
Sida 1 

                                            Årgång 15  Nr 5 Juni 2012 

 

Långloppisen 
1:a Maj firandet 

Vår Ruset 
Måla om Folkets Hus 
Arbetskväll på skolan 

En historisk återblick del. 3 



Sida 2 

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 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 
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 
                       

           
      
         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. 
  
Nu är sommaren i fullgång och Midsommar 
står för dörren. Själv åker jag och familjen till 
Ljusträsk utanför Moskosel, något som jag 
gjort sedan barnsben och som vi fortsätt med 
efter det jag skaffat egen familj. Där brukar vi 
samlas min mor & far, deras kompisar och 
stundtals är vi nog ett 30 tal personer i stugan 
som finns där.  
Även detta nummer har kommit ut senare än vad jag planerat. Detta be-
ror delvis på att jag inte fått in informationen i tid och sen för att jag fått 
vänta in en del bilder som skulle vara till vissa artiklar. Jag beklagar detta 
men känner att jag hellre väntar in bilderna än att jag publicerar utan bil-
der. Artiklarna blir så mycket roligare att läsa med bilder till.   
 
Nytt för i år är att Intresseföreningen vill slänga in ett extra Juli nummer , 
vilket är roligt och det är super kul med all uppskattning man får för bla-
det. Så roligt att höra hur många som uppskattar det man gör. Men för att 
kunna ge ut detta precis efter manus stop innan tryckeriet tar semester 
krävs det att alla är punktliga med att få in artiklarna till tidningen.  
September numret kan bli några dagar sen då jag i slutet av Augusti åker 
på min bröllops resa.  
Nu tycker jag att alla ungdomar där ute ska ha ett riktigt bra sommarlov. 
Jag hoppas på att få med en artikel i nästa nummer från skolavslutning-
en.  
                                                                        Redaktör Sandra Nilsson      
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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 

 

 

 

Intresseföreningen  
bjuder på fika i Sikforsgården  

Nationaldagen 6 juni kl 12.00–15.00  
Kom och fika med oss och träffa bybor. Du kan 
också ta upp vad du vill ska hända i vår by, el-

ler vad du vill ändra på.  
Varmt välkommen 

Styrelsen för Sikfors Intresseförening 
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En historisk återblick, del 3. 

1907 sålde Sikforsbönderna fallrättig-

heterna i Sikforsen till Sikfors Kraft-

aktiebolag, där huvudägaren var Hil-

ding Flygt från Stockholm. Köpesum-

man var 117 000 kronor, vilket var en 

ansenlig summa den tiden.  

 

När Hilding Flygt hade bildat styrel-

sen För Sikfors Kraftaktiebolag, be-

stående av företagsledare, civilare och 

advokater från Stockholmstrakten, 

med ett aktiekapital på 800.000:-, och 

dessutom lyckats låna ihop drygt 2 miljoner kronor, kom bygget igång.   

 

Byggnadsfirman Kreuger & Toll med två hundra man, för 537.000:- 

byggde nåldammen, (det fanns inte pengar för att bygga den i betong), 

stationsbyggnaden och två tuber á 420m med en diameter på 3,20 m.  Ett 

lokomotivdrivet el-verk gjorde det möjligt att arbeta i två-skift.  

 

Nya Förenade Elektriska AB fick ansvaret för all elektrisk utrustning, 

inkl. kraftledningar till Luleå och transformatorstation i Bergnäset. Byg-

gandet av turbiner, regulatorer och svalltornet beställdes dock från Karl-

stads Mekaniska Verkstad. Materialet fraktades med järnväg till Älvsbyn, 

för vidare transport på landsvägen till Sikfors. 

 

Med tanke på de tekniska hjälpmedel som fanns den tiden, så blir man 

imponerad av att Kraftverket stod klart att leverera el-ström efter 15 må-

nader från byggstart. 

Då stod också Norrbottens första massafabrik klar, som hade byggts för 

elektriskt drift. Dom hade tecknat ett avtal om 2.500 hkr el-ström, motsva-

rar 1.839 kW. 

 

När kraftverksbygget var klart, drog Kreuger & Toll iväg till Stockholm 

för att starta bygget av Statshuset. På skämt kan man säga att det var vikti-

gare med Sikfors Kraftverk än med Stockholms Statshus. 

