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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 
 
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  2007 
 

      November:   Folketshusföreningen 
      December:   Intresseföreningen 
                  Jul och nyårs uppehåll  
      Nästa  nummer 2008 i Februari 
                            med stoppdag 20 januari 
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Intresseföreningens 
Höstmöte den 24 oktober  
 

Intresseföreningens höstmöte har hållits med nära 40 närva-
rande bybor. Här nedan följer en rapport på de frågor som av-
handlades under mötet.  

 
Gamla Kraftverket. 
Ingamaj Backman kunde som nöjd projektledare konstatera, att det 
snart är dags att lämna över nycklarna till det renoverade Gamla 
kraftverket till intresseföreningen. 
Allt som var utlovat inom projektet är utfört, dessutom nytt tak på 
tvättstugedelen och invändig målning. 
Kvarstående arbeten är gjutning av golv i tvättstugan samt att göra 
något för att klara vattenavrinning runt kraftverket vid kraftigt regn. 
Det kan kanske finansieras delvis genom att söka kulturmiljömedel. 
 
Den totala kostnaden för renoveringsprojektet blir ca 3,5 miljoner, 
vilket är 150 000 mer än projekterat. 
 
Ingamaj ville särskilt tacka alla Sikforsbor som med sina besök un-
der arbetets gång uppmuntrat de som arbetat med projektet. Hon 
uppmanade också alla Sikforsbor att åka Dit och se hur fint det 
blev. 
De närvarande tackade Ingamaj med kraftiga applåder. 
 
Hemvändardag 
Åsa informerade om tankar på en hemvändardag till sommaren, 
om det finns krafter som kan hjälpa till att genomföra ett sådan ar-
rangemang. 
Hon informerade också om det nya landsbygdsprojektet, ett EU-
projekt där det finns medel att söka för åtgärder som bidrar till en 
ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. Kan 
även användas till investeringar. 
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Missionshuset 
är ute till försäljning och köpare finns i byn. 
 
Slöjdlokalen/Bastun 
När intresseföreningen övertog slöjdlokalen var baktanken att kun-
na slussa den vidare till skolan. Emellertid krävs kommunens god-
kännande till detta, vilket vi ej fått eftersom kommunen inte ger bort 
lokaler till aktiebolag, inte ens indirekt. 
Därför har ett hyresavtal upprättats där skolan hyr lokalen av intres-
seföreningen till faktisk kostnad för drift och underhåll. 
Bastun är som tidigare öppen för alla på fredagar. 
 
Udden 
Eftersom vi hört många synpunkter på hur Campingen skötts i 
sommar, inbjöds 
entreprenören som hyr Campingen till mötet men tackade nej pga 
tidsbrist. 
Kommunen kommer att utvärdera det gångna årets verksamhet 
med ett intern startmöte torsdag den 25 oktober. Eftersom många i 
byn varit undrande över hur det blir med fortsättningen, försäljning 
eller annan lösning, har Bengt Ingesson varit i kontakt med hand-
läggaren på kommunen och meddelat att vi vill vara representera-
de i den fortsatta utvärderingen. 
 
Affären 
Märit kunde informera om att affären fortfarande är till salu, men att 
hon fortsätter tills det finns en ny köpare. Den gångna sommaren 
har försäljningen varit sämre än tidigare, vilket kan förklaras av fär-
re ”långliggare” och större rotation på husvagnscampingen. 
Alvar Lundkvist kunde efter flera prisjämförelser konstatera att – 
med undantag av tillfälliga kampanjer – priserna på Vargen Livs är 
lägre än på affärerna i Öjebyn. Det finns alltså all anledningen att 
flera handlar mera på byns affär. 
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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 

Övrigt 
Eva Lidman informerade att 
 
• Äventyrstorpet läggs ned. 
• Ansökan har gått till länsstyrelsen om att få Gamla kraftstatio-
nen förklarad som byggnadsminne. 
 
