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                                           Årgång 15  Nr 10  December 2012 

 

Halloween firande 
Dans på Folketshus 

PRO:s Julfest 
Förbundsmästare i Racing special 

Farmy Fitness 2012 
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Utkörningslista för tidningen 2013. 
Februari: Husmodersföreningen 

Mars: Byaföreningen i Skomanskälen 

April:  SSK 

Maj: Sikfors VVO 

Juni: PRO 

 

September: Vargbackens Ryttarförening 

Oktober: Fiskevårdsföreningen 

November: Folkets Hus 

December: Intresseföreningen 

 

OBS! Glöm ej Stoppdatum för inlämnande av annonser och artiklar som 

är satt den 20:de i varje månad. 

MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 

MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Sandra Nordin                    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 Nordin 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  

(Sikfors Intresseförening) 
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Från Redaktionen. 
 
Halloween har just passerat och jag tycker 
det har varit ett roligt Halloween firande, 
många fina barn som knackat på dörren i 
de mest kreativa utstyrslarna. Väldigt ro-
ligt.  
 
Julen står för dörren och det blir återigen 
dags att börja pynta så det står härliga till både inne och ute.  
Som ni kanske ser så har vi  också pyntat till Sikfors bladet inför 
den stundande julen för att sprida lite julkänsla denna månad.  
 
Det känns så skönt att äntligen få ut ett nummer i rätt tid också ef-
ter att ha varit sen på de senaste två, men det är också en hel del 
pusslande och jakt efter artiklar för att kunna fylla ut så det ryms 
precis i tidningen.  
 
Nu kommer det bli lite paus i skrivandet en liten stund så här över  
jul och nästa nummer kommer att komma ut först i Februari. Så ni 
får ha en riktigt mysig jul och nyår framför er, men glöm inte att re-
dan nu fundera vad ni vill ha med i Februari nummer.  
Vill tacka alla som hjälpt till att göra denna tidning under 2012, utan 
er hade det knappt blivit 1 sida i månaden att publicera.  
                                                                          Redaktör Sandra Nordin   

PRO – Höstmöte  
 
Ordförande Rolf Söderström hälsade ett 40-tal medlemmar väl-
komna till mötet. Särskilt välkomnades dagens gäst Jan Lundqvist. 
 
Köttsoppslunchen intogs under gemytliga former, en stor eloge till 
kockar ochkökspersonal. 
 
Jan Lundqvists föredrag om svenskbygden i Ukraina förgyllde 
denna eftermiddag. Mötet avslutades med lotteridragning och 
kaffe med hembakad kaka. 
 
/Kerstin 
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Sätt in era företagsannonser även för 2013.  

För 500:- per år kan ni få in en liten företagsnotis i samtliga På 
gång som kommer ut i år.  För 500:- får ni inte bara en annons, ni 

hjälper också till att publicera vår tidning så  
Passa på! 

Skräckinjagande födelsedagskalas. 
 
Fredag den 9 November höll Edvin Pettersson i sitt Halloween kalas på 
folketshus. Vi som var där fick träffa allt från häxor till tomtar.  Senare på 
kvällen bjöd barnen på en ljusshow med självlysande pinnar i olika fär-
ger. (Tyvärr var detta svårt att fotografera)  
 
Gissa vilka som gömmer sig under förklädnaderna: (Svaret hittar ni 
längst ned i artiken): 

1: Jonathan Westerlund  2: Vilma Viklund    3: Lukas Nordin                                  
4: Viktor Eriksson  5. Elin P, Emma J & Julia M   6. Matilda Vikström   

1 

Slutligen vill vi bara skriva, Grattis Edvin och hoppas du fick 
ett roligt kalas.  

2 3 

4 5 6 
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Ny Förbundsmästare 

Vi vill presentera  SSK´s 
första förbundsmästare 

Leif Jonsson.  

Leif som tävlar för Sikfors 
SK blev förbundsmästare i 
Racing Special, historiska 
bilar 2012. 