 

 Kraftgruppen 
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Vår Ruset.  
Vår Ruset är ett motionslopp som arrangeras runt om i landet. Den 25 
maj hölls Vår Ruset i Luleå där ca 3280 kvinnor deltog genom att springa, 
jogga, lunka eller gå de 5 km genom stan till och från Hälsans hus.  
Bland dessa 3280 tjejer fanns det 11 flickor från Vistträsk, en från Öjebyn 
och en från Sikfors (skribenten själv) som bildat ett lag dagen till ära och 
utmanat sig själv genom att testa på detta lopp. (Med i laget fanns också 
Carolina Stenvall, bördig från Sikfors men bor numera i Vistträsk) 
 
Med strålande sol och en lugn blåst (för att vara i Luleå) hade vi alldeles 
ypperliga förutsättningar för att få en jätte fin kvälls jogg. Tyvärr var jag 
både ordentligt förkyld och fortfarande inte läkt ihop i det knä som strulat 
för mig i snart en månad nu men man ville ändå inte missa att få delta, 
om än kroppen inte var i bästa skick.  
 
 Jag tog mig runt på under 37 minuter och är mycket nöjd med tanke på 
omständigheterna.  
Alla tvillingmammorna från ”Vistträsk” fanns representerade och detta fick 
vi också stoltsera med när en av oss, Sara Bohlin blev intervjuad av ing-
en mindre än konferenci-
ern Peter Siepen.  
Han läste upp det bud-
skapet vi hade tryck på 
våra Äppelgröna T-shirts 
som vi fått sponsrade till 
oss av 3 Vistträsk före-
tag.  
 
- Bättre bo i en vrå på 
taket, än att dela hus 
med en grälsjuk hustru. 
 
Många företag och andra typer av sammansättningar fanns represente-
rade under kvällen, allt från ett gäng sjukgymnaster till försvaret som 
ställde upp med en grupp.  
 
När loppet var över och man fått sin medalj vid målgång bjöds det på 
picknick korg åt lagen med mackor, lax, potatissallad och mycket mer.  
 
Kvällen avslutades med att man fick ben/vad massage inne på Hälsans 
Hus vilket givetvis var tvunget att provas på.  
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Carolina Stenvall & 
Linn Vikberg värmer 
upp inför loppet.  
 

Hela laget samlat.  

Åsså massagen så klart.  

Lisa var nöjd vid målgång 
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Läste protokollet i sikforsbladet, från mötet som alla föreningar i byn hade haft, 
och det var en punkt som gjorde att jag hajade till, nämligen den om ordningen 
på vissa tomter här i byn. Jag tänkte genast, vaddå ordning, jag får väl ha det 
hur jag vill på min tomt och vem är det som ska bestämma standarden på hur 
tomterna ska se ut? Är det den petnoga, som klipper gräset mm-kort och 
springer ut och plockar bort ett löv om det har fräckheten att blåsa in på hans 
gård. Eller är det barnfamiljen med cycklar som slängts huller om buller på går-
den i brådskan att springa in och äta då mamma ropat att maten är klar, fotbolls-
mål som står snett efter en stolpträff eller små hembygda "gupp" att hoppa på 
med cykeln. Eller är det den sjukliga människan som inte orkar kratta, plantera, 
ansa buskar eller sopa infarten, men som ändå vill bo kvar i den här byn, med 
gemenskap, värme och omsorg. 
Varför titta snett på hur andra har det? Varför inte sköta sin egen gård som man 
vill och låta andra få ha det som de vill, eller hjälpa den som kanske vill ha det 
annorlunda men inte orkar. Låt oss vara den här byn, där alla får vara som de 
är, med mycket liv och rörelse och hoppas att fler barnfamiljer känner att det här 
är en by dit de vill flytta just därför.                           //Bybo  

Tummen upp för Heléne Danielsson 
som kom med den enkla och jättebra 
idén att märka tunnorna där man kan 
slänga hundbajspåsar.  
Vi får nog ald-
rig latrinkorgar 
av kommunen, 
att slänga på-
sarna i, så det 
får vi fixa 
själva.  
Bra Heléne! 
/Eva L  

            "Efterlysning" 

Jag söker klasskort från Sikfors skola 
förr och nu, har en del men många 
saknas. Det är roligt att visa korten på 
ex. Hemvändar.- /Sikforsdagar Två 
kopior med namn eller om möjligt, jag 
får låna originalet så fixar jag kopior 
själv.Kontakta mig gärna per telefon 
eller mail 

Marianne 0911-70094, 070-6787551. 

Hålla rent vid affären. 
Även om det åligger byns arbetsgrupper att vårstäda runt våran af-
fär, så skulle det kännas bra att vi alla hjälptes åt att under somma-
ren plocka upp div. skräp som tyvärr kastas på marken, framför allt 
i diket, runt bron och bänken. 
Det borde inte ligga glasspapper och plåtburkar på marken, för det 
finns ju trots allt en stor papperskorg intill. Visst hjälper du till? 

