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~~ I det här numret bl.a: z~ 
~~ * Fototävlingen avgjord ·~· ~ * Spiran- "nationalsymbol" 

~ * Drömvallens dagis 

~ 
* Kungaritten 
* Surströmmingfest 
* Stiftelsen Sikeå Hamn 
* Kiosk i hamnen 
* Sikeå Hemmamarknad 

~N SPIRAN NA TIONALSYMBOL ! 
i 
l Tidningens ansvarge utgivare, Styrelsen för 

Legdeå / Sikeå Intresseförening, hälsar ALLA 

l läsare välkommen tili vårt andra nummer. 

""' • Vi viii passa på att berätta om att "Spiran" är på 

z väg att bli vår ( Sikeå /Legdeås ) "nationalsymbol". 

~ Tage Brändström vann nämligen namngivnings-
• tävlingen över f.d Sapa- huset med sitt förslag : • •• "!ndustrihuset Spiran " 

1 C 
~ Officiellt "dop" , med utdelning av pris för • ze vinnande namnförslag, genomfördes den 16 juni . 

Kommunalrådet Sture Högberg höll en liten 

t~ cennoni och de anställda i huset bjöds på kaffe 
1i och tårta av kommunen. 

< 1i Gösta W 
~ 

2• • Zc ÖPPET BREV TILL SOMMAR-
.-....,, ~- FOLKET ! 

z~ Hej ! . " Vi hoppas att Du trivs med Ditt sommarboende här z: i byn och med oss året-runt-boende. 

~00 r den här tidningen viii vi berrätta om sånt som 
härder i byn och kanske locka med Dig i något 

~1 arrangemang. Ni är alltid välkomna. 

~~ ( Se sommarprogrammet på sista sidan ) 

'w' ~~ En av Er, Bodil Strömberg, vann vår 

~ vykortstävling. 

J Titta även på uppslaget" Sikeå Hemmamarknad" 
där byns service presenteras .. Ta vara på 
möjlighetema och ring och beställ eller hälsa på 
våra duktiga bybor. 

p .. ____ o .:.:_ , __ .,_ ,:..:. _ 



STIFTELSEN SIKEÅ HAMN 

Den 1 juni bildades stiftelsen Sikeå hamn 
och därmed kommer hamnområdet att 
föras över i stiftelsens ägo. Stiftelsebildare 
är Robertsfors kommun och Legdeå/Sikeå 
Intresseförening, där ju alla bybor ingår. 
V ardera stiftelsebildaren bidrar med 
10.000 kronor men sedan är det öppet för 
andra intresserade, företag eller privatper
soner, att ansluta sig och tilföra större eller 
mindre kapital. 

Modo ingår alltså inte utan lämnar ifrån sig 
hamnen och ett ganska stort markområde, 
från gamla fotbollsplanen och upp tili 
Brännstan. 

Stiftelsens uppgifter är att förvalta och ut
veckla området och de hus som finns där. 
Styrelsen ska bestå av fem personer, tre 
valda av kommunen och två av LSI. Kom
munen f'ar på så sätt ett avgörande infly
tande över stiftelsen. 

Kommunens representanter i styrelsen är 
Sture Högberg, Ulf Koistinen och Gösta 
Wikström och från LSI ingår Anders Dahl
gren och Sture Bäckström. 

Stiftelsen ska också ha ett representant
skap bestående av representanter för stif
telsebildarna. Det ska sarnrnankallas minst 
en gång varje år och då granska styrelsens 
verksamhet. 

När hamnområdet nu förs över i allmän 
ägo innebär det naturligtvis stora möjlighe
ter men också en hei del problem. Från 
kommuens sida har man klart sagt if°an att 
man inte kommer att investera pengar i 
området och styrelsens svåra uppgift blir 
att hitta finansiärer så att området kan sa
neras och utvecklas tili något som vi Si
keåbor viii satsa på. Eller ska vi kanske 
överlämna det till någon exploatör? ! 

Frågorna är många men ett är säkert, ska 
vi få inflytande över området, måste 
många engagera sig i arbetet. 

Sture Bäckström 
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4H SIKEÅ 

Vi 4 H:are har haft säsongsavslutning i 
Knaverhyttan. Vi grillade korv, fikade 
och en del skitade ner sig i den grotta 
som finns där. Vi andra njöt av vädret 
och den trevliga platsen. 

