
Sida 1 

                                            Årgång 15  Nr 4 Maj  2012 

 

Föreningarna inbjuder till möten.  
Army Fitness 

Skolan berättar….. 
Sikforsdagen 

Långloppisen är nära nu.  
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 

MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Sandra Nilsson                    Tfn   076-1052990 
             E-post: pagang@sikfors.com 
 

FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar är gratis. 
 

ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 200 kr           övriga  600 kr / annons. 
Halvsida  bybor  150 kr          övriga  400 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  100 kr          övriga  200 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  40 kr 
5x3 cm Helårsannons  för bybor 500:- 
 
Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Sandra Nilsson 
 
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  2012 
                       

           
         Maj: Sikfors Viltvårdsområde  (SVVO) 
         Juni:  PRO 
          

         September:  Vargbackens ryttarförening 
         Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
         November:   Folkets hus   
         December:    Intresseföreningen 
 

Stoppdatum för inlämning av material 20:e i varje månad  för att 
vara säker på att få plats i kommande utgivnings nr.  
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                       Intresseföreningen          

                       är till för dig 

Gymmet 

För Din hälsa. 

Från Redaktionen. 
  
Var ute och gick i går då jag har tagit mig i 
kragen och tänkt göra ett seriöst försök att 
både tappa vikt och få lite bättre kondition. Det 
som föll mig i tanken är att allt eftersom snön 
försvunnit är det fler än jag som tinat fram ut 
vintervilan. Jag mötte minst 10 personer som 
på kvällskvisten av en eller annan anledning 
bestämt sig för att gå ”Sikfors rundan”. Man 
blir både piggare & gladare när man möter nån efter rundan. 
När jag åker hem på kvällarna från jobbet så brukar jag tänka på att det 
brukar vara dött ute i de flesta byar, till man kommer till Sikfors, för det är 
alltid  flera som är ute och går där.  
 
Ni får ursäkta att detta nummer av på gång har dragit ut på tiden men då 
både den mesta informationen till detta nummer anlänt efter manus stopp 
och att vi haft inventering på jobbet har gjort att jag helt enkelt varken i 
början fått ihop ett nummer eller haft tiden att sitta under hela vecka v.17.  
 
Det vore dock roligt i fall ni bybor skulle vilja skriva lite artiklar, korta som 
långa om vad som händer i byn, eller nått speciellt ni varit med om. Då 
blir tidningen både roligare och mer spännande.  
 
Nej nu hoppas jag att jag fått med allt i tidningen och inte missat någon/
något, har varit mycket i hjärnkontoret just denna månad.  
 

Redaktör Sandra Nilsson      
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                                           SIKFORS 

 
KVARTALSMÖTE 

Fredag 25/5 2012 kl 1300 
  

Sikfors Folkets hus 
 

Information om bl a sommarresa 
och 60-årsjubileum 

Underhållning 
 

Vi serverar lunch och kaffe för 50:-  
Anmäl deltagande (för lunchen) senast 15 maj till 

Birgit, telefon 70100 eller Kerstin, tel 71159 
 

Ta gärna med vinst till lotteriet. 
 

Även nya medlemmar är välkomna!  
Styrelsen 

Sikfors Viltvårdsområde  

Inbjuder till Årsmöte 
13 maj kl. 20.00   

 
Jaktkojan i Borgfors. 

 
Sedvanliga  

årsmötesförhandlingar.  
 

Välkommen önskar Styrelsen    
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En komplett kurs för RALLY den 2 juni 
2012 i Sikfors 

 
Anmälan: Bindande anmälan senast den 27 maj 2012 på 

telefon 0911-702 15. 
Vid frågor kontakta Curt Jonsson  0911-70215 
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Historisk återblick. 

Enl. 1709-års jordbeskrivning framstår Sikfors by som ganska välmå-

ende mycket tack vare fisket. Man skymtade dock en viss skicklig-

het från Sikforsbönderna den tiden, att undvika ökade skattebördor. 

Skatten borde ha varit dubbelt så stor p.g.a. det goda lax- och sik-

fisket. 

Laxen var en handelsvara och det man bl.a. betalade skatter med, 

medan siken fanns på matbordet. Vid festliga tillfällen kunde man 

dock avnjuta en laxmåltid. 