                                                                                                 Erik 

Läsarnas insändare!   
Egna tankar, svar och önskemål från byborna.  
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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. 

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-

2895468 eller epost eva.lidman@hotmail.com. 

Lördag den 9 juni målar vi folkets hus! Vi träffas kl 
8,00.  
Vid regn flyttar vi målningen till söndag den 10juni 
kl 8,00. 
Hoppas att ni har tid att hjälpa oss piffa till vårat 
fina folkets hus!!  
Vi kommer att bjuda in dom som deltar till en liten 
fest senare i år som tack för hjälpen. 
                                                              Tack // Sikfors folketshus styrelse  

http://www.di-nifarmen.se
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Välkommen in till oss! 
 

Öppet 
 

Vardagar 10-19 
 

Lördagar 10-14 
 

Söndagar 11-14 
 

Ombud för Svenska Spel, Apoteket, Systembolaget, 
Prima Gaz 

 
Forsens Livs 0911-70008 

En ny ide i Tidningen. 
I Juninumret startar vi en spalt:  Sälja - Köpa - Byta. Har du grejer som 
du vill göra affärer med. Fyll i texten på en yta av ungefär 35 mm x 2 ra-
der. Skicka den till redaktören. Kostnad Pris 20:-. 

 
På Gång.. 
 
Ny betalningsrutin för annonser.. 
För att göra det smidigare för dej att betala annonskostnader i tidningen 
På Gång.. har vi gjort upp med Fredrik och Catrin på affären, att Sandra 
efter varje nummer skickar en lista på de som har köpt en betalannons i 
sista numret. När ni är inne och handlar är det då lätt att betala din an-
nons i kassan.  
Det blir lite osmidigt att kassören John ska skicka en faktura för varje 
annons, men den som vill ha en faktura, säger till i mailet när ni skickar 
in annonsen. 
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Arbetskväll på Skolan 
Onsdagen den 23 maj vid 6 tiden på kvällen anordnades det ar-
betskväll på byns skola för att bygga, rusta upp, fixa och röja på 
skolgården. 
 
Ett 30-tal föräldrar hade slutit upp för att bland annat kratta fotbolls-
planen, flytta bussen som 
stod på dagis området. Det 
började byggas på en tjej 
koja och kommer såsmå-
ningom även byggas en koja 
till killarna. Det byggdes 
även klart det trä däck som 
påbörjats mellan bron in på 
dagis och den intilliggande 
bodan. Här målades även 
väggarna vita och sittplatser 
hanns med att installeras.   
 
På skolan målades det på asfalten, en Bokstavsorm och en 100-
ruta för att barnen på ett roligt sätt ska kunna lära sig om bokstäver 
och att räkna.  
 
Kvällen avslutades med att alla blev bjudna på fika och saft, och 
många trötta men glada 
föräldrar med barn prome-
nerade hem vid 9 snåret.  
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Långloppisen.  
Den 12 maj var det åter Långloppis mellan byagårdarna i 
Sikfors, Arnemark, Pålberget & Böle. Det var lite ovisst om 
vädret skulle hålla sig på vår sida! Men det var lite kallavin-
dar men i stort sett uppehåll med några enstaka regnstänk! 
Dagen till ära hade vi tillställning nere på Sikforsgården där 
det bjöds både på baklucke loppis och även de som stod 
och sålde vid bord, allt från böcker till gamla leksaker och nya saker som crocs 
och byxor.  

SSK Vill tacka alla 
loppisutställare och 
alla besökare under 
långloppisdagen ge-
nom byarna!  

Tack till Rolf Söder-
ström som sponsrade 
oss med potatis till 
palten som var mycket 
uppskattad och tog 
slut lite för fort, vi gör 
mer till nästa gång! 

Tack även till Tova Johansson-Närve som kom med familj och hästar och hade 
ponnyridning! 

Här är dom rätta svaren för Sikfors Långloppistipsets frågor: 

1. När blev Sikfors årets by?  Svar: 1999 

2. Hur många anställda har Sikfors största företag ” Stenvalls Trä” i Sik-
fors?  Svar ca 90st 

Tack även till Stenvalls 
Trä som bidrog med 2 
fina priset till Långloppis-
tipset! 

Vi ser fram emot en ny 
loppis nästa år! 

Hälsar Carina & Urban, 
Åsa & Micke genom fot-
bollsgrabbarna i Sikfors 
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Sätt in era företagsannonser 

För 500:- per år kan ni få in en liten företagsnotis i samtliga På 
gång som kommer ut i år.  
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Skolan berättar….. 
 