Jag vill även uppmana 
ALLA att komma och titta 
den 29/12 då SSK/RÄJS 
arrangerar en RallySprint 
med start kl. 12 på Folkan. 
Där kanske ni hinner se 
SSK´s Förbundsmästare 
susa fram  

/Curt Jonsson 

Sikfors.com 
Till alla er som inte vet att vi i Sikforsbygden i många år har haft en 

egen Dataserver, som Robban Karlsson är tekniskt ansvarig över, en ser-

ver som vi i höstas har bytt ut med mångt större kapacitet, vill vi ge lite 

information. Genom att kontakta Robban, så kan ni skaffa er en egen e-

postadress med Ert namn@sikfors.com. Det är en enkel adress och en 

bra marknadsföring av våran bygd, som andra människor har lätt för att 

komma ihåg. Kanske en trevlig julklapp till era barn och ungdomar. 

Dom får en e-postadress med ”@sikfors.com”, som ingen annan av de-

ras kompisar utanför våran bygd har.  

Har ni som företag eller förening en egen hemsida, så kan ni även lägga 

den på våran server för en ringa penning, eller att från Sikfors Hemsida 

kunna länka över till Eran hemsida. Ta kontakt med Robban eller Erik 

Lundström. 

Styrelsen 

mailto:namn@sikfors.com
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Tummen upp för Sikfors Husmodersför-
ening som ordnade musikcafé i hem-
bygdsgården. 

Ett särskilt Tummen upp för byns egna 
trubadurer   Lena, Ulf och Leif.                           
En riktig toppeneftermiddag. 

MÅLET   

BEHOV/SERVICE    
 KRAFTEN  samt 
 STÖD / TJÄNS-

TER 
    

BARNOMSORG 
  

    
LIVSMEDELSAFFÄR 

  
    
               KOMMUNEN 

SKOLAN     BARNFAMIL-
JER 

 
FRITIDS- 
AKTIVITETER 

 
  
 
             DE I BYGDEN BOENDE 

             (Där ansvaret ligger) 

   FÖRENINGSLIV  
       
               ÖVRIG SAMHÄLLSSTÖD 
 

 
  
  
  
  
  

  FÖRETAG / 
ARBETSTILLFÄLLEN 
 
 BOSTÄDER 

  

     
 

  

Sikforsbygdens Mål 

Vårat Mål har sen Intresseföreningens början, 1984 varit En le-
vande Skola. Vi gjorde ett Nätverk som illustrerar hur vi skulle 
jobba för att nå detta mål. Hittills har allt gått enligt våran målsätt-
ning, och vi hoppas att alla boende i denna bygd hjälps åt på sitt 
sätt att målet lever vidare. 
                                                                                    Styrelsen 
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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. 

Önskar styrelsen för 
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Advensgudstjänst i Sikforsgården  

söndag den 9 dec kl 15.00  

där alla är Välkommen.  

Musikcafé i Sikforsgården 28 oktober 2012 
Söndagen den 28 oktober anordnade Sikfors Husmodersförening 
ett musikcafé på ”prov”. Det 
blev en lyckad föreställning en-
ligt de 23 personer som kom. 
De som kom fick köpa  gott 
hembakat fikabröd och fick 
även köpa lotter med många 
fina vinster. Men höjdaren för 
kvällen var allsången tillsam-
mans med våra otroligt duktiga 
”trubadurer” Ulf och Lena 
Wiklund samt Leif Lidman, 
vilka förmågor vi har i Sikfors. 
Alla som kom var eniga om att 
detta måste vi göra fler gånger, 
så håll ögonen öppna, vi kom-
mer igen någon gång på vår-
kanten med ett nytt musikcafé, 
vi hoppas då att ännu fler kom-
mer.  

                     //Carin Löfgren 



Sida 9 

Intresseföreningens protokoll. 
Som väl alla vet så har vi styrelsemöte första måndagen i varje må-
nad på Folkan. Hoppas att alla också vet att vi har öppna möten, 
vilket innebär att vem som helst kan komma och ta del av de punk-
ter som vi tar upp där, eller t.o.m. själv komma med någon övrig 
fråga till styrelsen. 
På vår Hemsida www.sikfors.com, läggs alla protokoll in under Pro-
tokoll, som finns uppe till vänster på Startsidan. 