Fisket i älven var viktigast, men även insjöfisket hade en viktig 

funktion. 

 

Det var genom Gustav Wasa som socknens utveckling och byarnas 

storlek började ge sig till känna.  

När man då började bokföra de skattskyldiga, så fanns det mellan 

1500 – 1700-talet ca 5 – 7 skattskyldiga. 1750 räknade man 8 bond-

familjer samt soldater och inhyst folk, totalt 70 personer. 1780 

bodde det ca 100 personer i byn. 

 

1907 sålde Sikforsbönderna fallrättigheterna i Sikforsen till Sikfors 

Kraftaktiebolag, där huvudägaren var Hilding Flygt från Stock-

holm. Köpesumman var 117 000 kronor, vilket var en ansenlig 

summa den tiden. Man sade då, kanske på skämt, att Sikforsbön-

derna gick och köpte sig nya hästar sedan man sålt forsen. Hästen 

var ju den tidens främsta statussymbol. 

Kreuger & Toll anlitades som entreprenör att bygga kraftverket, 

som stod klart att producera el-kraft 1912, Norrbottens första större 

kraftverk. 
Etableringen i Sikfors var inledningen till den stora utbyggnaden av 

vattenkraften som betytt mycket för länets utveckling. Sikfors var 

en viktig förutsättning för Karlsviks järnverk och Karlshälls träsli-

peri, som var Norrbottens första massafabrik, båda i Luleå. Träsli-

periet byggdes för elektrisk drift, vilket skulle möjliggöras genom 

en utbyggnad av Sikforsen. 
 

Kraftverksmuseet. 

 Nu är nedläggningen av Sikfors Utveckling AB (SUAB) klar, så nu har 

allt som bolaget ägde överförts till dess ägare som är Intresseföreningen.                         
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Gym 
 
Hur går det med nyårslöftet om att börja träna 

på gymmet?  
Ännu är det inte för sent att börja. 

Årsavgift   1400:-  Familjekort   2000:- 
 

Sikfors har 5 st certifierade instruktörer som hjälper dig.  
Jimmy Åkerlund, Mikael Lindberg, Tobias Johansson,  

Dick Olofsson samt Nina Olofsson.  

 
Öppettider all dagar kl 6.00-23.00 

 
Välkommen till ett starkare & smidigare liv. 
Avgiften betalas in till Sikfors intresseförening 

på BG 5657-5194 

 
Tag till kodlåset fås mot depositionsavgift på 100:- 
av Eva Lidman. Vid frågor kontakta henne på 070-

 

Vi ska måla om i vår och behöver bybornas hjälp! 
 

13 maj kl. 8.00 träffas vi på folkan. Ta med skrapa, sop & 
häftpistol. Denna dag ska vi skrapa, sopa & grundmåla. 

 
9-10  juni ska hela huset målas. 

 
Som belöning planeras en liten fest med mat senare under 

året. 
Har ni möjlighet att hjälpa till är vi i styrelsen enormt tack-

samma.  



Sida 8 

Gå in på:  www.di-nifarmen.se             

Så får du veta mer:  070-3555490 

eller 070-5660108  Vi har lokaler till billiga priser. 
Ring Petronella för bokning 

på telenr:  070-437 29 58 el Ulf 
på 070-264 55 73. 

Intresseföreningens styrelsemöte 

 

Den 2 april hade Sikfors Intresseförening styrelsemöte i Folkets 
Hus konferenslokal. 
Vi kan glädjas åt ytterligare medlemmar, just nu 114 st. och att för-
eningens ekonomi är god. Vi har gjort en del investeringar som ny 
roddmaskin i gymmet och ny server för Sikfors datatrafik men även 
fått in bidrag från olika håll. 
”På gång i Sikforsbygden” kostar att framställa och de nuvarande 
annonspriserna är sedan år 2002. Därför har styrelsen beslutat att 
dubbla alla annonspriser. Föreningars aktivitetsupplysningar är fort-
farande gratis och de små företagsblänkarna kommer att avstäm-
mas och faktureras per kalenderår. 
Nedläggningen och likvidationen av SUAB är nu klar. 
Det gamla beslutet om att ha styrelsemöten öppna för alla som vill 
delta gäller fortfarande. Nästa möte är 7 maj kl. 19.00 i Folkets 
Hus. 
Kanske kan vi samarbeta med SSK om belysning vid infarterna till 
byn. Undersökningar pågår om vi kan använda belysningsstolparna 
som var vid gamla hockeyplanen. 
Den kulturella statusen i Sikforsbygden ska diskuteras vid ett kom-
mande möte med alla föreningar i Sikfors. 
Planer för en Öppet Hus-dag i gymmet, med instruktörer och kaffe 
är på gång och kommer att annonseras i byatidningen. 
Nationaldagsfirandet kan bli som förra året med Nationaldagsba-
kelse i Sikforsgården. Annons om detta kommer  senare. 
Ja, det var vad som behandlades vid detta möte. Jag hoppas att du 