Den 29 maj hade vi Forsendagen, där skola och förskola hade en 
hel dag tillsammans fylld med lekar och uppdrag. Denna dag star-
tade vi upp med gemensam uppvärmning i form av ett 
”aerobicpass” där Nina höll i alla trådar. Det var jätteroligt att se att 
alla deltog även de små barnen gjorde sitt bästa för att följa med i 
alla steg och rörelser. Efter morgonsamlingen delade vi upp barnen 
i åldersblandade grupper. I alla grupper fanns även en vuxen som 
följde med under hela dagen. Det är fantastiskt att se hur de äldre 
barnen tar hand om de som är mindre och att de peppar och hejar 
på dem. Det var en uppskattad dag med många uppdrag, kallt och 
blåsigt, lunch ute i det fria och det kunde nog inte sluta bättre än 
med en smaskig glass. 
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Fler byar tar efter Sikfors ide om en bya tidning.  
Den 30 maj presenterades ett förslag från två initiativtagna tjejer i 
Vistträsk som var med och skapade den tidigare gratistidningen 
Älvsby nytt  till Vistträskbys byaförening om att  få börja ge ut en 
tidning liknande Sikfors bladet  i hopp om att byaföreningen skulle 
nappa på Idén och skjuta till pengar till projektet.  
 
Denna Ide fick de efter att de samtalat med Sikfors bladets egna 
redaktör Sandra Nilsson som stolt kunde visa upp byns tidning och 
berätta att den är på sitt 15 utgivningsår och hur uppskattad tidning-
en är här hemma i Sikfors.   
 
Byaföreningen gillade Idén och nu kommer 6 provnummer att ges 
ut i bygden, där den första kommer att visa sig i Juli. 
 
Håll tummarna nu att det kommer gå lika bra för deras blad som för 
vårat.                              
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Kraften finns kvar. 
När Sikfors 1999 blev hela Sveriges Årets By, fick vi anordna en Lands-

bygdskonferens för hela Sverige, i två dagar. Vi höll till på Folkets Hus, 

och boendet var på Campingen. Namnet på konferensen blev Kraften, som 

förknippades med kraftverket men framför allt på bygdens inneboende 

kraft och energi, som ledde fram till Årets By utnämningen. 

I söndags, den 13 maj, mobiliserade Lennart Öhman Byakraften, för att 

Folkan var i behov av en ommålning efter ca. 30 år, då Folkan byggdes 

upp efter branden. 

Kl. 8.00 samlades 31 män och kvinnor från hela bygden med div. målarut-

rustning, men fram för allt med en massa energi. Med hjälp av sponsrade 

maskiner av olika typer, som var 

bra när vi jobbade på höjden, så 

hade vi sopat, skrapat, inoljat och 

vitmålat fönstren när klockan slog 

10.00 Det var knappt att man trodd-

de klockan. 

När vi var färdiga så började ham-

burgarna med tillbehör och kaffe 

att serveras, vilket inte var så svårt 

att få ner i magen. 

Tänk vad fort det går när många ställer upp, för att inte tala om den sociala 

känslan som väller fram en sådan här dag. Här hjälps vi åt för att vi alla 

ska trivas och ha en bra service. 

Efter några veckor, när oljan har torkat, ska väggarna, fodren och knutarna 

målas. Enligt ”chefen” Lennart, tar det dubbla tiden alltså ca. 4 timmar. 

Vem har inte tid att ställa upp 4 timmar för detta projekt? Trots allt är vi ju 

alla ”ägare” till 

Folkets Hus, ett 

uppskattat sam-

lingsställe för 

både unga som 

gamla, med olika 

intressen 

Vi får avvakta 

tills Lennart kal-

lar på Kraften 

igen. Vi ses då! 

Fotografen. 
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DAGEN  
 

            Söndag den 15 Juli  
       Sikforsgården kl: 11-16   
Boka in söndagen för en hemvändardag i 
samvarons tecken! Underhållning vid Sik-
forsgården Tora & Bruno, Minimarknad, 
Paltförsäljning, Hamburgare, Våfflor, 
Café, ponnyridning, kaninhoppning, 
tunnbrödsbakning, tipspromenad mm.  
 
Se mer info på hemsidan, o i Sikforsbladet ” På gång 
i…..” www.sikfors.com  
Tack till Sikfors Intresseförening som står för 
annonskostnaderna samt underhållningen. 
 
