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                                            Årgång 15  Nr 6  Juli   2012 

 

Army Fitness fortsätter till hösten 
Sikforsdagen 15 juli 

Nationaldagsfirandet i Sikforsgården 
Hastighetsbegränsningen 

Skolavslutningen 
Sommarfesten 
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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 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 
         Juli: Intresseföreningen  
          

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

Stoppdatum för inlämning av material 20:e i varje månad  för att 
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                       Intresseföreningen          

                       är till för dig 

Gymmet 

För Din hälsa. 

Från Redaktionen. 
  
Nu är sommaren i fullgång och Midsom-
mar står för dörren. Själv åker jag och fa-
miljen till Ljusträsk utanför Moskosel, nå-
got 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.  Barnen tog sina 
första traditionella dopp i sjön för året och föräldrarna står på stran-
den, fryser och tycker barnen är galna.  
 
Nu kommer tidningen att ta ett uppehåll till början på september.  
Den kan också bli några dagar sen i September då jag i slutet av 
Augusti åker på min bröllops resa.  
Men mailen är fortfarande fungerande så tveka inte att skicka in 
eran information ni vill ha med i tidningen, det kan vara allt från fö-
delseannonser, nått roligt ni varit med om, nått ni vill upplysa om 
mm. Tidningen är till för alla.  
Sen vill jag gärna också göra reklam för Army Fitness passen som 
är uppe på Di-Ni farmen. Mycket roligt och prisvärt, även för den 
otränade och nu drar Nina igång både en fortsättning för de som 
gått hittills och för de som vill prova på.   
I nästa nummer kommer det bli en del reportage från Sikforsdagen, 
så tyvärr måste ni vänta ändå till September för detta.  
 
Ha nu ett underbart ”sommarlov”, det tänker jag ha.  
                                                                        Redaktör Sandra Nilsson      
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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 070-2895468 eller 

epost eva.lidman@hotmail.com. 
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ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

 

 

 
 
 

 
SIKFORS 
Inbjuder till 

JUBILEUMSFEST 
 

Fredagen den 24 augusti 2012 kl 
17.00 

Sikfors Folkets Hus 
 

Anmäl deltagande senast 10 augusti till 
Birgit, tel 701 00 eller 

Kerstin, tel 711 59 
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Nilssons i Vistträsk har fina erbjudanden 
under Vistträsk Dagen den 7 juli.  
 
  

Crocs Hover Sneakers 390:- 

Kilimanajro 480:- 

Crocs vuxna 250:- 
Crocs barn   180:- 

Vi kommer även stå och sälja under Sikforsdagen.  Om ni är 
på jakt efter nått till dess,a tveka inte att höra av er.  

 

Rea tält  
från 20:- 

25% på Softshell & Skaljackor 

Printade 
T-shirts  
2st för 
120:- 

 

Kom och prova på den populära tränings-
formen  Farmy Fitness på Di-Ni farmen. 

29 Juli kl.19,30 
Körs ett prova på pass för 50:- per/pers  
Anmälan och frågor till nina@di-nifarmen.se 

mailto:nina@di-nifarmen.se
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SIKFORSDAGEN 
Söndag den 15 juli 
Sikforsgården kl: 11 – 16 
 

Boka in söndagen för en hemvändardag i samva-
rons tecken!  

 
 
 
 

Se mer info på hemsidan  
www. Sikfors.com eller i   
Sikforsbladet ”På gång i Sikforsbygden”.  
 

Välkomna önskar Sikforsarna! 

Minimarknad Paltförsäljning 

Hamburgare Café 

Kaninvisning Tunnbrödsförsäljning 

Loppis Fotoutställning 

Och mycket mer.   

Underhållning vid Sikforsgården 
Tora & Bruno 



Sida 8 

Skolavslutningen.  
 
Skolavslutning för eleverna vid I Ur och Skur Forsen 2012, firades den 12 juni i 
Folkets hus Sikfors. Vädergudarna var med oss och bjöd på strålande väder 
ute, när det var fullt hus inne med många nära och kära som kommit för att se 
elevernas uppträdanden. 

Kvällens värdpar var Tova Johansson-Närvä och Lovisa Hansén som gjorde en 
strålande insats med att föra firandet framåt med trevlig stämmning.  

Klass 3-6 började med en fartfylld dansuppvisning till låten Flickan och kråkan 
och fortsatte dansandet till Vart jag mig i världen vänder.  

