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~~ I det här numret bl.a: z~ 
~~ * Höstfest ·~,. 
~ * Spiran 

~ * Träffpunkten renovreras 

~ * Stiftelsen Sikeå Hamn 

HÖSTFEST PÅ TRÄFFPUNKTEN 

Höstfesten blir i år en Pubkväll. Vi startar 1930 

~~ 
de 3 november med mat, öl finns förstås att köpa. 
Vid 21-tiden kommer ROUTE- 66 att spela. 

~ Ta med dina vänner och kom. Biljettema kostar 

~ 
130:- och finns att köpa hos Åsa Holmberg 15021 
och Laila ( Bagarstugan) Åström 15355 
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d SPIRAN! 

~= Här kommer tredje numret av tidningen. Vår 

~~ ambition i Legdeå/Sikeå Intresseförening är att 
även fortsättningsvis ge ut tre nummer per år, där z~ vi berättar om sånt som hänt i byn och sånt som 

~~ kommer att hända. 

z: Men vi i redaktionen har våra begränsningar, tiden 

~oc är en och att vi inte vet allt är en annan. så vi är 

~\ 
väldigt tacksamma för bidrag stora eller små, alla är 

c1 
lika välkomna. Det här numret innehåller bidrag 
från Vanja Forsmark, Jenny Nyman och Karin 

~i Andersson, det tackar vi för. Vi tar gäma in 
annonser, 25 :- / st kostar det. 

~ Alltså välkomna med bidrag och annonser till vårt 

~ våmummer som planeras att komma ut i mars. Tili 
dess önskar vi i redaktionen alla en bra höst och 
vinter. 

Legdeå I Sikeå lntresseförening 



SIKEÅ 4 H 

Nu startar vi upp verksamheten igen. 
(Detta är en grovplanering, det kan bli vissa 
förändringar) 

OKTOBER 

Vi startar fredagen den 13 oktober kl 14.00 i 
Varvsstugan. Då ska vi baka mjukkaka och 
en del får träna på bågskytte. 

Den 20 och den 27 oktober träffas vi på 
Träffpunkten för bordtennis och 
uteverksamhet . 

NOVEMBER 

På torsdagar hela november är du 
välkommen tili Träffpunkten mellan 18.00-
19.30. Då är det lugna aktiviteter. Det kan bli 
textiltryck, ljusstöpning od. Planering pågår. 

På fredagar är det som vanligt fika och 
bågskytte. 

DECEMBER 

Då är det fredagar som gäller. Den 15 
december har vi avslutning och planerar en 
del av vårens verksamhet. 

Så välkommen alla garnla och nya 4 H:are! ! 

PS. Du måste ha börjat skolan för att få vara 
med i 4 H. 

Är det något du undrar över - ring Ingrid 
Hanke 150 13 . 

SIKEÅ HA VSP ARK 

Som väl några sett i tidningen har 
intresseföreningen fått pengar tili något som 
kallas Sikeå Havspark och man har väl 
undrat vad detta är för något. 

Bidagslärnnare (12 .000:-) är Länsstyrelsen 
och kommunen och ideen med havsparken är 
att vi nere vid harnnen på den mark som 
stiftelsen Sikeå Harnn förfogar över ska göra 
en trevlig strövstig där havsbandets och 
strandens växter presenteras i sina naturliga 
rniljöer. 

Stigen ska också leda förbi rninnesmärken 
från Sikeås storhetsstid. På så sätt gör vi byn 
attraktivare både för byboma och för våra 
båtgäster och campare från när och fjärran. 

Parken är alltså ett led i de trivselåtgärder 
som påbörjats i och med röjningen av 
Holmen. 

Vi hoppas att vi här ska kunna skapa en 
kustens motsvarighet till Tärna fjällpark där 
ju fjällvärldens växter presenteras. 

Förhoppningsvis kan planeringen startas 
redan i höst och byggandet börjar våren 
1996. 

Sture B 



HEMV ÄNDARDAG 

Årets hemvändardag bjöd som de tidigare 
på många tillfällen tili möten och 
minnesutbyten. Minns DU? Och vad var det 
nuhan hette? Och här låg förr i tiden! 
Frågoma var många och mycket skulle ju 
avhandlas på kort tid, så dagen blev intensiv 
både för arrangörer och gäster. 

