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I delta nu,nmer bl a: 
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• Husvagnscamping 
• Avtal med stiftelsen Sikeå hamn 
• Platsen på 30-talet 
• Gökottan 
• Hamnmarknad 
• Allemanutdagen 

Spirans sommarnummer 

Här är nu Spirans sommamummer årsmodell 1996. 
Det innehåller mycken läsning om hamnen, lite om 
dess historia, men också om spännande 
framtidsvyer. Båtklubbens servicehus/klubbhus 
börjar bli klart,s husvagnscampingen har kommit 
igång. Legdeå/Sikeå IF har tecknat avtal med 
Stiftelsen om nyttjande och tillsyn av vissa hus och 
områden. Målsättningen är nu att hitta nya 
användningsområden för husen och att ge hela 
området en ansiktslyftning, ett arbete som kommer 
att ta tid och kosta en hei del pengar. Våra ALU
arbetare gör ett bra jobb men f a behövs ideella 
krafter. 

Så till en helt annan sak. F n är två arbetsgrupper 
under bildande, en för rniljöfrågor och en för kultur 
och natur med bl a Sikeå havspark som 
arbetsuppgift . Här hoppas vi att många bybor 
engagerar sig. Mifjögruppen leds av Ingrid H och 
kultur/natur av Sture B. 

Du har säkert också egna ideer om vad som borde 
göras. Hör då av Dig till någon i styrelsen! 

Ingrid Hanke, Barbro Pettersson, Per Sikström, 
Martin Jonsson eller Sture Bäckström 



Hamnområdet 

Hamnområdet ägs ju som de flesta redan vet • 
numer av en stiftelse bestående av . ~ -
Robe~sf ?rs kom~un och Legdeå- .... ~ 
och S1keaboma SJälva 
genom Legdeå/Sikeå ~ 
Intresseförening. ~ "1 
Området finns markerat ?O 
på kartan här bredvid. 
Här finns också markerat 
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AVTAL MELLAN STIFTELSEN SIKEÅ HAMN OCH LEGDEÅ/SIKEÅ 
- INTRESSEFÖRENING 

1. Varvsstugan. 

2. Stora magasinet 

3. Såghuset 

4. Jordkällare 

5. Holmen 

6. Natur/kulturstig 

7. Harnnplanen 

om nyttjande av hus och mark i Sikeå hamn 

Uthyrning och skötsel av hus och tomt ombesörjs av LSI. 
Inkomstema från uthyrning tillfaller LSI som svarar för elkostnader. 
Avtalstid: 1 år. 

Uthyrning av husvagnsplatser och båtplatser i magasinet sköts av LSI 
som också ansvarar för tillsyn och städning. Eventuellt överskott från 
uthyrningen delas lika mellan stiftelsen och LSI. Stiftelsen ska ha full 
insyn i räkenskapema. 
Avtalstid: 1 år. 

LSI förvaltar huset (tilisyn) och utreder hur det skulle kunna 
användas på sikt . Förslag till nyttjande lämnas tiU Stiftelsen för 
beslut. 
A vtalstid: 1 år. 

Jordkällare disponeras kostnadsfritt av LSI som står för upprustning 
avdensamma 
Avtalstid: 5 år 

LSI rar tillstånd att fortsätta röjningsarbetena utan särskild ersättning 
Röjningen ska ge området "parkkaraktär". 
Avtalstid: 1 år. 

Stiftelsen medger att en stig som leder tili kulturminnesmärken och 
växtplatser för specifika kustnära växter rar anläggas inom området. 
Ingen arrendeavgift utgår. 
Avtalstid: 10 år 

(Yttersta sydligaste delen. En yta på ca 150 x 150 m). I väntan på en 
definitiv pian för harnnområdet utarrenderas harnnplanens yttersta del 
tili LSI. Området används tili hasvagnsparkering. ÖVerskottet från 
verksamheten delas lika mellan LSI och Stiftelsen. LSI svarar för 
iordningställande av området och insamling av avgifter. Stiftelsen ska 
ha full insyn i räkenskapema. 
A vtalstid: 1 år 

Samtliga avtalslperioder löper från 1/1 tili 31/12. Avtalsperioden förlängs med överenskommen 
avtalsperiod såvida inte avtalet sagts upp senast 31/10. 



lnvigning av cykelvägen 

I serien invigningar har nu turen komrnit tili 
Cykelvägen efter järnvägsbanken. I fjol 
invigde vi ju Jämmerdalsbron och i förfjol 
Brandstationen. Nu handlar det alltså om 
Cykelvägen! Ett namn borde den ju ha och vi 
utlyser nu en namntävling. Förslagen måste vi 
få senast den 28 juni för den högtidliga 
invigningen blir lördag den 29 juni, så nu 
gäller det att snabba på. 

