och främst är det Skolverket som tar beslut i frågan på basis av 
den ansökan vi har lämnat in.  
Piteå kommun är i det fallet bara en remissinstans, och så som lagen är 
skriven hävdar jag att om ansökan är bra och rimlig, måste kommunen 
ekonomsikt med siffror och kalkyler kunna visa hur det påverkar kommu-
nen negativt att vi startar en fristående skola.  
 

De signaler jag fått från folkpartiets representant Nils Dahlbäck tyder på 
att kommunen inte på något avgörande sätt lyckats bevisa detta.  
Personligen ser jag det hela som ett fall framåt.  
Avgörandet från Skolverket kommer i slutet av året och fram till dess 
kommer vi från arbetsgruppen att försöka skapa en bra dialog med Skol-
verkets handläggare.  
 

Krister Hansén representant för Arbetsgruppen för Sikfors egen skola 
 

Krister Hasén 
Åhlunds väg 12 
941 92 Arnemark 
Sweden 
+46 (0) 911 71109 
070-24 99 110 
kv551@spray.se 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

KLÄDER TILL KARELENS FATTIGA OCH BARNHEM.  
 
Jag tar nu emot kläder / lakan / handdukar / hygienartiklar igen, MEN jag  
önskar även också 100:- för frakt. Jag kan omöjligt stå för fraktkostnaden 
ensam, vill du enbart skänka en slant stor eller liten är det mer än  
välkommet.  
350 familjer i Petrozavodsk står under socialens skydd för att få kläder, 
och nu börjar det att bli kallt igen. Och även byar får del av hjälpen.  
Är det några ungdomar som vill göra ett projekt ( I skolan kanske ) och 
hjälpa till med insamlingen och åka och se barnhemmen är ni välkommen 
att höra av er.  
 

Är det någon annan som vill följa med till ryska Karelen så blir jag er  
personlige guide.   
 

23-28 september kan man följa  med för en billig kostnad av 3500 kr  
på en kombinerad  Turist och hjälpsändningsresa. 
 
Tacksamt Monika Grannas  0911-65845, 070-258 25 21 
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Att brodera är inne,  säkert även i Sikfors.  
 

Broderiföreningen Totem hantverk sprider sig, vi har arbetat hela 
våren och sommaren i sta´n. Vi kör 0-cirklar dvs själva cirkeln kostar  
inget och man har ingen speciell ledare utan vi lär oss tillsammans.  
Vi gör tillsammans en studieplan med nya spännande grejer.  
Medlemsavgiften är 40:-/år.  
Alla åldrar och karlar och kvinnor är välkomna.  
Eller kom och gör ett besök i sta´n  tisdagar eller fredagar.  
 
För info och anmälan vänd dig till Kristina Karlsson 702 53 eller Monika 

Höstmöte PRO Sikfors 24/8-05 
 
Ordförande hälsade välkommen. 
Vi  var ett 50 tal medlemmar som åt Surströmming 
med tillbehör. 
Vi sjön och Anders Markström spelade dragspel till 
bla  Surströmmingsvisan. 
Dagens protokoll godkändes och justerare för  
mötet blev Raili och Acke. 
Läsecirkeln kommer snart att starta. 
Snickarkurs? Målarkurs? 
Bowlingen börjar tisdag den 6/9 kl.9.30 
Litet intresse för resor med Öjebyns PRO. 
Trivselträff i Öjebyn i januari med mat och underhållning för 40kr 
Datum för nästa möte 2/11 –05 kl. 13.00 
Apoteket kommer och informerar om mediciner. 
Värd och värdinna för nästa möte blev Bertil och Olga, Gunvor 
S.Raili och Acke, Anna-Lisa. 
Det ska sättas upp affischer på anslagstavlan om möten. 
Det serverades kaffe och kaka. 
Dragning av lotteriet. 
 
Aina Forsberg 
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Fiskekortspriser och regler. 
 
 

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. 
 
 

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

Med reservation för ändringar. 
 

Sikfors FVO. 

Sikfors  
Husmodersförening  

 

Nu träffas vi igen efter  
sommaruppehållet  

 

Måndagen  
den 12 september 

kl. 19.00  
i Sikforsgården  

 

Vi bjuder på god förtäring och 
vad det blir är en hemlighet.  

Så kom och kolla.  
Varmt välkomna gamla som nya 

medlemmar  
Styrelsen 
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Vargbackensryttarförening  
ordnar 

Hopptävlning  
 

på Ryttarföreningen  
 

Lördag den 10 september 
första start kl. 10.00 

 
Vi säljer fika och varmkorv   

Mellan 10-13 
Kom och titta och ta en fika. 

Välkomna 
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          Skidskola! 
 

SSK har tänkt starta en skid-
skola någon gång i Slutet av  
oktober, tanken är att den ska 
gälla barn från 5 år och uppåt.  
Vi återkommer om tider osv i  
nästa nr av Sikforstidningen. 
            
                                     Styrelsen 

Idrotta mera  
 

SSK kommer att starta ett  
samarbetsprojekt tillsammans 
med Stiftelsen kulturhuset, syftet 
är att få våra ungdomar att  
idrotta mera.  
Mer info kommer senare. 
 
                                   Styrelsen 
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För mig en mysig sommar bild med två hästkompisar som släcker 
törsten vid älvkanten. Bilden är tagen i  en hage vid Borgforsälven. 
Hästarna heter Miro och Dally. 

 
Har du något du vill tumma för så  
ring eller maila till redaktionen så  

sätter jag in det i tidningen. 
 
Eller är det något annat roligt eller tråkigt 
som du vill förmedla till andra hör av dig. 

Inget är för litet eller obetydligt, det är bara 
vad vi gör det till som har betydelse…. 
                                                Red/Carina 
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Nu är det snart  

dags för den årliga  
Höstfesten 

 

Planering pågår och 
vi siktar på att ha 
festen någon gång i 
slutet av oktober 
början på november. 
Tid och datum kom-
mer i nästa nr.  av 
På Gång i Sikfors 
Bygden 

FEST! 

  SSK 



Sida 12  

 