Den inleddes med gudstjänst i 
Missionskyrkan och där hölls också en tyst 
minut för de Sikeåbor som avlidit under 
året. 

Sedan blev det besök på harnnmarknaden 
med möjlighet att köpa konsthantverk, fika 
och våfllor mm och många mindes hur det 
var förr i hamnen, vilken aktivitet där var, 
med lossning och lastning och när 
passagerarbåtama från Sveabolaget, Thule 
och Norrland och vad det nu var de hette 
kom på fredagsefterrniddagarna, vilken fest 
det då var. Gunnar Holmgren skänkte i 
samband med hemvändardagen en tavia med 
passagerarfartygens tidtabeller och den 
kommer i fortsättningen att finnas på 
T räffpunkten. 

På eftermiddagen blev det sedan 
återinvigning av Jämmerdalsbron som 
renoverats och byggts om tili cykel-och 
gångbro och invigare var en mycket 
långväga gäst, Gertrud Ödlund f Holmgren 
från Melboume i Australien. Gertrud som 
ska fylla 90 har varit en flitig hemvändare 
avstånden till trots. 

Dagen avslutades på Träffpunkten med 
middag för 130 personer och därefter en 
stunds dans. 

Årets hemvändardag var över och vi får se 
fram mot nästa som kommer att anordnas 
1997. Den ska bli något alldeles extra 
eftersom det då är 10 år sedan första 
hemvändardagen hölls. Välkommen igen då! 

Ett stort tack viii vi också rikta tili alla 
ideella krafter som hjälpte tili och därigenom 
gjorde det möjligt att genomföra dagen. 

LSI 

STIFTELSEN SIKEÅ HAMN 

Här kommer en första rapport från 
Stiftelsens första veckor. 

Stiftelsen har formellt bildats och övertagit 
harnnområdet och dess byggnader från 
MoDo. Markområdet har också utsträckts 
så att det nu omfattar marken öster om 
Brännstavägen och söder om 
Slättbäcksvägen. Detta innebär att några 
arrendetomter har harnnat inom området. 
Styrelsen har beslutat att erbjuda 
arrendatorema att friköpa sina tomter för att 
på så sätt få pengar till sanering av 
hamnområdet. Beslut har också fattats om 
att ett förslag tili markanvändning ska 
upprättas. Förslaget ska sedan redovisas för 
allmänheten så att alla får chansen att "tycka 
till". 

När det gäller själva harnnområdet har 
lastbilscentralen i Robertsfors plus några 
andra lastbilcentraler visat intresse att öppna 
harnnen för trafik på nytt. Länsstyrelsen har 
lärnnat bidrag tili en undersökning av 
möjlighetema. Styrelsen har ställt sig positiv 
tili ideema och ett avtalsförslag har 
utarbetats, där lastbilscentralema får 
arrendera cementkajen och ett område 30-
50 m i anslutning tili denna. Båtklubben har 
förbehållits rätten att använda kajen för 
sjösättning och upptagning av båtar. I 
kontraktet står att arrendatom ska bekosta 
nödvändiga åtgärder för att kajen ska kunna 
användas, belysning, förtöj ningsanordningar, 
hårdgörning av tillfarter mm. I gengäld får 
man ta hand om intäktema. Arrendetiden 
sträcker sig fram till 1996123 1 med 
möjlighet till förlängning fram tili 19991231 . 



Spännande saker är alltså på gång men 
finansieringen är fortfarande en fråga som 1 

kan stjälpa projektet · 

Styrelsen kommer att kalla tili 
informationsmöte om hamnen så snart 
mera entydiga besked om projektets 
genomförbarhet täs. 

Stiftelsen Sikeå Hamn 

SETT FRÅN MITT FÖNSTER 

Har med intresse iakttagit Åke Nilssons 
enorma arbete att med grävmaskinens hjälp 
förvandla den gamla jämvägen till 
framkomlig väg, en önskan som länge bott 
inom mig. Häromdagen tog jag en 
kontrollpromenad varvid jag såg att den i viss 
mån kan underlätta mina turer upp till 
"centrum". Slipper motlut - tar medlut hem. 

En eloge till Sikeå-Legdeå intresseförening 
för Edra uppfinningsrika ideer att under 
knappa förhållanden med insats av ideellt 
arbete, ordna trivsel och sammanhållning i 
Sikeå by. 