vill komma på våra möten med idéer och åsikter. Ju fler åsikter, ju 

mer kan vi göra. 

http://www.di-nifarmen.se
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Minnesanteckningar förda vid mötet med bygdens alla före-
ningar, i Sikforsgården den 23 april. 
 
Medverkande föreningar: Sikfors Intresseförening, Sikfors Fiskevårdsområde, 
Sikfors Byamän, Borgfors vattenförening, Sikfors Folkets Husförening, Sikfors 
Husmodersförening, Sikfors Skidklubb, Sikfors Viltvårdsområde, Sikfors PRO, 
Skomanskälens Byaförening, Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB och Sko-
manskälens Viltvårdsområde. 
 

 Varje förenings huvuduppgift är att driva sina egna intressen, men tillsam-
mans måste vi värna om vår bygd. 

 Varje förening kommer att ”presentera” sin verksamhet och sin vision i vår 
tidning På gång.. för att öka våra boende i bygdens medvetenhet om före-
ningslivets viktiga uppgift för den framtida byautvecklingen. 

 Vi har en hög aktivitetsnivå i bygden, så det är sällan svårt att få hjälp med 
praktiskt engagemang. Däremot verkar det trögare vid tillsättningarna till 
styrelser, vilket är synd eftersom det är föreningslivet som håller ihop byg-
den och skapar den viktiga sociala 

          kontakten mellan oss bybor. 

 Föreningsarbetet är grunden till vår service i byn, som är viktig för bilden 
till presumtiva inflyttade. Servicen initieras av föreningarna, där skolan och 
affären är viktigast. 

 Vi föreningar ska jobba med det vi är bra på. Dagsläget är ljust, men kom 
ihåg att det är idag vi formar vår bygds framtid. Det är inget självgående 
tåg. Det är vi själva som tillsammans måste dra det framåt. 

 Tidningen ”På gång…” upplevs väldigt bra som info-kanal till alla vi som 
bor här. Tryckkostnaden har höjts med ca. 50%, vilket måste täckas av 
annonsintäkter. Allt måste göras för att vi ska kunna ge ut tidningen gratis. 
Till höst mötet kommer vi att presentera en del förslag om finansieringen 
som kom fram på denna träff. 

 En ny indelning av arbetsgrupperna kommer också att presenteras på 
Höstmötet. 

 Vi diskuterade belysningen vid våra två infarter till byn, samt hastighets-
dämpande åtgärder förbi skolan. Intresseföreningen jobbar vidare med 
det. Vi tog upp möjligheterna med vår nya bya-server i form av hemsidor, 
e-postadresser, köpa back-upp service m.m. Se till att föreningarnas hem-
sidor är aktuella. 

 Bättre ordning och reda på vissa tomter i byn. 

 Vi måste hjälpas åt att hålla nätfiskare borta från våra tjärnar efter inplan-
teringarna. 

 Initiativ till en Sikforsdag togs på denna träff. Lena Viklund kommer att 
sätta ihop en grupp som jobbar med denna dag. 

 
                                  Vid pennan: Eva Lidman 
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Skolan berättar….. 
Ja tiden rusar i väg och vi är redan inne i maj månad och snart väntar ett 
efterlängtat sommarlov för våra duktiga elever. Innan sommarlovet kom-
mer så har vi många roliga saker att se fram emot. Just nu håller vi bland 
annat på att arbeta med ett projekt som heter ”skogsäventyret”. Detta går 
ut på att barnen i de äldre klasserna lär de yngre barnen om skogen, alle-
mansrätten, kartor och kompass mm. Elevernas arbete kommer sedan 
att avslutas med ett skogsäventyr i skolskogen, vilket vi ser fram emot 
med spänning. 
 