Julia Malmlöf och Elin Pettersson dansade med inlevelse och egenkomponerad 
koreografi till Loreens Sober. Matilda Eriksson och Tova Johansson-Närvä dan-
sade till Dynamite med egen koreografi. 

Kajsa Söderberg och Linn Clarén-Johansson dansade med imponerande gym-
nastiska inslag till Hotter than fire.  

Mellan alla dansnummer var det eleverna i förskoleklassen, ettan och tvåan 
som höjde stämningen med sina fina sånger. Uppvisningar avslutades med att 
alla i lokalen sjöng "Den blomstertid nu kommer" tillsammans. 

Lärare och personal avtackades av föräldragruppen, och fick en mycket ro-
lig hyllning från eleverna i årskurs 6 som även hade gjort små ramsor som 
sjöngs med inlevelse.  

Sedan avslutades kvällen med god mat och fika, innan eleverna kunde påbörja 
sitt långa sommarlov.            

                                             Vid tangenterna, Julia och Richard Malmlöf. 

Tyvärr har vi inte lyckats få tag i några bilder från detta arrangemang. 
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Lådbilsracet. 

Midsommardagen bjöd på ett varmt o soligt Sikfors när vi hade lådbilstävling för 
6e året i rad. Vid anmälan på förmiddagen blev vi lite orolig för att vi hade bara 1 
anmälan i barn-klassen och 4 i vuxenklassen.  Men efter ett tag så kom det väl-
digt många barn och det visade sig att dom flesta kom från campingen. Dom ville 
gärna prova på att köra lådbil med våran lånebil.  

Detta att familjerna från campingen kommer och vill vara med i lådbilstävlingarna 
tycker vi är toppen, därför har vi beslutat att bygga 3 nya lånebilar. Allt för att så 
många som möjligt får var med i det vi gör här i SIKFORS. 

Att Barnen tycker det är kul kan man se i deras tindrande ögon och deras glädje 
när dom kommer i mål. 

Vi hade ca 20 startande, 11 barn, 8 vuxna och dom flesta barnen var från cam-
pingen. I Barn- klassen vann Elias Blomqvist 2:a Elliot Wiklund 3:a Ellias Hell-
gren. 

I barn- klassen hade vi 4 tuffa småtjejer Wilma Wiklund, Lovisa Hellgren, Nellie 
Senbom o Natali Senbom. Wilma har varit med o tävlat flera gången men dom 
andra tre flickorna var det debut för.. Alla dom här tuffa flickorna startade lite 
längre ner i backen och tog sig i mål under publikens hejande. 

I vuxen klassen vann Jonas Nilsson 2:a Mikael Nilsson 3:a Roger Bergman. Här 
var det verkligen familjefajt hos Nilsson:s . Pappa Mikael åkte ner och slog Roger 
Bergmans tid . Sen var det Jonas Nilsson tur och han slog både pappa Mikel o 
Roger Bergman. 

Vi var ca 200 personer och tittade på dessa modiga lådbilsförare. 

Ett stort TACK till alla som hjälpte till under denna dag, för utan Er blev det ingen 
tävling 
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Bli medlem  
i  

Intresseföreningen  
 

Bg Numret är: 5657-5194 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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 
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Intresseföreningens styrelsemöte  
  
Den 4 juni hade Sikfors Intresseförening styrelse-
möte i Folkets Hus konferenslokal. 
Vi kan glädjas åt ytterligare medlemmar, just nu 
120 st. och att föreningens ekonomi är god. 
Nationaldagen 6/6 ska vi bjuda byborna på kaffe med bakelse i Sik-
forsgården. Vi befarar att byatidningen inte hinner komma ut i tid, 
så vi måste köra ut annonsblad i postlådorna. 
”På gång i Sikforsbygden” ska om allt stämmer komma ut vid må-
nadsskiftet. Förhandlingar pågår om att kunna betala beställda an-
nonser på Forsen Livs. 
Vi måste få utbildning till några personer på vår hemsida, som bör 
fräschas upp och uppdateras. 
Sikforsdagen är på gång med aktiviteter för stora och små. Före-
ningar och privatpersoner jobbar med det. 
Vi har skickat in en skrivelse till vägverket angående belysningen 
vid infarterna till byn. 
Vi håller på med samordning av besöksnäringen till Kraftverks-
muséet med Sikfors Konferens & Fritidsby. Marknadsföringen 
måste komma igång. 
Intresseföreningen har beställt nya flaggor genom byn. Bidrag är 
ansökt och positivt förhandsbesked har lämnats. 
Vi har börjat undersöka möjligheten till farthinder förbi skolan. 
Blomlådor eller chikaner. 
Det kommer att finnas dvärggetter på ”Grynnan” i sommar för att 
beta bort gräs och sly. 
Skyltarna ”Välkommen till Sikforsbygden” kommer att fräschas upp 
i sommar. Solen har blekt dem efter ett antal år. 
 