Invigningsprogrammet ser ut så här: 

10.30 Invigning. Samling vid vaktstugetomten 
vid Kustlandsvägen. Gösta Bohman. känd 
Sikeåprofil och f d faktor på sågen är vidtalad 
att hålla invigningstalet. 

10.45 Cykeltåg till hamnen, där 
hamnmarknaden börjar kl . 11 .00 och där 
möjligheter att köpa fika finns. 

Alla som deltar i cykeltåget f°ar en lott med 
chans att vinna bl a en cykelhjälm. 

Välkomna gammal som ung! 

bilder och andra visas i Varvsstugan på hamn
marknaden den 29 juni. Kom och tittal 

Dagen avslutades med fika vid Varvsstugan 
och en rundvandring på hamnområdet, där vi 
"upptäckte" husgrunder och andra 
"fornlämrungar" som berättar om förr i tiden. 

Tack alla ni som var med och välkommen igen 
vid nästa allemanutdag. 

LSI 

Ur Västerbottens-kuriren nr 162 tisdagen 
den 19 juli 1938 

Sikeå - Sävar 7-0 (6-0) 

Allemanutdagen 

Strandvallen i Sikeå gästades i söndags av 
Sävar, som debuterade å denna pian, och det 
gick inte bättre än att gästema fingo åka hem 
med ett ordentligt nederlag på halsen. 
Målsifrroma utvisa ungefärliga 
spelfördelningen, dock kunde Sikeå ha fått 
flera mål i andra halvlek, om inte gästema 
spelat säckspel framför målet, där en 12-årig 

LSI pojke gjorde vad han kunde för att rädda från 
katastrof I hemmalaget spelade mål-Tjoffe 
back och i kedjan debuterade Karlsson med 
heder. Målfabrikörer voro: Gustafsson 3, 

Årets allemanutdag samlade ett 40-tal arbets
villiga. Det röjdes på Holmen och städades 
vägrenar och Skolstigen gjordes framkomlig 
igen efter många års igenväxning. Nu gäller 
det hara för oss att använda den så den hålls 
öppen. Det röjdes också på vaktstugetomten 
vid Kustlandsvägen och vid K vamstället i 
bäcken och städades i Varvsstugan. 

Efter sopplunchen, där också några av våra 
veteraner deltog, roligt att ni kom. blev det 
brandövning där vi fick lära oss hur man 
släcker gräsbränder. 

Tor A dokumenterade det hela i bild. Hans 

Karlsson 3 och From 1. I Gästemas lag var 
hb. bäst. Hemmalaget var ganska jämnt. 
Domare: Ture Andersson, Robertsfors, till 
belåtenhet. 
Publiken var fåtalig på grund av det vackra 
vädret, som lockat alla ut tili havs. 

Ånäset B - Sikeås juniorer 
3-2 (2-2) 

-k 

På Ånäsets pian spelades i söndag en match 
mellan ovanstående elvor. Planen var 
bevuxen med haJvrneten gräs och svårspelad. 
Gästemas lag VJJI förstärkt med Bäckström på 
backen, vilken Jdarade laget från nedsabling. 



Sikeå Havscamping 

En nyhet för i år är iordningställandet av 
Sikeå havscamping. Här kan husvagnsägare 
boka sig för en årsplats för endast 1000:--, 
med havsutsikt och med ordentligt utrymme 
mellan tomtema, men än s! länge utan annan 
service än toalett och sopställ. Totalt finns 17 
platser, varav åtta är uthyrda idag. Skissen 
nedan visar hur området är planerat. 
Framdragning av vatten och ei planeras inför 
nästa säsong. ldag kan vatten hämtas vid 
Ångbåtskajen och båtklubbens servicehus får 
a~~das äv~n a~ husvagnscampare. 
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Huset kommer att vara öppet 08 .00--22.00. 
Där finns toalett, dusch ( 10:-), bastu ( 50:-) 
och tvättmaskin (30:--/tvätt ). 

