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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 

 
 

Oktober : Fiskevårdsföreningen 
 
November: Folketshus 
 

December: Intresseföreningen 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

Slöjd/Bastun 
 

Efter ytterligare en träff med Stefan Bengtsson på kommunen har 
det tillkommit en del. 
Ett av våra villkor var att slöjdens inventarier skulle lämnas kvar. 
Efter ett samtal med Gun Lindkvist på kommunen kommer hon att 
skicka mig en lista på de inventarier som kommer att fördelas på 
de övriga skolorna i kommunen. När vi fått del av listan får vi ta 
ställning om det är kvar tillräckligt för att kunna bedriva slöjd där. 
Vi kommer att ta upp frågan på Höstmötet så får medlemmarna 
säga vad de tycker. 
 
Ronny/ordf. 
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sett till Lukas? 
Han är GulOrange  

Levande, skadad eller död.  

Var snäll och kontakta mig 

Mia Persson 

Tel 0911-700 50 

070-218 71 78 

Har någon  

För färgbild titta på Sikfors hemsida  

Tidning nr 7 okt –05 
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Hej på Er!   
  

Åkte hem idag efter 14 dagar i Grenforsen och ser då Kristers brev 
angående skolan.  
Jag tolkar det som han gör att det är ett steg närmare en bevarad 
skola i Sikfors.  
Det som är viktigt att ta med tycker jag är att barnen från Tvärån 
ska erbjudas plats i vår skola det är ju betydligt närmare för dem till  
oss än till Älvsbyn  
Fortsätt att slåss, jag stöder er för fullt och skall så gott jag kan  
skriva insändare mm från "min kant"  
 
Jag tittade än en gång på "slyet" som har vuxit upp på norra sidan 
av älven mitt emot campingen ungefär strax< hitom nerfarten till 
gamla kraftverket, jag vet inte vem som äger marken men det   
skulle vara roligt att rensa upp där och även sätta upp skyltar titta 
till vänster eller höger ser du Norrbottens pärla Sikfors  
 
Jag kan hjälpa till att röja där och varför inte använda riset som 
nästa vårs majbrasa som då kan ses från nästan alla i byn eventu-
ellt kompletterat med ett fackeltåg från campingen över hängbron 
och upp för att tända brasan  
 
Ytterligare en sak, har varit och städat runt Gåstjärn igen och kört 
bort soporna men jag skulle behöva gamla sortens sopsäckar  
som är större än nuvarande kan det möjligen finnas i någons  
gömma???  
 
Ha det så bra  
Conny Söderström Åkersberga 

Öppet brev till alla bybor  
från Conny Söderström Grenforsen/Åkersberga 

Daterat 8/9-05 
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Vad händer med Gamla Kraftverket? 
 
Restaureringen av Gamla Kraftverket genomförs som ett kommunalt  
EU-projekt med Ingamaj Backman, Kultur och Fritid, som projektledare.  
 
Torsdag den 1 september hölls en första planeringsträff, då kommunens 
projektledare Ingamaj Backman besökte Sikfors och vår arbetsgrupp,  
som består av: Bengt Ingesson, Hans Bergman, Ove Olofsson och Kjell 
Olofsson. 
 
Att genomföra ett EU-projekt innebär stora krav på redovisning av  
åtgärder och kostnader utifrån den ingivna ansökan. Kultur och Fritid  
sköter all administration kring projektet.  
Vi kommer givetvis också att använda den sakkunskap som i övrigt finns 
på kommunen i projektet. 
 
Närmast i tiden ligger en genomgång av kraftverksbyggnaden utifrån  
tidigare besiktningar och avstämning med Norrbottens museum om hur  
de olika åtgärderna skall utföras. Det är ju en gammal kulturbyggnad vi 
ska ge oss på.  
 
Därefter kommer en tidsplan att upprättas. . 
 
Just nu pågår en röjning av sly och buskage inom området.  
Med öppnare ytor blir det inte bara snyggare, det blir förhoppningsvis 
också mindre intressant att ytterligare förstöra den byggnad som nu skall 
restaureras. 
 
Jag återkommer med information om tidsplan mm efter nästa möte med 
arbetsgruppen. 
 