Vanja Forsmark 

RIDKLUBBENSANDGÄRDAN 

Vår lilla ridklubb startade 1992. Vi började i 
liten skala, men har med tiden blivit lite större. 
Nu har vi 4 7 ridande elever och ridlektioner 
tre dagar i veckan med cirka 4 lektioner per 
gång. 

Ridskolan äger en häst Pioneer Rocket som 
används nästan hela tiden. Resten av histama 
är privat ägda .. 

Nya elever tas in de år de fyller 7 i mån av 
plats. För de nya håller vi stallkurser, där de 
får lära sig hur man sköter hästar. 

Ridklubben består av personer i alla åldrar, 
men största delen är bam och ungdomar. 

Mellan den 2:a och 3:e augusti höll vi ett 
ridläger för 5 av de äldre elevema. Tjejema 
sov i täit över natten. Under dessa två dagar 
hade vi väldigt roligt. Det populäraste under 
ridlägret var barbackaritten till havet, där alla 
även hästama plaskade runt och hade kul. 

Är du eller kanske ditt bam intresserad av att 
börja rida? Hör av er till Ingrid Jonsson, tel. 
151 96 för mer information. 

Jenny Nyman för Ridklubben Sandgärdan 



TRÄFFPUNKTEN RENOVRERAS 

Nu är det dags att göra den länge planerade 
och efterfrågade ansiktslyftningen av 
Träffpunkten.Golvet i stora salen ska slipas 
och oljas, vi ska fräscha upp med nya färger i 
köket och rummen. Toalettema ska målas om 
och räcker pengama kanske det blir nya 
mattor också. 

Två ALU-arbetare, Hans-Erik Jonasson och 
Gösta Andersson är de som ska hjälpa oss med 
det . Dessutom kommer Br. Åhmans måleri att 
utföra en hei del arbeten där. 

Vi ber om överseende med stöket, mensen blir 
det fint värre. Vi hoppas det mesta är klart till 
höstfesten den 3 November 

Gösta W 

VÄLKO~tME TILL 
VÄRLDEN 

Vår by har fått några alldeles nya bybor i 
sommar. Vi hälsar dem välkornna och 
hoppas att de ska trivas med att växa upp 
här i byn. 

En dotter har Gösta och Helena fått - och 
det har också Mona Burström och Peter 
Noren medan Annika Persson och Nils
Erik Öhgren fått en son. 

Ett stort GRA TTIS ! 

ELSP ÅR I SIKEÅ 

Att få ett elspår vore väl en bra sak men 
med tanke på kommunens dåliga ekonomi är 
det väl en omöjlighet att få bidrag till ett .. 

Att bygga på egen hand är väl heller inte att 
tänka på. Kanske vore ett spår vid sidan av 
upplysta vägar en lågbudgetlösning. Kokar
gränd-Brännstavägen är ett möjligt 
altemativ. Kolla får Du se - inga väg
korsningar och inga infarter och faktiskt inte 
bara "slätta". Några små backar finns det 
faktiskt . Tyck tili, så kanske vi kan hjälpas 
åt med röjning om intresse finns. 

Sture B 



VARVSSTUGAN 

Varvsstugan är väl den byggnad i Sikeå som 
har mest att berätta från varvsepoken och 
Sikeås storhetstid. Huset är med sina två 
skorstenar sina orginalfönster och dörrar 
och ursprungliga rumsindelning det bäst 
bevarade minnesmärket från 1800-talet, då 
varvet blomstrade och utlastningen av jäm
och trävaror gav harnnen liv. 

Exakt när huset är byggt har inte gått att tä 
fram men helt säkert är att det fanns redan 
på 1860-talet. Matsal för varvsarbetama, 
bostad, ett enda liten rum och bagarstuga var 
inrymda i huset. Övervåningen användes 
sommartid som sovutrymme för tillfälliga 
arbetare i hamnen. 