Under övriga året har vi ägnat oss åt båg
skytte under ledning av Sture Swahn, in
nebandy och en del pyssel. Vi har träffats 
på fredagar mellan 14. 00 och 16. 00 på 
Träffpunkten. Vi börjar alltid med att fika 
innan vi sätter igång med någon aktivitet. 
De barn som är med är 7 år och äldre. 

Tili hösten efter skolstarten börjar vi på 
nytt . Alla är välkomna, även vuxna, som 
kan fungera som ledare. Lola Nyman har 
fungerat som sådan i flera år. Ett stort 
tack tili henne och till Sture Svan och 
Stellan Isberg, som börjat i år, men vi 
föräldrar är naturligtvis med och jobbar. 

Vad ska vi då göra i höst. Barnen har be
stämt att det i alla fall blir bågskytte, in
nebandy och bakning i bagarstugan, res
ten bestämmmer vi till hösten. 

Vili du vara med så hör av dig till Ylva 
Martinsson, 151 98 eller Ingrid Hanke, 
151 13 . 

Ingrid 



ETT STORT GRA TTIS ! 

T · Bodil Strömberg som vann fototävlingen om 
basta Sikeå-bild. Bodil som nyligen köpt " Ståhls 
gård" vinner , förutom stor ära och mindre 
berömmelse, en liten skärv. Grattis igen ! 

Gösta W 

···•························································ 

V ÄLBESÖKT TRÄFF FÖR 
ARBETSSÖKANDE 

Den träff som LSI ordnade i samarbete med 
Arbetsförmedlingen den 30 maj blev närmast en 
succe. Nästan 20 arbetssökande mötte upp på 
träffpunkten. Carina redovisade 
arbetsmarknadsläget i kommunen, Gösta W och 
Sture B berättade om ALU allmänt och i Sikeå/ 
l jeå speciellt. ALU-anställda gör en fantastisk 
insats för våra byar Är Du intresserad av ett ALU
arbete så hör av Dig 

f()RETAGSNYTT 

Mats Nilsson och Erik Strandberg har kommit i 
gång med sitt företag: Sikeå Plåt & Smide i deras 
nyinköpta lokal ( f d Nordflex). 
I samma loka! så startar ytterligare ett företag : 
Palms lvföbler & Lack, vi hälsar även Tommy 
Palm välkommen tili Sikeå. 
Fler är på gång, men det väntar vi med tili nästa 
nummer 

Gösta W 

DRÖMV ALLENS 
FÖRÄLDRAKOOPERA TIV 
Nu har verksamheten varit i gång i snart 1 år. 
( Tiden går.. . ). Allt fungerar bra och vi har för 
nä.rvarande 23 bam inskrivna. 
Året som gått har varit ett uppbyggnadsår för 
verksamheten. Men nu har vi kommit i gång och 
jobbar för fullt. ( Mest personalen förstås ). 
Ekonomin är för närvarande god och stabil. Men 
eftersom vi får bidrag efter bamens tillsynstimmar 
är vi ganska sårbara vid sjunkande bamantal. 
Så för att vara på säkra sidan så uppmanar vi tili 
högre nativitet i byn ....... 
Vi har i all fall haft råd att göra en del inköp av 
materia! och inventarier och kommer att köpa in 
gungor tili byns kommande lekplats vid 
Drömvallen. 
I mitten av J uni kommer barn/ föräldrar och 
persona! tillsammans att göra en bussresa Lycksele 
djurpark som avslutning på vår första år. 
Till hösten slutar flera fritidsbam och några 
mindre bam börjar i stället. Så förmodligen blir 
antalet bam färre. Det finns platser kvar tili hösten 
och den som är intresserad vänder sig tili Ingrid 
Eriksson på kommunen som har hand om 
placering av bam i den kommunala 
bamomsorgskön. Vill Du veta mer om 
föräldrakooperativet så vänd Dig tili Åsa Lidström 
1525 8 eller Barbro Pettersson 15113 

Asal 



SIKEÅ SK 1994-1995. 

Ett fantastiskt idrottsår är till ända. En 
kortfattad sammanfattning följer här att 
summera året. 