Bengt Ingesson  
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SIKFORS INTRESSEFÖRENINGS  

 
HÖSTMÖTE 

 

19 OKTOBER 
FOLKETSHUS  

KL 19:00 
 

Vi bjuder på fika 
 

VÄLKOMNA 

Sikfors Husmodersförening  
 

Nu är det dags för  en-dags trevlig utflykt  
Söndag 16 oktober  
gör vi en resa till  
Morjärvs Ullspinneri och GK (Grossistkompaniet).  
 

Två intressanta och sevärda utflyktsmål.  
Vill man lätta på börsen så finns det möjlighet till det.  
 

Vi samlas vid Folkets Hus kl. 10.00 för avresa.   
 

Anmälan om deltagande görs till  
Birgit Lundkvist tfn. 701 00 eller  
Carin Löfgren tf. 701 42  
Vi samåker  
I Morjärv äter vi på Café Nova  

 

Varmt välkomna  
till en trevlig resa hälsar vi  

gamla som nya medlemmar.  
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Björn skjuten i Sikforsbygden 
 

Torsdagen den 15 september blir något av ett historiskt datum 
för då sköts den  första björnen  i  Sikforsbygden . 
 

Tord Öberg, från Öjebyn, som jagar med Skomanstjälens byalag satt på 
älgpass i dessa trakter och vid 15.30-tiden dök plötsligt en björn upp. 
 

- Björnen spankulerade ett 80 tal meter ifrån mig där jag satt. Pulsen steg 
ordentligt. Den åt lingon och upptäckte mig inte. Jag ville inte ta några 
onödiga risker utan väntade över en halvtimme innan jag fick ett säkert 
skottläge, under tiden han jag få en ordentlig titt på honom och han var 
grann, säger Tord Öberg.  
När Tord sköt hade björnen kommit närmare, cirka 35-40 meter. 
- Jag blev inte rädd men det var ändå väldigt spännande, jag hade radio-
kontakt med brorsan hela tiden. 
 

Björnen som var en hanne visade sig väga 176 kg och därmed räknas  
till de större. 
Jag undrade vad han gjorde med skinnet och köttet. 
Skinnet är skickat för beredning och det blir en grann trofé  och köttet  
såldes. Någon prov stek blev det inte,  för  Tords egen del. 
 

Enligt min undersökning så har det aldrig skjutits någon björn i dessa  
trakter , inte under 1900-talet fram tills nu 2005.  
Det finns ingen känd historia.  Med reservation för det kan ju ha hänt  
under något annat århundra.   

Det verkar som björn beståndet bara ökar , och avskjutning av björn här i 
bygden kommer nog att finnas med i  jägarnas planering för  nästa år.                                      
                                       Red/Carina 

Här ser ni vågen som visar på 
hela 176 kg. 
På nästa sida ser ni Tord sittande 
med björnen . 
Bilden nedan visar verkligen hur 
stora ramar björnen har i den här 
viktklassen. 
På sidan 10 finner du lite fakta om 
björn och jakt. 
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Lite historik och biologi 
Under 1800-talet hade björn och övriga rovdjur tillgång till mycket  
mindre klövvilt än idag och tamdjur blev ofta deras byte. Samhället  
uppmuntrade förföljelse av rovdjuren genom lagstiftning och skottpengar.  
Rovdjuren fick förföljas under hela året och också förföljas och dödas på 
andras marker. Björnar jagades ofta vid idena eller på spårsnö såväl på  
våren som under hösten. En fälld björn eller björnfamilj blev ett viktigt 
ekonomiskt tillskott i kassan. 
Jakten vid björnidena bedrevs med dåtidens jaktmedel. Dagens effektiva 
jaktvapen fanns inte. Spjut och yxa var kanske säkrare redskap än myn-
ningsladdare, där man rimligen bara fick ett skottillfälle.  
Då björnstammen ökar och expanderar mot mera tätbefolkade områden, 
ökar risken för såväl skador på tamdjur som risken för konfrontationer 
med människor. 

Fakta om björn och björnjakt 
Sveriges björnstam ökar och beräknas uppgå till mellan 1 600 och 2 800 
djur.  
Björnhonorna föder ungar tidigast vid 5 års ålder. Björnungarna följer  
honan under 1 - 2 år. Det är normalt 2 - 4 år mellan kullarna. 
De statliga skottpengarna togs bort redan 1893. 
Den äldsta björnen som är skjuten och åldersbestämd i landet blev 32 år. 
Björnen var fredad på kronomark under åren 1913-1942. 1981 infördes 
licensjakt på björn och 1995 fredades björnen åter på grund av Sveriges 
inträde i EU. Nu är enbart skyddsjakt tillåten. 

