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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 
 

             November: Folketshus 
             December: Intresseföreningen 
             2007  Januari inget nummer  
   20/1 är stoppdatum för februari tidningen. 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

Hej alla hemma i Sikfors. 
Jag nåddes av budet att Vivi Edin somnat in för några daga 
 sedan. 
Har svårt att fatta, senast då jag var hemma i augusti var jag förbi 
då hon satt på ute på bron, fick lite nytt "skvaller" hemifrån, några 
gamla minnen från min och Lasses uppväxt om pappas sista år 
tillsammans med farfar och lite annat. 
Det första jag kände, var ska jag nu få reda vad som hänt sen sist 
då jag kommer "hem" 
  

Tänk om dagens ungdomar som växer upp skulle få uppleva den 
trygghet som Vivi gav oss barn i byn för snart 50 år sedan, alltid 
fanns det en kanelbulle eller något annat gott då man sprang förbi 
hennes hus. 
Jag kan tyvärr inte närvara vid begravningen då jag tillsammans 
med min familj befinner oss i Egypten på semester men tankarna 
går till Er alla i familjen Edin. 
Conny Söderström 
Åkersberga 

    I minnet från tant Vivi.    brevet inkom till redaktionen 6/10 
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Webb 8:an 
Piteå-Tidningens kunskapstävling för åttondeklassare.  

 

Foto: Tony Berglund 

Det var klasser 8b och 8c  från Solanderskolan som tog sig till 
webb 8:ans final . 
Torsdagskvällen den 19 oktober i Piteå-tidningens lokaler blev 
det en spännande kamp där slutligen 8b med våra Sikforselever 
tog hem segern med 24-20.. 
Från vänster Elsa Wigren, Jeff Johansson och Marika Danielsson 
Första priset i tävlingen var 5000kr.                                           
Det blir ett fint tillskott till klassresa,  Om ni tittar noga så känner 
ni säkert igen tjejen till höger det är  Marika som även var med i 
Vi i femman när Sikfors eleverna tog sig ända till regionsfinalen. 

Det var även  trevlig underhållning med musikklassen 8c från 
Christinaskolan som spelade och sjöng för oss. 

Förra året så vanns webb 8:an också av 8b på Solander där våra 
Sikforselever var med.                                                                                                    
                                                                            Red/ Carina 
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Boka er för 
 

JULBORD 
 

Lördag den 9 december 
Kl. 1400   &   kl. 18.00  

 

Söndag den 10 december 
Kl. 13.00  &  kl. 17.00 

 

Lördag den 16 december 
Kl.  14.00  &  kl. 18.00 

 

Söndag den 17 december 
Kl.  13.00  &  kl.  17.00 

 

Pris 275 kr/person 
 

Vi vill tacka för åren som gått  
och önskar den nya ägaren allt gott. 

 

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 
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Järnvägsbron i Sikfors 
När Riksantikvarieämbetet var här i Sikfors 1996 och gjorde det 
fina underlaget till vår begäran om att bevara Gamla kraftstationen 
som museum gjorde Bengt Spade från RAÄ mig uppmärksam på 
den unika järnvägsbron byggd 1914 och modell för Årstabron i 
Stockholm som byggdes 1926. 
För 3½ år sen kontaktade jag Jeanette Aro på Länsstyrelsen som 
snabbt skrev till RAÄ om begäran att bron ska bli byggnadsminne. 
Och nu efter många turer och kontakter med RAÄ och Banverket 
kom det glädjande beskedet att RAÄ har skickat in ”Förslag till stat-
ligt byggnadsminne, Järnvägsbron över Piteälven vid Sikfors, Piteå 
kommun, Norrbottens län” till Utbildnings- och Kulturdepartementet. 
Jag bevakar förstås ärendet fortsättningsvis och vi alla hoppas att 
regeringen tillstyrker. 
 
Nu är restaureringen av Gamla Kraftstationen i full gång och RAÄ 
skriver bl.a. om bron att läget invid vattenkraftverket gör att man får 
en ovanligt välbevarad teknikhistorisk miljö med såväl pedagogiska 
som estetiska värden. 
 
Härliga hösthälsningar till er alla i Sikforsbygden 
Birgitta Jonsten Nordström 0911-700 69 
birgitta@jonsten.se 
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Medlemmar och Övriga 
 

  INBJUDAN 
 TILL 

  ÅRETS PARTY! 
 

SSK FYLLER JÄMT OCH DET SKA FIRAS MED STOR 
FEST. 

 

   NÄR?        LÖRDAGEN DEN 25/11 
   KL          18.00 

   PLATS:   SIKFORS FOLKETSHUS 
   MENY:      FÖRRÄTT:         FYLLD 
TUNNBRÖDSRULLE 

       HUVUDRÄTT: ROTSAKSGRATÄNG, 
KYCKLINGFILÉ 
                                      OCH VARMA GRÖNSAKER 

             EFTERRÄTT:  TÅRTA OCH KAFFE 
 

TAL OCH GRATULA-
TIONER VID KAFFET 

    OBS: Max 4 min 
per tal 

 

KL21-01 DANS 
TILL MOSKITOS 

    

              Vi säljer dryck till bra pris! 
 