Sportsligt svarade vårt representationslag 
för en otrolig säsong. Helt plötsligt var 
våra lovande ungtuppar flygfärdiga 
handbollspelare. När seriesegem säkrades 
i bortaderbyt mot Nordmaling var det 
"ståpäls" över hela kroppen. Senior DM
guldet stt ju inte heller fel. Höjdpunkten 
på säsongen var nog ändå kvalmatchen 
hemma mot IK Göta - vilken publikfest -
otroligt att vi i "lilla" Sikeå SK har kunnat 
ställa tili med allt detta. lnget talar ju 
heller för att det skall bli sämre nästa år 
när vi spelar i div 1 - ty grabbama harju 
verkligen tiden framför sig. 

Våra 6 ungdomslag har även de skördat 
många fina framgångar, inte minst på 
tjejsidan där våra C och D-flickor gjort i 
det närrnaste rent hus i de cuper och serier 
de deltagit i. Parallellema är många till 
den tid då Mace , lvve, Pilsson m. fl 
härjade som värst som C-pojkar. Tanken 
svindlar-- om 5-6 år kanske vi har ett 
representationslag på damsidan av hög 
klass också. 
På ungdomssidan har vi i vanlig ordning 
arrangerat ett antal VYZ och 
ungdomsserie sammandragningar. Som 
vanligt har arrangemangen fungerat bra 
tack vare en inkörd och välsmord 
organisation. 

Allt ovanstående till trots så är kanske 
det faktum att det nu skall byggas en ny 
hali i Robertsfors årets största händelse. 
Hallen håller på att byggas och lagom tili 
vårsäsongens första hemmamatch i div. 1 
norra mellan Sikeå SK och Homskroken 
kommer den att invigas. Vilka möjligheter 
öppnar sig inte nu - bättre träningstider
möjligheter att ordna tumeringar -

billigare hallhyra - och kanske framför allt 
en hemmahall och en hemmapublik som inte 
behöver pendla 12 mii. Vi tror att Sikeå SK 
blir svårslagna i " Vänthallen". 

F örhoppningar och mål inför nästa säsong: 
- att vår verksamhet fortsätter att utvecklas 
positivt. 
- att vi kan fylla den nya hallen med en 
sprudlande verksamhet och nya 
arrangemang. 
- att vårt representationslag kan etablera sig 
och göra en bra insats i div. l norra. 
- att våra ungdomslag fortsätter att 
utvecklas och att vi nu äntligen kan erbjuda 
spel för alla åldrar och kön och på så sätt 
göra vår sociala insats för kommunens 
ungdomar än större. 

Handboll sektionens styrelse. 



KUNGARITTEN 
Årets Kungaritt ( den 2:a) genomfördes med 16 
taopra ryttare som startade vid Bygdegården den 

juni vid 11-tiden. 
Vädergudarna stod på vår sida även denna gång, 
några stänk regn vid pausdags, som vanligt vid 
Föreningshuseten i Rickleå, men eljest Iämpligt 
.- · 'väder. I år valdes en något kortare väg vilket 
nredförde att vi anlände till Sikeå hamn redan vid 
tvåtiden, där vi fick oss korv och mos tili Iivs. 
Arrangör var Ridklubben Sandgärdan i Sikeå med 
hjälp av Bygdeå Ridklubb Vi tackar ridklubbma 
och hoppas att det ska bli en årlig tradition. 

Gösta W 

SURSTRÖMl\ilINGSFEST, 9 sept 

Detta är symbolen för den fest som planeras till 
9 sept. Endast Ni som löser Medlemskort · . 

"9 Seoiember-Fest" har mQjli~et att närvara v1d 
denna 'rest Medlemskortet kostar 60 kr och gäller 
endast en ( 1 ) dag. För det får Du GRATIS mat 
och dryck ( läski lättöl ). 
PÅMENYN: 
Surströmming, potatis och lök. Sedan blir det 
kaffe och en godbit. 

Vi planerar även att spela lite musik, så chansen 
att få en svängom finns . 

OBS ' Begränsat antal med!emskort OBS ' 
Medlemskort säljs av Eva Jonasson och Gösta 
Wikström. 