I dagarna kommer vi även att anordna en skräpplockardag, där eleverna 
hjälper till att städa skolgården och även runt om i byn. Så om ni ser en 
massa barn som går omkring med skräppåsar så vet ni varför.  Vi tyck-
er att det är viktigt att man redan i tidig ålder lär sig att inte att skräpa ner 
i naturen. 
 
Förskoleklassen, årskurs 1 och 2 håller just nu på att öva på en musikal 
som handlar om Knytte och Pytte i trollskogen. Detta ska barnen sedan 
få visa upp för förskolebarnen, de äldre barnen på skolan och självklart 
föräldrarna. Till denna teater har de själva fått tillverka rekvisitan som 
bland annat innefattat att sy trollkläder, flätat trollsvansar och en massa 
annat. De har varit så duktiga och är de är liksom vi lärare riktigt stolta 
över resultatet. 
 
Vi skulle också vilja passa på att meddela att vår hemsida hela tiden upp-
dateras med bilder och aktuell information, så om ni är intresserade av att 
få en inblick i det vi gör så är ni välkomna att besöka vår nya fina hem-
sida på; www.forsen.info. 
                  Tack för ordet!                                           //Fröken Malin 
 

 

http://www.forsen.info/
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     Styrelsemöte måndagen den 7/5 -12 
 
                       Dagordning 
  1. Mötets öppnande 
 
  2. Medlemskap 
 

                                3. Ekonomin 
 

                          4. Föreningsmötet, bifogar minnesanteckningen. 
 
                                5. Tidningen ”På gång…” 
 
                                6. Hemsidan 
 
                                7. Sikforsdagen 
 
                                8. SUAB 
 
                                 9. Piteå ByaForum, Piteälvdalsgruppen. Långloppis 
 
                                10. Belysningen vid vägskälen 
 
                                 11. Övriga frågor 
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Army Fitness.  
 
Efter att jag och min respektive spikat datum för vårt bröllop så har jag bestämt 
mig för att göra nått åt denna ”förlossningskropp”. Har alltid sagt att jag inte 
skulle börja träna förrän jag var färdig med barnafödandet vilket vi kan konsta-
tera är gjort nu. Sagt och gjort så har jag hittat några olika vänner som börjat 
motionera lite lätt med mig. När jag började för en månad sen kunde jag inte ens 
jogga till skolan från mitt hem och efter 2 veckor så övertalade jag en kompis att 
prova på motion Army style. Vi åkte på ett pass i Öjebyn och där träffade vi Nina 
& Elin Olofsson. Vi hade jättekul och jätte jobbigt och kroppen värkte i flera dagar 
efter detta. Min kompis sa att hon skulle döda mig för att jag tog med henne på 
denna tortyr, men innan veckan var över hade vi båda två skrivit upp oss på Ni-
nas nystartade Army Fitness pass.  
 
Den 21 April bar det av för mig, Frida & Sara till skomanstjälen. Frida har fött 
barn för 1 år sen och Sara figurerade en del med mig i tidningarna i höstas, hon 
är en av Tvillingmammorna från Vistträsk.  
  
Ett 20 tal personer hade dykt upp på detta pass, där vi i skog och mark motion-
erar efter militär anda. Vi fick prova på allt från ”hinderbanor” armhävningar, Ben-
böj, Situps, och mellan varje övning får man endast vila i antingen Jägarställning 
eller Plankan.  
 
Det var ett roligt gäng som försökte lösa uppgifterna ihop och hela idén går ut på 
att vi ska arbeta i grupp, som på stridsfältet får man inte lämna nån kvar.  Dagen 
avslutades med att pringa allt vad man orkade uppför en backe.  
Man tog ut sig, och många gånger trodde man att man inte skulle orka längre, 
fast roligt var det och en bra push till att komma sig ut och röra på sig. Man kän-
ner verkligen efteråt att man gjort nått.  
 