SIKFORS  

1926- 2006  
80ÅR 
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Gamla Kraftverket 
 
 

Arbetet med renoveringen har nu pågått sedan sommaren.  
Fn arbetar fyra personer där, två män och två kvinnor. Renovering-
en görs i samarbete med Norrbottens museum och allt görs mycket 
hantverksmässigt och ”på gammaldags sätt”.  
Invändigt har uppstädning skett, slipning av väggar mm och en 
provyta har gjorts på hallväggen. 
 
Utvändigt har två fasader tvättats och fasaden mot svalltornet har 
målats 6 varv med färg som -  efter noggrann analys -  görs på 
plats. Lagning av skador i putsen görs också med blandning med 
egensållad natursten från Sikfors. 
 
Fönsterbågar har rengjorts från färg och skickats till snickeri för lag-
ning. Virket i fönstren är av gott slag och trots all fönsterkrossning 
förvånansvärt hela. Eftersom vi har några fönsterbågar där det en-
dast saknas några smårutor har vi efterlyst gammalt fönsterglas 
från tiden ungefär 1910-1930 för att kunna komplettera. Ett svar 
har vi fått från Hemmingsmark, där en man hade så gammalt glas. 
 
I sämst skick är den tillbyggnad där tvättstugan finns. Där måste 
man bla byta plåttaket. 
 
Röjning har skett runt byggnaden, dels för att kunna komma åt med 
lift för fasadarbetena, men också för att skapa en öppnare miljö. 
Ytterligare träd kommer att tas ned för att inte rötterna skall 
spränga sönder stensättningen vid gamla utloppskanalen. 
 
Två olika konsulter har tittat på uppvärmningsbehov och hur man 
kan bevara den renoverade innemiljön. Uppvärmningsbehovet be-
ror givetvis på vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden 
och när. Tittar man på kostnaderna för uppvärmning, får vi nog 
koncentrera aktiviteterna i huset till den varma årstiden. 
 
Fortfarande är det fritt fram för idéer om vilka aktiviteter som vi ska 
ha i kraftverket efter renoveringen. Hör gärna av er till mig eller nå-
gon annan i intresseföreningen! 
 
Givetvis är ni också välkomna att besöka gamla kraftverket och 
med egna ögon se hur arbetet går! 
                                                                                   Bengt Ingesson   Tel 70138 
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KÖPES:   
Timmerstöttingar  

till skoter köpes till bra pris.  
Eva Lidman 0911-701 76. 

Tummen upp för de som jobbar med  
upprustningen av gamla kraftverket,  
ni gör ett fantastiskt jobb. 
En som gillar bevarande av historia 

Tummen ner 
För vuxna som gnäller och klagar 
på att ungdomar förstör och  
skräpar ner. 
Och själva är ni inte ett dugg  
bättre. 
Föregå med gott exempel.  
Det är ju av er vuxna vi ska lära av. 
Eller………. 

                     Tummen upp 
                      För en levande landsbygd 
                      Med skola äldreboende och affär 
                      Låt Sikforsbygden utvecklas mera.   
                                                           Red/ Carina 

Snart är det dags för lag 4 att ha 
letat klart efter  granen. 
Få se om den blir den vackraste vi 
någonsin sett……... 
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Tävlingen hitta Sikforsloggorna 
Nu är det dags att ta fram förra nr och jämföra . 
Hittade du alla? 
Framsidan = 2st, sid.2 = 2st,  sid.3 = 1st, sid.4 = 4st,  
sid.5 = 1st, sid.7 = 2st, sid.8 = 1st, sid.9 = 3st,  
sid.10 = 4st, sid.11 = 3st , sista sidan = 4st    
Totalt blev det  27st 
 

Av de få som skickade in var det Siv Åström  som hittade alla 
27st och vann Reflexvästen.     Stort Grattis till dig. 

 
Den här gången är det  pumporna från  HALLOWEN  
Som gömt sig i tidningen ,räkna även den som du ser 
här. 
Skriv svaret på en lapp med ditt namn och telefon. 
Lägg den i min brevlåda eller skicka den via mailen, 
så är du med i tävlingen. 

 
Lycka till!!!  
Red/Carina  
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V.44  Petterssons Isterband, köttkorv,                                     
      frukostkorv, ostkorv, parisare  
           För endast 10kr/ pkt 

 
V.45 Petterssons Blodpuddning 24.90:-/kg 
           Handla för 150kr så får du köpa hel                     
     bal toapapper 64st för 95kr 
 
V.46  Benfrikotlettrad 69:-/kg 
        Nopa sköljmedel storflaska 35:-st 
 
V.47 Petterssons magra Falukorv 37.90:-kg 
        Dafgårds en portions rätter 2 för 45:- 

 

Butiken nära dig 
 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 

Välkomna in  Märit med personal   
Tfn 70008 

Vargen livs 

ERBJUDER           
     Under november månad 
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Bli medlem  
i  

Intresse 
föreningen  

du också 
Bg Numret är: 
 5657-5194.  

 

Årsavgiften är  
50 kr / person  

80 kr per  familj. 
 

Ju fler vi är ju 
mer kan vi  
påverka 