Styrelsen 

Tack alla annonsörer! 
Förutsättningen för att vi kan fortsätta med att ge ut tidningen På 
gång i Sikforsbygden, är att den går ihop ekonomiskt. Det är möjligt 
att det blir lite underskott för 2012. Det som har hjälpt oss är alla de 
företags- och övriga annonser som vi har haft med under detta år.  
Vi har snart ett nytt år framför oss, d.v.s en ny omgång av Före-
tagsannonser startar. Det var relativt många företagare som ställde 
upp sist, men några kom inte till skott denna omgång. Se det inte 
enbart som en marknadsföring av Ert företag, se det också som ett 
sätt att hjälpa Intresseföreningen att kunna fortsätta att ge ut På 
Gång i Sikforsbygden, vilket inte är möjligt utan Er ekonomiska 
hjälp. Tack på förhand! 

Styrelsen 

Tomgångskörning. 
Hoppas att alla har samma respekt för för-

budet mot Tomgångskörning av bilen vid 

bl.a. vid våran Affär i Sikfors, som alla har 

vid parkeringarna vid COOP-Forun och 

ICA-Kvantum i stan. Där ser man inga bilar 

som står på tomgång när föraren är inne och 

handlar. 

                                              En besökare. 

http://www.sikfors.com
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För 4:e gången fylldes Sikfors lilla Folkets Hus till bredden av närmare 190 

dansare från stora delar av södra norrbotten och norra västerbotten.  

Till dansbandet Blender:s bjöds det på dans mellan kl 19-23 och stämningen var 
på topp bland de vi pratade med. En av dessa 
var Anna Ögren från Älvsbyn, som i normala 
fall dansar nästan varje helg.  

Dansen i Sikfors var ett mycket trevligt arrange-
mang enligt Anna som hon verkligen hoppades 
kunde återkomma fler gånger.  

Arrangörsparet Nina och Dick Olovsson njöt av 
tillställningen och antalet dansare, som alla 
hade föranmält sig till dansen i Sikfors Folkets Hus. 

- Målet är att försöka ordna dessa danser minst en gång per år, men helst fler, 
säger Nina och hoppas att dansbandet Blender får fler spelningar längs kusten 

Kalix-Umeå, så att de kan spela hos oss 
dagen före eller efteråt. 

Givetvis är det viktigaste att det är Blen-
der som spelar, avslutar Nina. 

Text:  Tony Berglund & Lena Wiklund 

Foto: Älvsbyn.just.nu 

Ett stort tack till Dick & Nina 
som gjorde denna kvällen 
möjlig och till de som ställde 
upp och bakade samt jobbade 
i fiket under kvällen.   
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ÅKERLUNDS GRÄV &  
ALLSERVICE 

 
Allt inom grävning 

  
Ring Jimmy: 
 070-6451496 

 

 

JULFEST FREDAG 
DEN 7 DECEMBER 

KL 13.00 

PRO Sikfors hälsar nya och gamla medlemmar 

med respektive välkomna på julfest 

med julmat, underhållning, lotterier m m 

 

Plats: Sikfors Folkets hus 

 

Ta gärna med vinst (julklapp) till 
lotteriet 

Anmälan senast 3 decemberr till 

Birgit, tel 701 00 eller 

Kerstin, tel 711 59 
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Dalai Lama. 
Det finns människor som har filosofiska och djupa tankegångar, 
som får oss ”vanliga” människor att tänka till. Jag läste en intervju 
med Dalai Lama, och på frågan vad som förvånade honom mest, 
svarade han: 
-Människan! Hon offrar hälsan för att hon ska tjäna pengar, sen 
offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Och så är hon så ange-
lägen om sin framtid, att hon inte njuter av nuet. Följden blir att 
hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om 
hon aldrig skulle dö. Och så dör hon utan att ens någonsin ha levt. 