INSÄNDARSIDA 

': : : / . 

,,/ 
I 

Kiosk 
Häromdagen erhöll undertecknad ett brev från 
Susanne o Hanna i Sikeå Hamn. Det ska genast 
sägas att det är mycket glädjande att Ni engagerar 
er för byns väl och ve. Brevet återges här något 
förkortat: 
" Vi är två Sikatöser som tycker att det är roligt 
att bo i Sikeå, allting finns här utom en sak 

K!OSK 
Vi vet att det kan vara svårt att få det att gå i 
hop och att hitta någon som viii driva den. 
Det harju funnits en ägare som har försökt 
2 ggr och det harju inte gått så bra. En 
anledning är att den låg så "illa tili". Ni måst~ 
tänka taktiskt och en utväg är att starta en v1d 
hamnen på somrarna för då kommer alla 
båtgäster dit. 
Vi tycker det skulle finnas t.ex godis, glass 
läsk, chips, snus och livsmedel i form av fil 
och mjölk till gästerna. 
Ett flipperspel skulle inte heller sitta fel. Vi är 
nog inte dom end~ i de~ här n~stan perf~kt~ 
by som viii ha en llten k1osk. Da skulle S1kea 
spira ännu mer ". 
Brevet är undertecknat av två " fiskar" , som även 
gett en del tina namnförslag på kiosken. Tack för 
brevet " två fiskar'.'._ 

Gösta W 

Qnskas hyra 
Hus önskas hyra i Sikeå. Förslag lämnas tili 
Gösta W, 15378 f v.b 

Borttappat 
Guldring förlorad längs Kustlandsvägen mellan 
Legdeå- Sikeå eller Iängs Hamnvägen i vintras. Ta 
gäma en extra titt när Du är ute och promenerar 
Anna-Katarina Lundber~ 15395 



JÄMMERDALSBRON RENO
VERAD 

Efter ett idogt arbete av våra duktiga 
ALU-jobbare Gösta och Pentti är nu Jäm
merdalsbron klar för högtidlig återinvig
ning. Bron har fått ny farved och räcke 
och meningen är att den i fortsättningen 
ska tjänstgöra som gång-, cykel-och rid
bro. Bron är alltså inte avsedd för biltrafik 
och har därför gjorts smalare än då den ' 
först byggdes. 

Då var året 1934 och bron och vägen 
skulle vara utfartsväg för Jämmerdals
boma, då de skulle till arbetet eller tili 
Konsum eller Kalle Johanssons, affårema 
som fanns nere vid hamnen på den tiden. 
Det var 'n Jame (Johan Johansson hette 
han egentligen), tant Amalia, Everts, Svan
strömmama och V alfrid Lindberg som var 
vägbyggare. 

När Slättbäcksvägen rustades upp blev 
Jämmerdalsvägen obehövlig som utfarts
väg, men den är nu en vacker och lugn 
promenadväg utan biltrafik. Prova den får 
Du se! 

Sture Bäckström 

HEMVÄNDARDAGEN 

Årets hemvändardag blir lördagen den 1 
juli. Dagen inleds med gudstjänst kl 11 . 00 
i Missionskyrkan. Sedan står hamnmark
nad med servering av fika, våfflor, glass 
mm på programmet. 

K115 .30 hålls den högtidliga återinvig
ningen av Jämmerdalsbron och sedan blir 
det middag med underhållning på Träff
punkten kl. 17.00. 

OBS. Alla bybor är naturligtvis väl
komna till hemvändardagen, annan får 
ju inte våra hemvändare träfTa dagens 
bybor. 

ALLEMANUTDAGEN 

Allemanutdagen blev i likhet med fjolårets en 
fin dag med vackert väder och god uppslut
ning från byboma. 

Nära 50 personer, unga och gamla arbetade, 
åt ärtsoppa och fikade . Och mycket blev 
gjort! 

Ett röjargäng tog ut en ny stämplig på Hol
men, vägrenama städades och Jomyrastigen 
blev uppröjd. Bord och bänkar till ytterligare 
en grillplats byggdes. Per Sikström ska så 
småningom föreslå en fin plats i Legdeå där 
den ska placeras. 

