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                                         Årgång  10   Nr 6   September 2007 

 

INVIGNING INVIGNING AVAV  
JÄRNVÄGSBRON & GAMLA JÄRNVÄGSBRON & GAMLA KRAFTSTATIONKRAFTSTATION  

REPORTAGE REPORTAGE FRÅNFRÅN  LÅDBILSLÅDBILS  RÄJSETRÄJSET  
SKRIVKLÅDASKRIVKLÅDA  

ERBJUDANDE ERBJUDANDE FRÅNFRÅN VARGEN  VARGEN LIVSLIVS    



Sida 2 

MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@sikfors.com 
 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 
ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bya företag 100 kr       övriga företag  300 kr / annons. 
Halvsida  bya företag  75 kr        övriga företag  200 kr / annons. 
1/4 sida   bya företag  50 kr        övriga företag  100 kr / annons. 
1/8 sida   PRYLEN 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  2007 
 

September:   Vargbackens Ryttarförening 
      Oktober:       Fiskevårdsföreningen 
      November:   Folketshusföreningen 
      December:   Intresseföreningen 
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INVIGNING AV BYGGNADSMINNET  
JÄRNVÄGSBRON OCH GAMLA KRAFTSTATIONEN 

 
SÖNDAGEN DEN 9 SEPTEMBER KL13-16 inviger vi på 
plats Järnvägsbron och Gamla Kraftstationen. 
Den 9 september är Kulturhusens dag och med anledning av att bron nu är 
byggnadsminne fick vi förfrågan att uppmärksamma detta. Ett mycket fint 
tillfälle att även då inviga Gamla Kraftstationen som nu efter mångårigt 
handläggande bevaras som museum. 
 

Ca.tider: kl. 13.00 samling utanför Gamla Kraftstationen och  
ca 13.30 hälsas välkommen, 13.30 Kraftstationens historia, 
14.30 Järnvägsbrons historia. 
 

Vi bjuder på fika. Försäljning av hamburgare. Guidade visningar under 
tiden. 
I händelse av regn är vi inne i stationen. 
 
Nytagna bilder från kraftstationen där Per Hoffman, Ingegerd Nordlund 
och Ingegerd Fjellborg arbetade denna dag med skrapning och målning. 
Alla inblandade har gjort ett utomordentligt fint arbete. 
 

                                  Varmt välkomna hälsar vi alla. 
 

                       Intresseföreningen/Birgitta Jonsten Nordström 
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Här är en bild som visar kraftverket innan renoveringen börjat. 
Med på bilden är Bengt I. Birgitta J-N. Ronny K. och Erik.L,  
Nästa sida ser ni hur fint det blir.  
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             Tänk på att synas i trafiken! 

 
 

BASTUBAD 
 

VARJE FREDAG ÄR SIKFORS BYABASTU  
ÖPPEN 

 

15:00 TILL 19:00 KAN HERRAR AVNJUTA EN ÅNGAN-
DE VARM BASTU 

 

F.N. BADAR INGA DAMER, MEN VI ÄNDRAR  
ÖPPET TIDERNA OM SÅ ÖNSKAS 

 

ENDAST 10:-/GÅNG SOM OAVKORTAT GÅR TILL  
ELFÖRBRUKNINGEN 

 
VÄLKOMNA 

Du ! Glöm inte bort att använda  
reflexer nu när mörkret faller på. 
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LådbilsRÄJS for FUN  
2007-06-23 Sikfors 
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Tävlingsresultat  för  tävlingarna sid 12 
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Rapport från lådbils-räjs for fun 
Sikfors 19 augusti 2007 
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Tack för ett fint reportaget. 
 Hoppas detta blir en återkommande tradition varje år   
// Red Carina 

Tävlings resultaten för båda tävlingarna  
hittar ni här intill på sidan 12 
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TÄVLING 1 

TÄVLING  2 
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Vargen livs 

ERBJUDER           

 
 
 
 
 
 
 
 
V36   Toa papper  ”Lååånga rullar” 
                        helbal för endast  119:- 
          Scans Lantkorv 800gr  24.90 :- 
 
V37   Falcon öl 3,5% 6- pack 48.90:- 
          Findus Färdigrätt fryst  2 för 49:- 
 
V38   Petterssons magra Falu 37.90:-/kg 
          Rökt skinka skivad 8.90:-/hg 
          Felix frysta soppor  21.90:- st 
 
V39   Bullens varmkorv 455gr 16.90:- 
        ”Klöver” Hushållsost 44.90:-/kg 

Butiken nära dig 
 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 

 

Välkomna in   
 Märit med personal   

Tfn 70008 

    September 
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      NU ÄR TIDNINGEN ” PÅ GÅNG” IGEN !!!  
 

Nu är det snart höst igen och tidningen kommer åter igen efter 
sommar uppehållet. 
Hoppas alla läsare haft en trevlig sommar och 
att ni är laddade för en ny säsong med  
På Gång. 
Jag vet att några tycker det är synd att den tar 
sommaruppehåll. 
Men nu är redaktionen i gång med nya tag. 
 
SKRIVKLÅDA I NÅGON LÅDA??? 
Jag vill uppmana alla oavsätt ålder att gärna bidra med material till 
tidningen. 
 
Har du något som du vill dela med dig av till tidningen så maila det 
till redaktionen adressen är segerlund@sikfors.com  
 
Föreningar glöm inte bort att använda tidningen för information 
och annonsering. Det är ju GRATIS  
Tips! Om ni lägger tex ett årsmöte riktigt i början på Mars för att 
vara säker på att få det i tidningen så bör ni ha med det redan  i 
Februari tidningen som har stoppdatum 20januari,  
 
 

Företag i bygden Vill gärna uppmana er att annonsera i tidningen 
för det är ju ett ansikte utåt. Ditt företag kan ju t.e.x ha en logo i 
varje nummer så får du marknadsförning både i pappersform och 
på Sikfors Hemsida som är välbesökt. 
 
Stoppdatumet för material är den 20:e i varje månad före utgiv-
ningsmånad. 
Sammanställning av material och insättning i tidningen göres mel-
lan den 21-25:e i månaden och tryckes därefter och delas ut i bör-
jan av varje utgivningsmånad. Om inget annat oförutsett inträffar. 
Material som inkommer efter den 20:e kommer med i mån av plats 
om tidningen inte gått i tryck, utan kommer då med i nästa num-
mer, Detta är för att om tidnings sidor måste ökas så ökas det inte 
bara med 1 utan med 4 st, och då måste det in mer material. 
Mvh  Red / Carina   
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Bli medlem i Intresseföreningen du också 

 
Bg Numret är: 5657-5194.  

 
Årsavgiften är 50 kronor per person och  

80 kronor per familj. 
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