Vi som ordnar Sikforsdagen är flera föreningar. MVH Lena, 
Åsa, Carina, Solveig !    Info: 070-34 35 004  

Välkomna önska Sikforsarna!  
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Valborgsmäss 2012 på Stallbacken och i Sikforsgården 
 
Ännu en gång och i mångårig fin tradition har vi firat Valborgsmäss 
på byns vackraste plats. 
I Sikforsgården som var mer än fullsatt lät sig över 50 personer väl 
smaka av de allra godaste våfflorna som Husmodersföreningens 
topplag med Gun Malm i spetsen tillagade. 
Och ute på Stallbacken sprakade majbrasan väl bevakad av de 
ansvariga med Ulf Lövgren som stannade kvar som siste man. 
Många, både gamla och unga, hade samlats på Stallbacken och i 
Sikforsgården. De som säger att landsbygden håller på att dö ut 
borde göra en resa till Sikfors. Den här-
liga synen av så många unga familjer 
med barn tillsammans med äldre värmer 
så otroligt gott i hjärtat. 
 
Sandra fotade och Birgitta skrev. 
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     OBS!!!     __   OBS!!!              OBS!!! 
 

Sista deadline för tidningen På gång…inför sommaren blir den 20 Juni. 
  

I år kommer vi att ge ut Tidningen även Juninumret, så att alla kan få ut information om 

bl.a. sommarens aktiviteter. 

Tänk på att tidningen även läses av sommarens turister, vilket ökar värdet och genom-

slagskraften av Juninumret. Någonting som bygdens företag och föreningar kan fundera 

på. Utforma annonser och skicka in dem. Priser och mottagare finns på sida 2 i detta 

nummer. 

Tidningens innehåll hänger på oss alla, att vi bidrar med artiklar om händelser som sker i 

vår vardag och i vår bygd, gärna med ett foto. Det kan också vara en rolig historia. 

 
Ansvarig utgivare. 

         Intresseföreningens styrelsemöte den 7 maj. 
Punkter som vi tog upp: 

* Trots långt in på året, ökar medlemsantalet. 

* Trots investeringar så ligger våran ekonomi ganska stabilt. 

* Vi gick igenom minnesanteckningarna efter Föreningsmötet i Sikforsgården, 

där många bra idéer kom fram. 

* På gång.. Vi ska höra med Sandra om det är möjligt att trycka fram ett 

”turistnummer”, som kommer ut i slutet av juni månad, så att sommarens aktivi-

teter känns mer aktuella. 

* Hur många ska ha tillträde att lägga ut på våran hemsida? Vi ska utreda det. 

* Vi spånade kring Lena Wiklunds initiativ om en Sikforsdag. Hennes grupp har 

bestämt datumet, 15 juli -12. 

* Sikfors Utveckling AB (SUAB), tidigare Älven AB, är nu lagt ner i myllan för 

gott. Likvidatorn har nu skickat oss de sista kronorna från bolaget, och Lantmä-

teriet har fört över ägandet av fastigheten 331 (Kraftverksmuseet) till Intresseför-

eningen. 

* SSK arrangerar Piteälvdalsgruppens Långloppis nere på Sikforsgården den 12 

maj. 

* Vi ska höra med Kommunen och Vägverket vem sim har ansvaret för belys-

ningen i de tre vägskälen efter väg 555. 

* Vi tog också upp hastighetsbegränsningen vid skolan. Många håller för hög 

fart där, vilket många föräldrar är oroliga för. Vi kommer också där att kon-

takta Kommunen och Vägverket, vem som kan besluta om lämpliga åtgärder. 

* Den 6 juni (Nationaldagen) bjuder vi på kaffe med nationalbakelser i Sikfors-

gården. Annons i På Gång.. och lappar på anslagstavlorna. 

* Det kan bli en vandringsled från Jävre – Bölebyn – Sikfors – Ersnäs, om 

Skogsstyrelsen och Kommunen får igång projektet. 

Nästa styrelsemöte den 4 juni. 



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 

 

         

Kurs i vardagsjuridik. 
Åsa Kardelind, dotter till Eivor Dahlberg (född Sikfors), är för-
bundsjurist, och är sommarboende i Sikfors, huset ovanför 
järnvägsbron. Hon är villig att kostnadsfritt hålla en dags kurs 
om vardagliga juridiska frågor, som vi alla någon gång funde-
rar på eller drabbas av. 
Denna kurs, som var tänkt att hållas denna sommar, blir fram-
flyttad till nästa sommar, p.g.a. uppkommen tidsbrist.  
Vi återkommer under vintern med närmare information. 
                                                                           Intresseföreningen 