Erik 

Kulturens i vår bygd. 
Ett attraktivt samhälle är ett samhälle med mångfald av utbud, där 
kulturen är lite av en livlina. Det visar sej att ett samhälle utan Kul-
tur är ett fattigt samhälle. Frågan blir då, vem är det då som skap-
ar kulturen? Så som det mesta när man bor på landsbygden, så 
är det de som bor där. 
Men vad är då kultur? Det är klart att det 
finns väldigt mycket inom de ramarna. En av 
de viktigaste bitarna är föreningslivet. Utan 
det föreningsliv som vi har och har haft i 
denna bygd, så skulle vi inte ha den service 
som vi har idag. Men kan vi hålla den vid liv? 
En bit som saknas här i bygden är tradition 
med bl.a. Sång, Musik och Teater. Det är kul-
turgrenar som mer och mer i forskningen 
framträder som mycket bra friskvårdsaktiviteter. Aktiviteter som 
stimulerar hjärnan och utvecklar den. Något att tänka på, inte bara 
för våra barn och ungdomar, utan även för oss alla andra.  
Vi har ju bra lokaler för att bjuda hit olika grupper att uppträda, 
men finns intressen att komma och se och lyssna.  
Jag hoppas med denna artikel skapa en debatt ute bland stu-
gorna, vänner och bekanta, som kan leda till upplevelser som vi 
inte är vana att få serverade. Kom med förslag till Folketshusför-
eningen eller till Intresseföreningen, så får vi se vad som kan 
hända. Vi bör förgylla den mörka vintern med lite ljuspunkter. 

Musiknisse. 
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Gå in på:  www.di-nifarmen.se             

Så får du veta mer:  070-3555490 

eller 070-5660108  Vi har lokalerna för alla typer 
av sammankomster.  

Gå in på 

www.folketshus.sikfors.com 

så får Du veta mer 

Hemsidan. 
Målet är att när man går in på Sikfors Hemsida, så ska man kunna 
se vilka händelser som är på gång i bygden närmaste tiden. Men 
det innebär att Sikforsbygdens föreningsliv och företag måste 
hjälpa till att skicka in artiklar om aktiviteter, så att även de som 
inte får ta del av vår tidning På gång… kan följa med.  
Ni företagare och föreningar som finns med på hemsidan, kolla att 
era uppgifter är aktuella, att den person som står som Er represen-
tant är den rätta. Hjälp oss att få en aktuell Hemsida. 
Skicka förslagen till erik@sikfors.com, så lägger han in texten. 

Styrelsen 

Belysningen i vägskälen. 
Nu har Trafikverket (tidigare Vägverket) svarat på den skrivelse 
som Intresseföreningen skickade den 10/5 -12 ang. belysningen i 
våra tre vägskäl, Skomanskälen och vid båda vägskälen in mot 
byn. Underlaget för vår skrivelse var en överenskommelse, i sam-
band med vägomläggningen förbi Sikfors, mellan 
byn och Trafikverket om att dessa åtgärder skulle 
verkställas. 
Nu svarar Trafikverket att belysningen ska sättas 
upp, och beklagar att frågan inte tidigare har åt-
gärdats, det är ju trots allt nästan tio år sen löftet 
gavs. Men som alltid så blir pengafrågan ett pro-
blem när sådant här plötsligt dyker upp, men dom 
hoppas kunna lösa det under nästa år, 2013. 

Styrelsen 

http://www.di-nifarmen.se
http://www.folketshus.sikfors.com
mailto:erik@sikfors.com
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                       Intresseföreningen          

                       är till för dig 

Gymmet 

För Din hälsa. 

Styrelseprotokoll. 
Utdrag från styrelsemötet den 5/ 11 -12. 
 
Ordf. upplyste om att samma frågor finns med på dagordningen på 

flera av våra möten, just p.g.a. att vi inte 
har fått beslut av de myndigheter och 
andra utomstående instanser som vi är be-
roende av. Vi har med frågorna för att inte 
tappa fokuset på dom. 
Föreningens ekonomi är stabil, och inga 
förändringar har skett sen Höstmötet. 
 

Styrelsen kommer att ställa upp på Fastighetsbolagets möte ang. 
dess verksamhet med Forsens Livs. Vår bestämda uppfattning 
är att hela bygdens välbefinnande hänger ihop med att vi har 
kvar vår affär. Låter vi affären falla, så faller så småningom 
också den övriga servicen ihop, vilket har visat sej på många 
andra ställen. Det hela är en prioriteringsfråga. 

 
Den 22/11 på Folkan är SIF värdar för Piteälvdalsgruppen inom 

Piteå ByaForum. Då får vi information genom Lina Bergman 
om vad som händer i byautvecklingen inom Piteå kommun. 

