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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 2006 
                           

             Oktober: Fiskevårdsföreningen 
             November: Folketshus 
             December: Intresseföreningen 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

Välkomna till I Ur och Skur Forsens                               
Basar onsdag 11/10 

Vi kommer att sälja saker som eleverna har 
tillverkat samt olika sorters bakverk.  
Försäljning sker på skolgården  

med början kl. 12.00 
 

Väl mött önskar elever och personal 
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Hjärtligt Välkomna! 

Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

Årets Party! 
 

Boka redan Nu den 25/11  
för stort födelsedagsparty med 

god mat, trevliga människor och 
ett liveband 

Plats: Sikfors Folketshus 
 

       kl 18.00 

 
 

 

Vi ordnar  
tillsammans 

SIKFORS  
FOLKETS 

HUS 
FÖRENING     

   80 ÅR 
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Vi vill tacka för oss med en del ”Höst” trevligheter.  
Tyvärr vet vi inte ännu vem som tar över, men enl. Piteå 
Kommun är det flera som lagt bud, och de kommer att  

offentliggöras i mitten - slutet på oktober! 
 

Söndag den 22 oktober Kl: 12-19  
Bjuder vi alla som kommer ned på fika, samt har söndags  

erbjudande: Nötstek i tunna  
skivor, gräddsås, kokt potatis 85:- 

 
Hela Helgen 3-5 november  

Har vi specialmeny: 
Planka m. oxfilé, kall bea eller lax m. hollandaisesås 

Hallongräddtårta till efterrätt  för 125:- Boka bord!! 
 

”Lördag den 4 november kl: 21-24  
Halloween Party i kåtan, alla som kommer utklädda deltager i en 
tävling om ”bästa Halloween utstyrsle”- ett fint heeemligt 1:a pris  

Trubadur: Kenneth Nordensky! 
 

 

Vi hoppas att något av dessa erbjudande passar så 
många som möjligt, och vill på detta sätt tacka för oss,  

& lyckönska den ny ägare! 
 

Tel: 0911- 702 40,  070- 62 701 55 
 

Varmt välkomna önskar Åsa & Micke! 
 

mail: camping@sikfors.com   www.sikforscamping.com  -   
www.camping.se/bd76  -   www.piteunika.se 



Sida 6 

 
Sikfors PRO:s Höstmöte  23/8  2006 
 

Ordförande Rolf S. Hälsade alla medlemmar välkommen 
samt till mötets underhållare som var Sven Öström.  
Sven under höll med gitarr och allsång. 
PRO hälsade två nya medlemmar välkomna. 
En tyst minut hölls för Gun Lövgren som avlidigt. 
Justerare för protokollet blev Allan L. och Lennart B. 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
 
Aktiviteter som läsecirkel på måndagar.  
Slöjdsalen i skolan får användas för snickarkurs,  
(John håller i trådarna.) 
Mobilär kurs. 
Enkel gympa för hjärt och kol/lungsjuka men även övriga 
är välkomna. 
Data, Internet, surfa. Prosit heter projektet.  
Lennart B. ledare i Öjebyn  ( gamla Jonssons Järn) 
Bowling tisdagar 9.30 i Piteå  kostnad 60 kr 
 
Datum för nästa möte Torsdag den 2/11 2006 
med modevisning. 
Norrbottenteatern: Vietas Cupen 
 
Surströmming var på dagens meny som åts med välbe-
hag och kaffe med kaka som avslut samt Lotteri med fina 
vinster. 
Värd-värdinnor till nästa möte kan anmäla sig till John. 
 
Tack alla ni som kom och tack till Sven Ö.  
samt värd– värdinnor för ett trevligt underhållande möte.                                
                                                               Aina Forsberg 
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Vargen livs 

ERBJUDER           

 

 
  V. 40  Färsk benfri Karré   pris 54:-/kg                                
            Dafgårds portionsrätter 2 för 45:- 
 
 

  V. 41 Mager Falu  ”Petterssons”  37.90:-/kg 
            Estrella Chips   200gr   2st för 30:- 
 
 

  V. 42  Färsk Skinka         63:-/kg 
             BoB Lättdryck    5st för 20:- 
 
 

  V. 43  Rökt & Kokt Skinka   9.90:-/hg 
             Lindvalls kaffe       21.90:-/pkt 

 
Butiken nära dig 

 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 

Välkomna in  Märit med personal   
Tfn 70008 

     Under oktober månad 
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Nu har vi en egen skola 
 
I Ur och Skur- Forsen slog upp portarna för ungefär en månad 
sedan och det har varit intensiva veckor för elever, föräldrar och 
lärare. Att starta en skola är inte gjort på en kafferast, men tack 
vare vår duktiga personal, Norrfjärdens Byggstjänst och hjälpsam-
ma föräldrar och övriga bybor lyckades vi komma in i lokalerna  
lagom till skolstarten. 
 