Nu har både jag och mina två vänner från Vistträsk samt en tjej från Öjebyn alla 
skrivit upp oss på den kommande kursen i Army Fitness och jag hoppas att fler 
med mig blev inspirerade och kommer att gå denna. Det är ett roligt workout al-
ternativ där alla gör efter sin förmåga och ingen behöver skämmas för att de är 

otränade. Är man otränad när man 
börjar så lär man vara i betydligt 
bättre form när man gått de 8 veck-
or kursen är. 
 
All heder åt Nina som har tagit ini-
tiativet till denna sammandrabb-
ning.  
Se gärna på Di-Ni farmens  egen 
facebook sida, där hittar ni mer bil-
der från dagen.  
 
//Sandra Nilsson  

Plankan.  
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Joggingmarch 

Benböj 

Jägarställning 

Mer plankan. 
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Tippa måltipset och sponsra samtidig SSK 
  
Nu startar vi upp det populära måltipset igen.  
För endast 100kr är du med i 10 veckor med 1 egen rad där du kan 
både vinna på din rad eller få ta del av vinst genom någon annans rad, 
som bäst i tio i topp kan du även vinna prispengar samtidigt som du är 
med och sponsrar fotbollen i Sikfors.  
 
VAD ÄR MÅLTIPSET?  
 
Måltipset är baserat på 30 fotbollsmatcher, som spelas varje helg.  
Det gäller det att tippa de 8 målrikaste matcherna av dessa.  
Vem som helst kan delta i Måltipset, och tipparen behöver inte ha den 
minsta kunskap om fotboll, eftersom de allra flesta storvinster har tip-
pats av ”slumptippare”. Har ingen 8 rätt förs vinstsumman över till föl-
jande vecka, s.k Jackpott. Den som prickar 8 rätt blir of-tast miljonär 
flera gånger om!  
Måltipset är ett legalt spel från statliga Svenska Spel.  
 
REGLER I SIKFORS SK:s Måltipstävling:  
 
Den som fått flest antal rätt sammanlagt efter 10 veckors stående 
Måltips, vinner 1:a priset. Om flera tippare hamnar på lika antal rätt 
delar man på vinsterna, d.v.s. om 2 tippare toppar resultatlistan de-lar 
de på ettan och tvåans prispengar.  
 
PRISFÖRDELNING i Måltipstävlingen av 100kr satsade:  
 
Går 25kr till 1 spelad rad, 25kr till prispott fördelat i % = 1:a pris 50%, 
2:a pris 25%, 3:e pris 15%, 4:e pris 10% Resterande 50kr går till SSK  
Om 100st deltar så blir 1:a pris 1250kr, 2:a pris 625kr osv.  
 
VID UTDELNING FRÅN Svenska spel:  
 
Om någon rad ger utdelning på Måltipset så fördelas vinsterna en-ligt 
följande:  

Upp till 100 kronors vinster tillfaller SSK  

Vinster 101- 400 kr = 100 % av pengarna till tipparen.  
 
Vinster över 400 kr = 60 % av pengarna till tipparen (dock alltid minst 
400 kr) 30 % av pengarna till SSK, 10 % av pengarna förde-las till öv-
riga tippare.  
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RESULTATREDOVISNING  
Varje vecka skickas en aktuell ställning till din e-post.  
TÄVLINGENS START & SLUTDATUM:  
Söndag den 3 juni börjar vi räkna som omgång 1 (av 10)  
Söndag den 5 augusti blir alltså den sista veckan.  
Slutgiltiga resultatlistan kommer då att mejlas ut och vinnarna med-
delas via E-post.  
Senast inlämningsdag är den 27/5-12  

Pengar & rad lämnas till:  
Urban Segerlund Sikforsvägen 91, mobil 070-3570253  
 
 

 
Måltipstävling: Pris: 100kr                                      Såld av:  
Skriv in 8 nummer mellan 1- 30 (tydligt)                        _________  
                                                                                  Bet;datum:  
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___   ___   ___ __________ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Måltipstävling: Pris: 100kr                                      Såld av:  
Skriv in 8 nummer mellan 1- 30 (tydligt)                        _________  
                                                                                  Bet;datum:  
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___   ___   ___ __________ 