Vi ska informera alla om vår Hemsida och hur alla kan hjälpas åt 
att fylla den med kommande aktiviteter. 

Vi måste få igång mer skrivande i vår tidning På gång… Vad hän-
der i skolan? Hur är skolresultatet i dag hos eleverna? Vi ska 
försöka få skolan mer aktiv i bygden genom våran tidning. Sko-
lan är lika viktigt för pensionärerna som för barnfamiljerna. 

 
Eva Öhman och Eva Lidman har aviserat sin avgång från styrelsen 

fr.o.m. nästa årsmöte 2013. Vi ska informera valberedningen. 

Styrelsen 
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Bastun den sociala träffpunkten. 
Förutom Forsens Livs, så är även bastun en plats som social träff-
punkt i Sikforsbygden. Alla ni som på senare åren flyttat hit, har en 
bra möjlighet att lära känna andra som bor här. I bastubadet kan vi 
prata om det mesta utom partipolitik, för det lämnar vi hemma. 
Tiden för herrar är Fredagar mellan 15

00
 och 18

00
. Damerna har 

ännu inte kommit med några önskemål om badtider, men hör av er 
till Erik Lundström så kan vi fixa till det. 
Nu inför julen gäller det att känna sej ren och fräsch när jultomten 
är på gång. Häng på!! 

                                                                           Bastugänget. 

Sikfors eller Vargbacken. 
”Vid Sikforsen finns en by vars namn är efter forsen”. Så står det i 
1558-års jordabok. Så det är inget tvivel om att byanamnet kom-
mer av namnet på forsen, som i sin tur fått namnet av det då rika 
lax- och sikfisket. Fisket var en viktig inkomstkälla för bönderna, 
redan från tiden för koloniseringen av Piteälvdal, som började i mit-
ten av 1300-talet. Men med tanke på att det kom fram flintyxor i 
Öhgrens grusgrop, som är daterade för 4000 år sen, så har nog 
fisket pågått under väldigt lång tid. Men vad forsen hade för namn 
under den tiden, lär vi nog aldrig få veta, om den då överhuvud 
fanns, eftersom Piteälven tidigare har runnit ut genom Floxen till 
nuvarande Alterälven. Men det är en annan historia. 
Men i samband med byggandet av järnvägen mellan Älvsbyn och 
Piteå under åren 1911-1915, som blev en förbindelse för gods och 
persontrafiken med den tidigare inåt landet dragna stambanan, så 
byggdes en hållplats i Sikfors som fick namnet Vargbacken, på 
grund av att det fanns och finns ett annan Sikfors i Hällefors kom-
mun. 
Samtidigt blev också postadressen Vargbacken, som i samband 
med Postnummersystemet ändrades till Älvsbyn, men som efter 
Intresseföreningens påtryckningar blev ändrat till Sikfors. Vi är med 
andra ord tillbaka till ruta ett. 

Erik 
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(F) ARMY FITNESS på  Di-Ni Farmen  2012 
 