För barnen består mycket av arbetet i att lära sig nya arbetssätt. 
Föräldrar ska också lära sig samarbeta på ett nytt sätt, och allt har 
gått mycket bra. Det är ju vår skola nu, och vi har ingen vi kan  
skylla på om saker och ting inte fungerar eller lämnas ogjorda.  
Alltsammans innebär ett eget ansvar men också eget inflytande. 
 
I Ur och Skur-skolorna i landet har ett mycket gott renommé och 
pedagogiken tillhör kategorin av pedagogiska former som ökar 
mest i landet, både i kommunala skolor och friskolor.  
I Sikfors är vi än så länge enda skolan i Norrbotten med denna  
pedagogik ända upp till mellanstadiet, dessutom är vi enda skolan 
med denna pedagogik i fyrkantenområdet. 
Sprid gärna detta muntligen till vänner och bekanta utanför Sikfors-
området. 
 
Jag nämnde samarbetet mellan föräldrarna. Inom vår pedagogik 
kallar man det föräldrasamverkan. Det är en mycket viktig be-
ståndsdel för att eleverna ska lyckas i skolan. Kort sagt går det ut 
på att föräldrarna tillsammans med pedagogerna drar upp riktlinjer 
för regler och hur andra saker ska fungera i skolan. Det bygger på 
att vi skapar en gemensam syn kring frågor som tillsammans leder 
till att eleverna trivs och samarbetar i skolan. Till  exempel med  
gemensamma utgångspunkter i ofta ganska triviala saker som hur 
en matsäck ska vara komponerad för att eleverna ska trivas och 
lyckas under sin skoldag. 
 
Föräldrasamverkan innebär också att vi som föräldrar håller oss 
informerade om hur det går i det dagliga skolarbetet. Eleverna och 
lärarna kommunicerar med föräldrarna via en skoldagbok som  
föräldrarna förväntas läsa och signera. 
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Fastighetsbolaget Sikforsbygden som står som skolans huvudman 
har varit grundförutsättningen för att vi skulle kunna dra igång en 
skola så snabbt och smidigt. Jag vill därför passa på att tacka alla 
aktieägare i Sikfors och Arnemark för att ni stöttade denna idé från 
första början. Tack vare er fanns en solid organisation som kunde 
tjäna som plattform, utan den hade chansen att få igenom ansökan 
minskat avsevärt. 
 
När nu Fastighetsbolaget går vidare och genomför en nyemission 
hoppas jag att ännu fler,  
-särskilt föräldrar, är intresserade av att bli delägare i skolan och att 
de som redan är delägare hjälper till att utveckla skolan genom att 
köpa in sig med fler aktieposter. Prospekt finns på sikfors.com 
samt vår egen hemsida www.forsen.info. Passa på att ta en titt på 
vår fina hemsida. 
 
Under hösten kommer vi att bjuda in hela bygden till en stor invig-
ning av skolan. Vi har också blivit lovade att bygden ska hjälpa oss 
med att bygga ett uteklassrum, och vi väntar med invigningen till 
dess att vi kan ta det i bruk 
 

 
Med bästa hälsningar 
 
Krister Hansén 
Förälder och ledamot i Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB 
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 INTRESSEFÖRENING 
 

HÖSTMÖTET 
 

SIKFORS FOLKETSHUS 
18 OKTOBER KL.19.00 

 
 

INFORMATION FRÅN 
 

KRAFTVERKET 
CAMPINGEN 
FRISKOLAN 

m.m. 
 

KAFFE O FIKA 
 

VÄLKOMNA 
                      

  Styrelsen 

SIKFORS 
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                    Tävling 
 
     Hur många finns det i  
   tidningen? 
   Räkna med  den också 
 
Lämna ditt svar med namn och tfn  
nummer senast den 20 oktober i min 
brev låda så är du med i utlottning av en 
Reflexväst.  
Vinnaren publiceras i nästa nummer 
 

Hälsningar  Red/ Carina 

FLAGGORNA I BYN 
 

Vill bara påminna om att det är grupp nr 4  
som tar ner flaggorna i höst. 

 
                                         Grupp 4 =  

Från Lennart Nilsson  - Till Erik Arvidsson, Ebeneser 
 

Deras sista uppgift för den här gången är att sätta upp 
 julgranen. 

                                             

                                            Ronny 
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SIKFORS  
FOLKETS 

HUS 
FÖRENING     

              

                 PRO 

Vargen livs 

 