Tillfällig tältning och husvagnsuppställning 
( ett dygn) kommer tills vidare att vara gratis. 
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Sämja och konkurrens 

Tidigare har jag berättat att järnvägen, på sin 
tid konkurrerade ut Strömsholms kana!. 
D~tta gjorde dock inte min farfarsfar, sjökap
ten Johan Söderlund, arbetslös, så långt jag 
vet, Han gick ur tiden 1890, 56 år gamma!. 
Då fanns SWB-linjen Ludvika-Tillberga, 
Stockholm men inte dess bibana Ramnäs
Kolbäck. Och insatserna för att konkurrera ut 
kanalen kom inte förrän längre fram i tiden. 
Så gick några årtionden, och min farfar, 
Waldemar Söderlund, startade sitt 
busstrafikföretag. Det var något av ett ge
nuint familjeföretag, där trafikpersonalen, i 
huvudsak, var farfar, min far och hans båda 
bröder. Min far, Eric Söderlund, körde ofta 
Iinjen Hallstahammar - Kolbäck. Det var kon
kurrens mellan buss och järnväg, och å Kol
bäcks station kunde det hända att buss-och 
järnvägsfolk, ibland "tittade snett" på 
varandra. En gång när min far kom tili Kol
bäcks station. säger en järnvägsman: "Kom, 
ska Du få se vad Du gjort!" Då hade, när 
bussen startade, en sten farit iväg och slagit 
sönder en fönsterruta på stationshuset. ! Nå 
ja, man pratades vid och klarade upp det in
träffade! Och en händelse som normalt, bara 
skulle vara tili glädje för glasmästaren, kom 
att medverka tili att stämningen mellan de 
båda grupperna av konkurrerande, men dock 
sarntidigt allrnänheten betjänande, trafikfolk, 
blev betydligt bättre än förut. 

Sens moral: Panga fönster? Nej, men tala 
med (inte om) varandra! Det finns naturligt
vis situationer då vi skall konkurrera, och i 
"ädel" tävlan visa vem som gör det bästa job
bet ! Men som människor är vår uppgift, först 
som sist, att ''komplettera" varandra, tili öm
sesidig glädje och nytta! ! 

Sven-Eric Söderlund 

Gökotta i Silversrotet 

Vackert väder, soi och lagom av det mesta 
gjorde årets gökotta tili en fin upplevelse för 
oss som var med. Lagom långt att cykla för 
undertecknad - fjolårets utflykt tili Knaver
hyttan var i längsta laget - kom inte fram ~ör
rän de andra farit hem! Lagom naturvandnng, 
där vi "upptäckte" bäverspår, rävgryt, 
konstiga gropar i marken - provgropar för 
grustäckt - sa Gunnar L. och där slutade 
våra mera f antasifulla funderingar omkring 
groparna. Vi upptäckte också sånt som redan 
var upptäckt som gravrösena på Silversber
get. pistolskyttebanan och lite av Silversro
tets historia i forrn av bevarade husgrunder. 

Lagom med fika hade vi också med oss och 
en lagom brasa hade vi tänt i Bågskytteklub
bens hus. Lagom mycket ljög vi väl för 
varandra också. Det var egentligen bara en 
sak som inte var lagom - vi var för f'a, många 
fler än vi åtta, som var där, hade rymts i sko
gen och kunnat vara med på upptäcktsfärden. 

Men- nästa år kommer en ny chans - så håll 
ut och håll utkik efter våra affischer och flyg
blad ! Kom ihåg, alla kan vara med ! ! 

Och göken då?! - Jo, precis som i fjol - ingen 
gök inom hörhåll! Kanske nästa år?! 

Sture Bäckström 



Har du störningar på TVl-kanalen? 

Vi har haft dessa störningar under vintem. 
Bilden är grynig - streck och ränder vandrar 
över bildrutan (liknar sommarstörningar) 

Jag har taiat med firman sorn servar detta och 
om det är flera i Sikeå som har dessa TV
störningar vilJ de veta det . 