På dagiset påbörjades arbetena med lekpar
ken och förhoppningsvis ska lekredskapen 
komma på plats med hjälp av våra ALU
jobbare senare i sommar. 

Att på det här sättet ta egoa initiativ och 
ordna saker tillsammans är viktigt både för 
trivsel och sammanhållning i byn och säkert 
nödvändigt med tanke på kommunens dåliga 
ekonomi. Att förvänta sig att det allmänna 
ska rycka in tillhör nog i många stycken en 
förtluten tid. Men tillsammans är vi starka så 
ställ upp och hjälp till med handakraft och 
pengar - det mesta som vi gör kostar ju en 
slant - så bidrar du till byns utveckling. 

Legdeå/Sikeå Intresseförening 
Sture Bäckström 



GÖKOTTAIKNAVERHYTTAN 

Undra hur många som kommer? Det var 
länge sedan Spirahladet kom ut och vädret 
är så där. Men Ingemar jag jag väcker ung
arna och fixar fi.kakorgen. Curt och Lola 
kommer och Sture och Vivanne, men se
dan? 

Alla klara! Strax före åtta cyklar vi iväg, 
det är skönt ute. 

Det är lugnt, hara vi på cykel. Hilmar, som 
är ute, tittar han lit'konstigt på oss? Men 
undra på det. Ingen kör om oss. Väl upppe 
på Knvarehyttan, ingen har kommit. Vi går 
förhi husgrunden, vidare längst ner på 
ängen, men ingen är där heller. Det är lugnt 
och stilla. Ingen gök men mycke' fågelkvit
ter. Vi packar upp fiukosten. 

Då kommer Curt och Lola. Vi småpratar 
och äter. Lola herättar om de som hodde 
här förr. Gunnar Lundmark kommer. Men 
det hlir hara vi. Vi äter, småpråtar och 
plockar ihop. Går ut på herget. Hittar ett 
helt ormskinn och ett hen av ett rådjur. Det 
måste vara lodjuret som varit framme. Men 
vi hör ingen gök. 

När vi kommer tillhaka tili ängen flyger en 
plog av 13 svanar över oss. 

Vi cyklar hem. Men Sture, vart tog han vä
gen? Vi hade ju pratat om att jag skulle 
visa honom några fina platser utmed Gam
mellandsvägen. 

Väl hemma och några timmar senare hör vi 
göken. Så Sture gjorde väl som göken, tog 
sovmorgon! 

Ingrid 

NU ÄR DET SNART FÅR 
IGEN! 

Byns fårkooperativ med målsättningen -
öppet landskap i levande by - startar nu 
på nytt med nya far och delvis nya koo
peratörer. 

Antalet far har utökats från fjolårets 12 
till 18 i år, fler kanske kommer till ! 

Vi har också tänkt utöka hetesmarken 
med två hägner, vid Varvsstugan och vid 
f d Byströms bageri. 

Verksamheten startar i mitten av juni och 
pågår sedan tili slutet av september, då 
lammen tas till slakt. Eventuellt sparas 
några tackor om lämplig övervintring kan 
ordnas. 

Sommartillsynen delar vi upp så att varje 
f'arkooperatör svarar för en vecka och se
dan hjälps vi åt vid stängsling och andra 
större arheten. 

Att vi är många gör ju arhetet lätt och vi 
som var med i fjol tyckte nog att det mest 
var en trevlig fritidsverksamhet där vi 
förenade nytta med nöje. 

Sture Bäckström 

-
ir!! 



KOMMUNENS SNYGGASTE AN
SLAGSTA VLOR 

Mycket finns det i Sikeå som är vackrast i 
kommunen. Här finns ju brandstationen, Spi
ran, havet, Granskär, Östersia, människorna 
mm mm och nu det senaste tillskottet - våra 
anslagstavlor. 

Under sommaren kommer tio nya an
slagstavlor i allmogeblått och engelskrött att 
sättas upp i byn. Vrrket har LSI betalat och 
Erik H, Gösta A och Pentti F har stått för till
verkningen 

Sture Bäckström 

NYHET - EXKLUSIVT SIKEÅ
BREVPAPPER 

Nu finns brevpapperet för Dig som viii ha nå
got alldeles extra - brevpapper med byns 
egen logotyp - Spiran. 