Här regerade Ante Widman en tid i världen. 
Han ringde i vällingklockan som rutade in 
dagen i tider för arbete och rast och han 
skötte kaffekokningen åt arbetama. Det 
berättas att han en gång darrade på handen 
så att brickan med kaffekoppama ramlade i 
golvet och alla gick sönder utom en. Ante 
tog då och kastade också den koppen i 

Invid matsalen fanns och finns än idag ett 
litet rum som används som bostad. Där 
bodde bl a änkan Anna Grahn med sina tre 
söner. Trångt och fattigt hade hon det, utan 
vår tids sociala skyddsnät. Sina inkomster 
fick Anna från stuvning av splitvedskutor 
och långa arbetsdagar i bagarstugan. En 
bagarstuga som än i dag är i bruk. Rummet 
och ugnen med sin malmhäll är bevarad i sitt 
ursprungliga skick, och där kan Sikeåboma 
än idag tä baka sitt eget bröd. (Se annons) 

När varvet lades ner och verksarnheten i 
harnnen tynade bort blev V arvsstugans 
matsal obehövlig . 

golvet "Fer du å dinjäkel" lär han ha Den användes vid möten i vägfrågor och 
utropat. Hetsig i humöret var han tydligen annat men stod för det mesta oanvänd tills 
och något av ett tillhåll var det nog i Modo på 50-talet inredde en hobbyverkstad 
Varvsstugan. Där samlades odågoma och för sina arbetare där. En trogen besökare i 
historiema är många. Hur man "fiskade" palt verkstan var Severin Andersson som bodde 
ur paltgrytan som stod i öppna spisen. på Vita Duvan. Han byggde t o m båtar där 
(Spisen är kvar än i dag). En odygding hade och det torde väl vara de enda båtar där 
klättrat upp på taket och fiskade genom fönsterbredden tätt bestämma båtbredden. 
skorstenen, en annan stod och värmde sig Båtama togs nämligen ut genom fönstret. 
och hakade på och paltama gick liksom upp i 

rök. På 80-talet blev så ett nytt blad vänt i husets 

Vad Ante sa, när han märkte det 
besynnerliga försvinnandet förmäler inte 
historien. En annan mindre rumsren historia 
berättar om hur någon nödig person satte sig 
på skorstenen och gjorde sina behov rakt ner 
på härden. 

historia. Sikeå Båtklubb tog över och hyrde 
det som klubbhus. Skämtama la till ett extra 
B i båtklubbens initialer och vi fick Sikeå 
Bak-och båtklubb. Nu har båtklubben flyttat 
ut, ärtsoppan från arbetsträffamas luncher 
har kallnat och huset går nya öden tili mötes. 



Modo har överlåtit Varvsstugan tili Stiftelsen 
Sikeå Hamn där än så länge kornmunen och 
Legdeå Sikeå Intresseförening är enda 
stiftelsebildama. 

Fönsterna håller nu på att renoveras som 
ALU-arbete. Golvet i stora rurnmet skulle 
behöva isoleras och element och belysning 
skaffas för att stora rummet ska kunna 
användas för någon verksamhet under den 
kalla årstiden. Viktigt är att kornma ihåg att 
huset är kulturstämplat och därmed är större 
förändringar ej tillåtna. 

Ett nytt blad ska nu skrivas i Varvstugans 
historia. Här finns många möjligheter, det är 
väl hara vår fantasi som sätter hinder ivägen, 
men ... inget ordnar sig av sig självt. Här 
behövs mycket arbete och en del pengar och f 
a en bra ide. 

Vad ska huset användas till???? 
Vem ska ha hand om huset??? 
En särskild Varvstugeförening?? 

Frågetecknen är många men visst borde vi 
hitta en bra verksamhet som bär husets 
kostnadem för vi ska väl inte göra det så 
enkelt för oss att vi säljer det? 

Sture Bäckström 

RIKSMARSCHEN 

Inte rnindre än 120 Legdeå-och Sikeåbor 
deltog i årets riksmarsch - ett bra resultat -
ca 40% av byarnas befolkning deltog. 

Träffpunktengänget med Eva, Kerstin och 
Curt i spetsen är att gratulera tili en väl 
genomförd aktivitet . 