Björnens farlighet 
Vår bild av björnens farlighet är skapad av människan. I Sverige dog en 
älgjägare 2004 av möte med björn. Det var första dödsolyckan sedan 
1902, då en skadskjuten björn dödade en förföljande jägare.  
År 1999 förblödde en motionerande man i Finland när han sårades av en 
björnhona som hade en unge.  
Flera människor har dock blivit bitna av björn. I nästan samtliga fall har 
björnen dessförinnan varit skadskjuten. Inga kvinnor har blivit skadade 
och ytterst sällan män utan vapen.  

All fakta om björnen är hämtad från Naturvårdsverket 
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        TÄVLING 
          September numret 

 
Fanns på sidorna 2, 5, 7, 8, 10 

 
Vinnare av 1 kilo kaffe blev Monika Grannas   

Stort Grattis  
 

 

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

 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

Nu är det sista tävlingen för i år.  
Så  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 oktober 
med namn och telefonnummer i min brevlåda  
Sikforsvägen 91 eller maila segerlund@sikfors.com 
 

Rätta svaret på sidorna redovisas 
i nästa nummer. 
 
 
Om ni har förslag på något roligt som 
vi kan ha tidningen så meddela mig. 
Mvh. Red/ Carina 

Räkna inte med denna 

Vinn ett kilo kaffe 
och bjud  
någon på latté 
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RÖJNING VALLIDAN 
 

Röjningen efter Vallidan pågår. Dock kommer den att bli i mindre 
omfattning än beräknat.  
Planerna var att få hela Vallidan röjd men nu blir det som förra 
gången bara från stigen ner mot älven.  
Detta beror delvis på att marken är planterad och därför räknas 
som produktiv skogsmark, vilket i sin tur innebär att skogsvårds-
styrelsen som röjer måste ta ut marknads pris för röjningen.  
Men de pengarna ville inte Pite Energi/Skellefteå Kraft betala.  
 

   Ronny/ordf. 

Skidskola 
 

Lördag den 29/10 kl. 10.30  
 

Har vi upptaktsträff/första träningen i 
SSK:s skidskola.  

Ta med kläder för inomhusträning,  
då vi kommer att vara på  

Folkets Hus. 
Vid ev. frågor ring Nina 70189 

 

Välkomna 
SSK 
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Camping, Hotellrum & stugor  
öppet Året Runt!!! 

Välkommen till höstens första 
Pubkväll i Kåtan med Tacobuffé  

Pris: 79:- exkl dryck,  
Lördag den 15 oktober kl: 19.30   
21.00 till 24.00 spelar Trubaduren    

Boka gärna bord ! 
 

                    halloweenparty i kåtan  
5 nov 21.00 - 24.00 m. Trubadur.  

      Bästa utstyrsel vinner ett pris!  
       Häxorna i baren fångar dej med spindelnät!      

 
 

 

Fredag den 25 nov kl: 16.30-21.00 
Thailändsk buffé 3 rätter. 99:- 

 
        

                  Julbord: 2,3,4 advent  
              lörd & sönd kl: 14 & 17 

 Pris: 225:-/ pers Boka i tid!   

Välkomna till Sikfors mitt i fyrkanten! 
            Det lilla stället med personlig service!              

Med vänliga hälsningar Åsa & Micke med personal 
Tel:  0911 - 702 40  

se mer på   www.sikforscamping.com 

Afterwork:  
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 SSK Fest 
 

Glöm inte att 
boka den  

19 November  
för fest. 

 

Kalaset kostar  
200 kr per person  

och i det ingår  
middag  

och dans 
 

Vi ses 
SSK 
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Till Salu 
Hockeyskydd benskydd,  
armskydd, axelskydd  
stl ca 120-140  
Pris 75:-  
Tfn 70253 Urban 

Till Salu  
 

2 st Pojk Skridskor  stl. 34-35  
pris 50 kr/st. 
 

Tjej  (första skridskor) ej snörning  
ca stl. 32 pris 50 kr    

Tfn 70253 Urban 

Säljes 
 Målvaktsutrustning  för street hockey 

knappt använt  Benskydd plock stöt hjälm allt för  
550 kr 
För mer info Ring tfn 70253  Urban 

   ANSLAGSTAVLAN 
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