Nästa styrelsemöte blir den 6 augusti kl 19.00 i Sikfors Folkets 
Hus. 
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. 
 

HA EN TREVLIG SOMMAR önskar Sikfors Intresseförening! 
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Aktivitetsprogram sommaren 2012  
V.25 Torsdag 21/6: - Pizzabuffé i restaurangen 17.00-19.00  
- Småstjärnor i restaurangen 19.00-20.00, anmälan görs i receptionen.  
- Trubadurafton i restaurangen med Patrik Thörnqvist 20.00-23.00  
 
Fredag 22/6: - Midsommarfirande, för mer info se: 
www.sikforscamping.se  
 
V.26 Fredag 29/6: - Vattengympa med Nina i poolen 10.30 -11.30  
- Pizzabuffé i restaurangen 17.00-19.00  
 
V.27 Fredag 6/7: - Vattengympa med Nina i poolen 10.30 -11.30  
-Pizzabuffé i restaurangen 17.00-19.00  
 
V.28 Fredag 13/7: - Vattengympa med Nina i poolen 10.30 -11.30  
- Pizzabuffé i restaurangen 17.00-19.00  
- Småstjärnor i restaurangen 19.00-20.00, anmälan görs i receptionen.  
- Trubadurafton med Patrik Thörnqvist 20.00-23.00  
 
Söndag 15/7: - Sikforsdagen, för mer info se: www.sikforscamping.se  
 
V.29 Fredag 20/7: - Vattengympa med Nina i poolen 10.30 -11.30  
- Pizzabuffé 17.00-19.00  
V.30 Fredag 27/7: -Pizzabuffé i restaurangen 17.00 -19.00  
-Småstjärnor i restaurangen 19.00-20.00, anmälan görs i receptionen.  
-Trubadurafton med Patrik Thörnqvist 20.00-23.00  
 
V.31 Fredag 3/8: - Hopp Art: Ett konstprojekt som skall besöka fem byar 
längs  
Norrbottens fem största älvar.  
 
Söndag 5/8: - Poolen och 
grillen stänger för somma-
ren.  
Välkommen till Udden!  
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Läsarnas insändare!   
Egna tankar, svar och önskemål från byborna.  

Byakraften. 
Tänk vad Folkan blev fräsch efter ommålningen, den riktigt lyser. 
Många har deltagit med sitt ideella artbete. Nästa gång är det ett 
annat projekt och kanske andra som ställer upp. Sammantaget 
kallas det för Byakraften, en kraft som inte är förunnat alla byar, 
men här finns den. Ingen nämnd och ingen glömd, men nog tän-
ker jag lite speciellt på Lennart Öhmans engagemang i detta ar-
bete. Det går lätt när det finns kunniga planerare. 

                                                                            En som njuter. 

Tyvärr har en del katter redan 
nu blivit överkörda i byn och 
svårgheterna med att hitta ägar-
na har stundtals varit hopplösa 
då katterna många gånger kan 
vara långt hemifrån när det 
oturliga inträffar. Frågan är nu 
hur man skulle kunna gå till-
väga när man försöker hitta en 
ägare. Ska vi försöka ha mer 
halsband på katterna?  Hänga 
upp förfrågan på affärn? eller 
finns det ett smidigare sätt.  
Som ägare vill man ju veta om 
nätt hänt sitt djur.  
                               /Djurvän 

Vad ska de unga hitta på? 
För ett tag sen uppmärksam-
made jag när jag var ute och 
gick 4 ungdomar från byn som 
huserade sig på taket på sko-
lan.  Nog måste det finnas 
lämpligare stämmen för byns 
unga att hålla till eller syssel-
sätta sig med, men kanske att 
de inte anser att det finns så 
mycket att göra. Vad vill de 
yngre förmågorna göra på sina 
kvällar?  Att husera på skoltak 
eller flera timmar inne på byns 
affär med att busa  och umgås 
kan ju inte vara det optimala.  
Finns möjligheterna att ha en 
ungdomsgård 
eller finns 
andra tankar 
och Ideér kring 
detta. 
                                                       
/Bybo 
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Skolans sommarfest. 
 