Jag vill berätta om den gångna säsongen av den här trä-

nings typen som i grunden heter ARMY FITNESS. 
Den grundades för snart 5 år 
sen av Caroline Grankvist 
från Stockholm som ville ha 
en träningsvariant som var 
utomhus, disciplinerad, job-
big, men ändå skapade lag-
känsla och motivation till att 
göra bra resultat. 
Grundtanken är att man trä-
nar verkligen intensivt 3 ggr i 
veckan i 6 veckor, med 
fystest första och sista 
gången. 
Jag gick utbildningen under påskhelgen på  på GH i Stockholm. 
 Vi stod där 7 st lite vilsna personer kl 06,00 på långfredagens mor-
ron. Det var +4 grader och duggregn. 
Vi fick ett redigt pass direkt på 75 min som la ribban. Eftersom alla 
var ganska dåligt förberedda klädmässigt så var vi verkligen ge-
nomblöta  efter passet ,men alla var glada ändå. 
Därefter varvades dagarna med, teori och praktik på ett väldigt pe-
dagogiskt sätt och vi lärde oss jättemycket. 
Sen när jag kom hem så gäller det ju alltid att köra igång medan 
man är på hugget! 
Jag har haft 4 grupper under vår och höst. Vi har sprungit i skogen, 
klättrat över stenar, burit dunkar och stenar krupit, ålat och dragit 
bildäck, traktordäck. Vi har använt skogens omkullfallna träd till 
reskap. Även foderbor för djuren har varit bra grejer att använda 
Dessutom har vi haft tävlingar av olika slag mellan lag eller indivi-
duellt. 
Ett populärt inslag är att hoppa upp på rundbalar. 
Vi kör dessutom  mycket enkla men stärkande övningar såsom 
plankan, jägarvila armhävning och situpoch multiövningen  upp-
hopp. Enskilt i par eller grupp 
Eftersom det är svårt att hitta folk som vill träna 3 ggr i veckan  i vå-
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rat glesbefolkade område på 
grund av skiftarbete, körning 
av barn etc, så bestämde 
jag att  ha en 9 veckors pe-
riod 1 ggr i veckan. 
Fystest första och sista 
gången. Dessutom har jag 
tipsat och peppat folk att 
träna lite utimellan. 
Detta har gett fantastiska 
resultat! 
Ett av momenten på 
fystestet är att springa 2 km. Alla har förbättrat sej, en del med hela 
2 minuter vilket är enormt bra. 
Armhävningar är ett annat exempel där vi har Victoria som var i 
PT. Hon har förbättrat armstyrkan fantastiskt. 
Kvinnor i allmänhet behöver träna armstyrka mycket mer än vad 
som görs idag. 
Fler är välkomna att anmäla sej för kommande säsonger,  jag för-
söker sätta ihop grupper som  är ungefär lika från start, nybörjar, 
fortsättning 1 och 2. 

Anmäl er redan nu för att vara säker att komma med:   
nina@di-nfarmen.se 

mailto:nina@di-nfarmen.se
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Välkommen på informationsmöte! 

 
Måndag 26 november kl. 19.00 

 
Plats: Skolans matsal 

 
Vi informerar om affärens nuvarande  

situation och bjuder in till allmän  
diskussion kring dessa frågor. 

 
Vi bjuder på fika! 

 
Hälsningar Styrelsen 

SiKFORS BYAGRUPP 
 

Orföranden i  Piteå snöskoterklubb Tord Söderberg, besökte Bya-
gruppen i Sikfors  den 5 november. Ett tiotal intresserade hade möt 
upp i SSk lokal. 
Tord berättade hur Skoterklubben arbetar, den servar byagrupper-
na med allt som kan behövas för att underhålla en skoterled på ett 
bra sätt. Piteå kommun bidrar med ca 60 tusen kronor resterande 
medel kommer in via sponsorer och  försäljning av reklamplats. 
 
I Piteå kommun finns över 9300 registrerade skotrar så det finns ett 
stort behov av preparerade och uppmärkta leder. När Sikfors kom-
mit igång med en fungerande sladdlista ansöker vi om en skoter 
från Skoterklubben. För närvarande finns 17 byaskotrar utlämnade. 
 
En tredje bro på leden upp till älgberget är påbörjad. Nu fattas bara 
snön, men den kommer säkert. 
 
                                                                                               /Ronny 
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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 



Sida 20 

Indelning i Arbetsgrupper i Sikfors fr.o.m. 2013 
samt uppdragen. 

 
Så här ser gruppindelningen ut. (Klipp gärna ut och spara.) 
 
Grupp 1. Vargbackenvägen + Sikforsvägen 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 

29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
 
Grupp 2. Sikforsvägen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50 + Fäbodavägen + Fredrik Larsavägen. 
 
Grupp 3. Sikforsvägen 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 

68, 72, 73, 74, 78 + Nesvägen. 
 
Grupp 4. Sikforsvägen 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 79, 

98, 100, 102, 103, 105, 106, 107 + Kastakavägen. 
 
Grupp 5. Stationsvägen + Erik Jonschavägen + Geta Persvägen. 
Uppdragen: 1. Ta ner julgranen 
 2. Majbrasan 
 3. Flaggorna upp.  1:a Maj. 
 4.  Vårstäda runt Affären. 
 5. Flaggorna ner.  31:a Augusti. 
 6. Sätta upp Julgranen. 

 

         