"DIAMANTER" I 
MISSIONSKYRKAN 

Söndag den l oktober i gudstjänsten med 
"surströmming" hade vi glädjen att hylla tre 
"diamanter", nämligen Margit Flank, Linnea 
Waern och Nancy Öhman, som nu varit 
medlemmar i Robertsfors Missionsförsamling 
i 60 år. De är alla tre från Sikeå-trakten. (60 
års äktenskap = diamantbröllop; 60 års 
medlemskap kan därför kallas 
diamantmedlemskap ! ) 

Karin Andersson-Söderlund 

UNGDOMSSTIPENDIUM 

Hösten 1995 kornmer för första gången Ethel 
och Gunnar Larssons ungdomsstipendium att 
utdelas tili ungdom i Sikeå, som är 18 år eller 
yngre och som betytt något för byn och 
bygden. 

Legdeå/Sikeå intresseförening utser 
stipendiaten och vi vill nu gäma få förslag på 
kandidater. Hör av Er tili någon i styrelsen! 

Stipendiet kommer att utdelas vid 
Sture B kornmunfullmäktiges sista sammanträde i år. 

LSI 
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LÖST KORSORDET?? 

Skicka då in det till LSI:s styrelse 
Sture Bäckström 
Brännstan 153 
915 93 ROBER TSFORS 
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Första öppnade rätta lösning får förutom ovansklig ära en förpackning av byns eget brevpapper. 

LSI 



8IKEÅ HEMMAMARKNAD 
1 

ÅRETS JULMARKNAD 
SÖNDAG DEN 26-11 

Bokning av bord görs hos 
Curt och Lola Nyman, tel 150 83 

RÖJNINGSVED 
Våra ALU-arbetar har nu fått ihop 
en hei del björkved som LSI bjuder 

ut tili försäljning för 100:- m3 

Ring Kjell-Åke Jansson, 150 68 

BAGARSTUGAN 
som nu övergått i Stiftelsen Sikeå Hamns 
ägo står som tidigare tili allmänhetens 
förfogande . 

Bokning görs hos Wanja Brorsdotter, tel 
152 10 och hyran är 50:-/tillfälle. 

Räkning skickas en gång per år i 
november månad. 

1 BREVPAPPER 
1 Vårt alldeles egna - miljövänligt och 
1 

med Spiran som logotype finns 
fortfarande att köpa. 
Säljs i 5-pack, kostar 20:-finns hos 
Ingrid H och Sture B 

TEATER
INTRESSERADE 

Hör av Er tili Ingrid 
Hanke, 

tel 150 13 

ABF 
Studiesugen?? 

Anmäl dig till ABF i 
Robertsfors 

Aktuella cirklar: 
Data, grund- och forts 
Data, bokföring o redovisn 
AkvareUmålning 
Miljöcirklar 
F riskvård ''Njut av livet" 
Jägarskola 
Matlagning 
Egna ideer 

Välkommen in på Exp 
Storgatan 33 eller ring 

147 80 



Sön 

Tis 

Tor 

Sön 

Fre 

Sön 

Lör 

Sön 

Tis 

Sön 

15-10 

17-10 

19-10 

29-10 

03-11 

12-11 

18-11 

26-11 

28-11 

03-12 

Dee 

11 .00 

13.00 

13 .00 

Gudstjänst "Duettpredikan" 

Symöte 
Olle och Ingvar Karlsson inbjuder 

Höstmöte med studieupptakt PRO 
Träffpunkten 

11.00 Gudstjänst. Missionskyrkan 

19.30 Höstfest på Träffpunkten Byggnadsfören. 

11 .00 Gudstjänst . Missionskyrkan 

14. 00 F est-auktion-lotteri-servering. Missionskyrkan 

Julmarknad på Träffpunkten 

13 .00 Symöte. Missionskyrkan 
Elsy Lundström inbjuder 

11 .00 Adventsgudstjänst. Missionskyrkan 

PRO: s julresa med julbord och shoppingrunda 
Julfest 

STÖD LEGDEÅ/SIKEÅ INTRESSEFÖRENING 

Vi arbetar helt ideellt med frågor av betydelse för trivseln i byn. I år har bl a Jämmerdalsbron 
iordningställts, grillplats byggts i Knaverhyttan och jämvägen har blivit cykelväg. Lekplatsen 
har också börjat iordningställas. Men allting kostar pengar och vi hoppas att du som läser det 
här vill fortsätta att stödja vår verksarnhet. Vårt postgiro är 17 68 18-3 . Alla bidrag - stora som 
små - är välkomna! 

I nästa nummer av Spiran kommer en redovisning av årets inkomster och utgifter så att du kan 
se hur pengama använts. 

LSI 