Torsdagkvällen efter examen höll förskolan sin årliga sommarfest 
där barnen bjuder på sång, skolan bjuder på hamburgare och för-
äldrarna samt banen träffas, har trevligt och pratar om det gångna 

året. Hamburgarkön ringlade sig 

lång i det fina vädret och det sma-
kade bra i det fina vädret.  

Barnen hade gjort en tipsrunda 
som i år handlade om kamratskap och rörelse. Kvällen avslutades 
med avtackning för de barn som börjar i förskoleklassen till hösten 

och en god rulltårta.  
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Historisk återblick. 
Innan finansieringen av kraftverksbygget var klart, var ju förvänt-
ningarna stora här uppe i norr, om man får tro krönikören Öjvind i 
Norrbottensposten. Han skrev den 7 mars 1910 ”Bref från Varg-
backen” ang. Hilding Flygts löften: 
”Vi undrar om han står fast vid sitt beslut, att sända hit trehundra 
man stark här och förvandla vårt Sikfors till Stockholm, som vi tror 
det ska bli när allt kommer på sin rätta plats. 
Som ett bevis på att Sikfors går en ljus framtid till mötes, må näm-
nas att vi redan har fått hit två hantverkare, nämligen en skräddare 
och en målare. Den tredje och fjärde hantverkaren har redan hyrt 
lokaler här och tänker slå sej ner vid eventuell folksamling. Men 
skulle alla våra luftslott gå upp i rök, då finge vi Sikforsbor stå och 
titta mot södern efter det som komma skulle, men som aldrig kom. 
I alla fall så går vi nu bönder och arbetare här och väntar på att få 
hälsa flykten välkommen hit med dynamiten! 
 

Hilding Flykt betalade 117 000:- för forsen och fisket till bönderna 
att dela på. Detta utgjorde ett ansenligt belopp vid en tid när pen-
ningekonomin ännu inte var så utvecklat på landsbygden. Det sa-
des i bygden, kanske på skämt, att Sikforsbönderna gick och köpte 
sej nya hästar sen man hade sålt forsen. Hästen var ju den tidens 
främsta statussymbol. 

Intresseföreningen 
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Vi har lokaler till billiga priser. 
Ring Petronella för bokning 

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

Hastighetsbegränsningen. 
Det har uppmärksammats att många bilar och ibland även bussar, 
håller för hög hastighet genom byn, framför allt förbi skolan och 
affären. Med tanke på att skolan ofta använder vägen för att för-
flytta sej till olika aktiviteter, och många barn och ungdomar vistas 
utanför affären, så blir det en farlig kombination, hög hastighet och 
barn och ungdomar. Det är ju skyltat för 
vad som gäller, det handlar bara om att 
respektera förhållandena. 
Intresseföreningen är i kontakt med kom-
munen för att reda ut vem som har ansva-
ret för trafiksäkerheten. Eventuellt kommer 
kommunen att på vissa vägar bl.a. i Sik-
fors att sänka hastigheten till 40 km/h. 
Men innan det blir beslutat har vi önske-
mål av barnföräldrar att sätta ut blomlådor, 
som en hastighetsdämpande åtgärd. Men 
nu är det inta bara att sätta ut sådana på 
vägen. 
Inblandade parter i ett sånt här ärende är 
förutom våran Vägförening även Kommunen, Länsstyrelsen och 
Trafikverkets enskilda vägar. Vem är ansvarig om någonting hän-
der i samband med dessa lådor. Det blir antingen vi själva eller 
Kommunen. Är det vi själva så måste vi ta en försäkring som täck-
er skadeståndet. Men vi jobbar på. 
Målet är att sätta upp blomlådor på två ställen, och dom lådorna 
lär vi få tillverka själva. Vi får måttbeskrivningar av Kommunen. 
Men Du, kör lugnt och tänk på dom som är på vägen, även innan 
blomlådorna kommer upp. 

Intresseföreningen. 
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Nationaldagsfirande i Sikforsgården 2012 
 
Sikforsgården var till brädden fylld av glada Nationaldagsfirare. 
Över 45 personer ung som 
gammal hörsammade In-
tresseföreningens inbjudan 
och tillsammans med Hus-
modersföreningen bjöds på 
bakelse krönt med svenska 
flaggan. 
Fint initiativ att uppmärk-
samma denna dag och för 
vad fin gemenskap bety-
der. 
                        /Birgitta  
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Gå in på:  www.di-nifarmen.se             

Så får du veta mer:  070-3555490 

eller 070-5660108  

     (F)ARMY FITNESS 
Funktionell träning i militär anda som sker ut-

omhus i grupp.  