Brevpapper med kuvert säljs i fempack och 
kostar 20:-- per förpackning. 

Försäljning genom LSI:s styrelse (Ingrid, 
Martin, Per, Gösta, Sture) 

Sture Bäckström 

JOMYRASTIGEN 

En tid i världen, före bilåldem, fanns det 
gott om stigar här i byn. De knöt ihop byns 
olika delar. Det var t ex Skolstigen, stigen 
från Brännstan till Slättbäcken och stigen 
tili Konsum och så Jomyrastigen. Oftast var 
stigarna också farbara med cykel och den 
tili skolan hade t o m plankgång över de 
sankaste ställena. Virket hade ''bolaget" 
hållit med och Brännstaboma var byggare. 

På senare tid har stigarna fått förfalla, vi 
åker ju bil och går alltför sällan. 

Inom Legdeå/Sikeå Intresseförening har vi 
tyckt att stigarna borde bevaras och tas i 
bruk igen och under vårens allemanutdag så 
röjdes Jomyrastigen och broar byggdes. 
Den var ursprungligen Jomyrabomas, 
Holmströmmarnas, W ahlströmmamas och 
Andersönemas genväg tili arbetet i hamnen. 

Nu är stigen alltså röjd på nytt men nu 
krävs det av oss att vi trampar den, prome
nerar, löper, går med hunden etc så att den 
inte växer igen på nytt ! 

En stigrunda i veckan vore väl bra både för 
stigen och kroppen eller hur!? "Kropp i 
bruk, mindre sjuk" . 

Sture Bäckström 

LORTIG - LUKTAR URK?? 

Då är kanske båtklubbens nya servicehus i 
gamla f d Kraftstationen något att satsa på! 

Att använda servicehuset kostar 40:--/dygn. 
Då f'ar du tillgång tili bastu, dusch, tvättma
skin, torktumlare och toalett. 

Se anslag på servicehusets dörr, var nyckel 
lämnas ut. 

Sture Bäckström 
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SIKEA HEMMAMARKNAD 
TUMMELPLATSFÖRKÖPARE.OCHSÄWARE. 

AV sAVÄL PRODUKTER SOM TJÄNSTER 

Bakar tårtor efter beställning 
Schwardswald, Margareta, 
Jordgubb m.fl.efter best. 
Tel: 15395 säkrast kl 8-10. 

RONNY OCH Lflll.fl 
VI bakar IJusungsbröd • mJukkaka. 
Rlng och bcntäll eller gör ett bcnök. 

BAGARSTUGAN I VARVSSTUGAN 
Baka ditt bröd själv! 

Att hyra bagarstugan i hamnen kostar 30:~/tillfålle. 
Kontakta någon i LSI:s styrelse 

LYFTANDERS 
UTFOR ALLA ITPER AV L YFT MED EN TERRANGGAENDE MOBILKRAN 
- LYl'TKAPACITET 1, TON 
• BA 11. YFT UPP Tll.L 12 TON 
- L YFT AV BA T MED MASTEN PÅ ! 11 

Anders Dahlgrcn 
Lcgdca lW 
11 1 , •n Robcnsfors 

V1d alla 1\11 overgar 
olyck~nsvarct p.1 krnnihrarc:n 
Mtn fullst:1nd1ga ma~kmibr.;:iknng 
ar en 1r,,gghct tör D1g 
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J 
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IllNl 

Söndag 

Lördag 

ruu 
Lördag 

Söndag 

AUGUSTI 

Söndag 

Söndag 

Lördag 
Söndag 

11/6 13 .00 Kungaritt Bygdeå- Sikeå, Sandgärdans Ridklubb 

18/6 10.00 Sikeå Varfs Minne 

1/7 Hemvändardag och hamnmarknad 

23/7 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan 

13/8 

13/8 

19/8 
20/8 

11 .00 Gudstjänst i Missionskyrkan 

Utflykt till Kungsön, King Island Cup 

DM för Jollar 
DM för Jollar 

SEPTEMBER 

Lördag 

Söndag 

Lördag 

9/9 19.00 Surströmmingsfest på Träffpunkten 

l 0/9 11 .00 Gudstjänst i Missionsk.-yrkan 

30/9 Bottenhavsmästerskap i Matchrace 