 
 
 
 
 

 

 
 
Namn:_____________________Tel:______________  
 
E-post:___________________________________________  

 
 
Namn:_____________________Tel:______________  
 
E-post:___________________________________________  
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DAGEN  
 
 
 

 Söndag den 15 Juli  
Sikforsgården kl: 11-16   
Boka in söndagen för en hemvändar-
dag i samvarons tecken!  
Café, hamburgare, våfflor, ponnyrid-
ning, kaninhoppning, ”liten Marknad” 
tunnbrödsbakning, tipspromenad  
Se mer info på hemsidan, o i Sikfors-
bladet ” På gång i…..”  
www.sikfors.com  
Info: 070-34 35 004  
 << 
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Jag startar 

den: 

 13/5  kl 10.00 och kl.20.00 

 
DI-NI farmen, Skomanstjälen 

Den nya trenden är här!  
 Utomhusträning tillsammans där vi peppar 
varandra till nya fysiska mål. 
Man startar med en konditionstest så vi får 
klart för oss var varje person ligger till. Däref-
ter tränar man tillsammans i 8 veckor med 
allehanda naturliga redskap, 2 ggr per 
vecka. Dom som är starkare får extra vikter 
så att ingen behöver känna att det är för lätt 
Jag är den enda certifierade Norr om Skell-
efteå. Begränsat antal. Anmälan så fort som 
möjligt: 
Pris :1500 kr för dessa veckor. 22 max i varje grupp   Det blir 2 
grupper på våren/sommaren och 2 på hösten, 
start i aug. 

Nina Olovsson/ Di-Ni Farmens       

FARMY FIT 

070-5660108 nina@di-nifarmen.se 

mailto:nina@di-nifarmen.se
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Sätt in er företagsannons 
För 500:- per år kan ni få in 
en liten företagsnotis i samt-
liga På gång som kommer ut 

i år.  

Passa på! 

Metallskrot  
Mottages i Container vid grusplan/SSK 
Passa på att rensa era garage & förråd 

                      Tack för ert bidrag!      SSK styrelsen 

SIKFORSDAGEN 
 

Skulle du tycka det vore kul med en Sikforsdag igen?  
Skulle du kunna tänka dig att planera lite runt en Sikforsdag?  

Inte så många aktiviteter utan en dag för samvaro och återseen-
den. 

 
Ring till Lena Viklund, 70144, och lämna tips och idéer så kan vi 

tillsammans bilda en 
 

kommitté och få ihop till en Sikforsdag. 

Öppet Hus på Gymmet 
 

Välkomna till öppet hus i Sikfors Gym på Folkets Hus 
 

Söndag 6 maj kl. 10.00–13.00 
 

Vår instruktör visar lokalerna, maskinerna, ger dig 
något litet träningsråd och vi bju-

der på fika. 
 

Välkomna!   Intresseföreningen 

Vi hoppas att alla läst det brev som 
gått ut i postlådorna och uppmanar 
de som vill och kan att hjälpa byns 
hundägare och ha nånstans att 
stoppa sina bajspåsar för att kunna 
ha en möjlighet att få det renare 
längst gatorna i byn!  



Sida 19 



Sida 20 

Byaindelning Sikfors 
för arbetsgrupperna och uppdrag 

 
Så här ser grupp indelningen ut. (klipp gärna ur och spara) 

 
Grupp 1  Sikforsvägen  19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 
 
Grupp 2  Sikforsvägen  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,49,  
Fredrik L väg 
 
Grupp 3  Sikforsvägen  50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 
66,   Fäbodavägen,  
 
Grupp 4  Sikforsvägen   68, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 94, 97, Geta Pärs väg, Heden, Kullen 
 
2012  Grupp 5  Hela Stationsvägen ner till Ericjons 
 
Uppdrag    1. Ta ner julgranen 
                   2.  Majbrasan 

3.  Flaggorna upp    1:a Maj 
4.  Vårstäda runt affären 
5.  Flaggor ner  31:a Augusti 
6.   Sätta upp julgran 

 

         

 

EXTRA ÅRSMÖTE, SSK, den 23 

maj 2012 kl. 19.00 på Folkan! 

           Årsmötet handlar då om val av ny kassör! 