Roliga utmaningar som tar dej till Nya fysiska 

och psykiska mål  

Ny grupp startar den 12 aug kl. 10.00 

Fortsättningsgrupp 12 aug kl. 20.00 

 

Anmälan och frågor till nina@di-nifarmen.se  

tel:070-5660108, 0911-70189 

OBS! Begränsat antal, först till kvarn gäller. 

 9 ggr inkl 2 fystester 800 kr 

 
Gör också specialuppdrag för 

möhippor, svensexor, födelse-

dagar m.m. 

Jag är den enda licensierade 

instruktören  via Army fitness  

norr om Skellefteå 

 

Tidningen På gång… 
Eftersom tidningen är uppbyggt på ideell basis, gäller det att mini-
mera arbetet för den som sätter ihop tidningen och skickar den till 
tryckning. 
Först gäller det för oss alla att skicka in färdiga artiklar, med rubrik 
och undertecknat, klara att sätta in direkt på plats. 
Men ännu viktigare är det att skicka in artiklarna före den 20:de i 
varje månad. Vill vi ha ut tidningen vid månadsskiftet, så måste vi 
respektera det datumet.  Det gäller för oss i föreningslivet att pla-
nera våra aktiviteter i en tidplan så att vår information hinns med i 
nästa nummer av tidningen. Vi får alla hjälpas åt. 

                                                                  Intresseföreningen  

http://www.di-nifarmen.se
mailto:nina@di-nifarmen.se
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Intresseföreningens styrelsemöte den 4 juni -12 
Punkter som vi tog upp: 
Medlemsantalet ligger nu på 120 st. 
Vi bjuder alla i Sikforsbygden på kaffe och tårta på nationaldagen i 
Sikforsgården. 
Fått klart att alla annonser kan betalas på Forsens Livs. En lista 
kommer att finnas där. 
Vi ska prata med Robban om en kurs i hur vi ska aktivera vår hem-

sida och hålla den upp to date. 
Vi har skickat en skrivelse till Trafikverket (f.d. Vägverket) angå-

ende belysning i tre av våra vägskäl, och fått bekräftelse på att 
den är diarieförd. Vi väntar på svar. 

Vi jobbar vidare med att hitta kanaler att marknadsföra Kraftverks-
museet. 

Vi har sökt Regleringsmedel till inköp av nya flaggor, stänger och 
fästen. Ärendet är nu på kommunen. 

Vi diskuterade farthinder förbi skolan. Kontakt har tagits med kom-
munen. 

Skellefteå Kraft har gett tillstånd att låta 3 dvärggetter från Sels-
borg beta på Grönnan i sommar 

Nya skyltar ”Välkommen till Sikforsbygden” är beviljade, beställda 
och är på gång. 

Vi ska detta år även ge ut ett julinummer av tidningen På gång… 
Nästa styrelsemöte är den 6 augusti. Välkommen. 

Ibland kan man bara snubbla över……… 
För några dagar sedan var jag ute på en kvälls jogg ihop med An-
nika Fagerbo i skogarna mellan sundet och Arnemark.  
När vi nästan nått Arnemark och precis kommer utspringandes ur 
skogen på en åker , så bokstavligt snubblar jag över en börs. Som 
låg där på skogsstigen.  
Vi tog med denna in till Arnemark och började vår sökning efter 
ägaren. När vi nått andra huset och även dessa inte hade någon 
aning om vem börsens ägare var fick vi förlita oss på internet.  
Mycket riktigt, börsen hörde hemma i Selsborg och denna hade 
tappats när ägaren varit ute och kört häst & vagn i skogarna. Äga-
ren själv hade inte saknat börsen men en fin hittelön på 500kr satt 
gott. Måste varit min bäst betalda springtur hit-
tills.                                                                      /Redaktören  
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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 

   TACK FÖR HJÄLPEN! 
Ett jättestort tack till alla de som hjälpte till med skrapning och mål-
ning av Sikfors Folkets Hus. 
Det var helt fantastiskt att se vad många som ställde upp, och vilket 
bra jobb som blev utfört. Tack också till alla de som vi fick låna 
ställningar mm av. 
Tack skall Ni ha allihopa!! 

                                                   Styrelsen för Sikfors Folkets Hus 

 