                                                                             Bengt Ingesson 
 

 
Tack  

för gott fika  
på höstmötet 
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Kultur- och musikföreningen Totem i samarbete med Studieförbundet 
vuxenskolan SV Nord, arrangerade en mycket, mycket uppskattad 
hantverksfestival. Det var ca 20 utställare, och alla var mycket nöjda, 
det kom väldigt mycket besökare på lördagen, ja dom till och med 
hängde på låset vid öppningsdax. Söndagen var det mindre besökare. 
Vi tre,  Monika Grannas, Christina Karlsson Sikfors och Heli Junttila 
Backträsk var de som har stått för arbetet runt festivalen och bakat till 
fikat som naturligtvis en sån här gång ska vara hembakat. Fast vi hade 
legat i som rävar med bakningen var vi till sist tvungna att köpa hem-
bakat bröd av utställarna, så hårt var trycket mot fikaförsäljningen. 
Borden var naturligtvis dukade med handbroderade kaffedukar. Lucia 
Ranqvist sålde slut på sin honung innan stängningsdax, så det vart att 
akut ringa in Petzäll till söndagen, just nu är det högsäsong för 
honung, bättre slemlösande medel vid hosta kan du inte hitta. Det sål-
des handvävda mattor och dukar, och en fiffig liten vinhöna, att klä in 
sitt lådvin med. Tyger såldes, Ansgar Sandberg och Maj Nilsson bla 
sålde konst. Tage Öhlund med knoparna var där. Och mycket mer. Det 
är så roligt att kunna ordna något ute på landsbygden där det inte finns 
så stort utbud som i tätorten. Totem hantverk hade en utställning med 
vad de har gjort under sina studiecirklar. och SV Nord presenterade 
sina studiecirklar inom hantverk och bakning i bagarstuga. Det finns 
mycket som man kan lära sig. Vi har som mål att nästa år samma helg 
ordna en ny Hantverksfestival om vi får hjälp med pengar för annonse-
ring. Totem hantverk står också för handarbetscaféerna första sönda-
gen i varje månad året runt på Café Humlan i Öjebyn. 
MVH Monika Grannas 070-307 67 21 

Hantverksfestival i Sikfors 13-14 oktober 

 
Här har vi bla Anna-Lisa som 
tar en kaffe paus 
 
Sid 7 Ser vi på översta bilden 
Ansgar Sandberg och Maj Nils-
son 
Bilden under Eva Lundgren 
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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. 

Tummen upp  
för Stig och Acke som har städat upp på 
skoterleden på Stenvalls mark. 
 Där den dumpade och sönderslagna  
husvagnen var. 
           ”Människor och djur som vistas i skogen”  
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Vargen livs 

ERBJUDER           

 
Butiken nära dig 

 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 

Välkomna in   
  Märit     Catrin    Fredrik 

Tfn 70008 

Under November 

    V 45 Chips 200gr 2 för 30kr 
          Petterssons skivad kokt / röktskinka  9.90:-/hg 
 
    V 46  Petterssons magra falukorv 37.90:-/kg 
              Rekorderlig Cider 6pack 34.90kr 
  
    V 47  Ost till specialpris se i charken 
               Hushålls kaffe 20.90:-/pkt 
 
    V 48  Petterssons blodpudding 25.90:-/kg 
               Lättdryck BOB 5st för 20kr 
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BYADOKUMENTATION 

Hör av er om ni vill vara med  och 
göra en dokumentation av Sikfors.  

Vi behöver även en som är duktig 
på att skriva. hör av dig 
till:  

Rolf Söderström 

Tfn 070-640 47 58 
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”Sy-lan” 
17-18 november 

Kl. 8.00-24.00 
 

Vi syr och broderar hela helgen .  
Ta din symaskin och ditt material  

och kom med på en härligt kreativ helg.  
Förslag:  

Ta allt det där som ligger halvfärdigt  hemma. 
 

Vi håller till i SV NORD’s nya lokaler på  
Ljungvägen 7 i Bersviken. 

Kontakta Monika                                     
0911-910 30 eller 070-258 25 21 
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  10 år 