Skriv ditt namn och adress och lämna den tili 
rrug: 
Ann-Charlott Nordlund 
Postlåda 323 
Norra Sikeå, mitt emot Antikaffären 
T ei: 0934-1508 l 

Spåntippen 

Ali traktorhämtning av spån från 
spåntippen är tills vidare förbjuden. 
Anledningen är att under tippen går 
vatten-och avloppsledningar som under 
vintem fiusit på grund av att isolerande 
spån fraktats bort. Hämtning i säck i 
mindre mängd är fortfarande tillåten. 
Se utstakat område. 

LSI 

LAG-SM I MIRROR 

Jolleseglingar i Sikeå hamn 14--15 
september. 

SBK 

Sommarcafe 

Båtklubbens jolleseglare planerar att ha öppet 
i klubbens nya hus f d Kraftstationen för 
försäljning av glass och fika ett par kvällar i 
veckan under sommaren. 

Håll utkik efter anslag som meddelar dagar 
och tider! 

Välkomna!! 
SBK:s Jollesektion 

0 DGENBERG 

0 D Genberg var kapellpredikant vid 
Robertsfors bruk 183 7-1844. Det var på 
' 'bergmästams tid" - Gustaf Fredrik Ekenstam 
var brukspatron - och bruksnäringen upplevde 
en högkonjunktur. 

Genberg var son tili kyrkoherden i Bygdeå, 
Jonas Genberg. Han handlade i sprit i bruks
handelshoden i hamnen. 

*** 
Magister O D Genberg, kapellpredikanten, 
Du vet, 
var en studerad kari med fina maner 
men begiven på starka drycker. 
Hade väl lärt sig under studentlivets fester. 
Nu var de t al/var. 
Sku/le försörja sig själv på predikantlönen, 
bruksherren bestod honom med 
Hade fisket i f}ärden som naruraförmån, 
men med det var det i/la beställt, 
slitigt och släpsamt och ojämnl med fisk. 
Sökte trösten i jlaskan 
Handlade hemligt i ham11e11 
i bruksbodens skyddande halvdunkel. 
Bruksherm och smedfn,ama skulle intet få 
veta, 
i fadems och sonens och den heliga 
bn1ksanda11s namn 

Sture Bäckström 
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KEÅ HEMMAMAR~A 

thyres 

Busvagnsplatser med havsutsikt 
Ett antal året runt-platser finns fort
farande att hyra på Sikeå havscamping 
T omthyra 1000:--. 
För närmare upplysningar kontakta 
Sture B 0934-15353 

Lediga platser 

Tjänsten som brandchef i Sikeå! 
Ett hedersuppdrag med egen station 
och med ansvar för "Sprutan" och 
huset. Tjänsten tillfaller högstbjudande! 
Fri mössa ingår som naturaför:nån. 

Ansökan till LSI: s styrelse senast 1 
september 1996. I ansökan ska anges 
vilken summa sökanden är beredd att 
bidra med för att fä tjänsten. Tillträdes
dag 1-1-1997. Tjänsteperiod: Ett år. 

LSI:s styrelse 

Brevpapper ocb kuvert 

Byns eget brevpapper med Spiran som 
symbol och på miljövänligt papper säljs 
i förpackning om 5 st hos Ingrid H och 
Sture B. 

Ett sto 
alla b~ tack för 

foreninger,~drag tili 
" 8rksamhet 

Efterlysning 

Vem glömde betala en Sikeå-Frivillliga 
Brandförsvars-keps på Allemanut
dagen.?? 
Kontakta Ingrid Hanke 

LSI-tröjan 
En ny årgång av vår alldeles egna tröja 
finns nu åter att köpa, förhoppningsvis 
redan vid harnnmarknaden den 29-6. 
Kolla i vårt stånd ! ! 

---------------- , 
---------------- i 
Tili salu 

Kepsar (Sikeå fiivilliga brandförsvar) 
finns fortfarande att köpa hos Ingrid H. 
En hederskeps för Dig som vill stödja 
utvecklingen av Legdeå och Sikeå 
byar. Endast 60:---. Överskottet går 
oavkortat tili vår verksamhet. 

Lokal adress-och telefonkatalog 

Den lokala adress-och telefonkatalogen 
över Legdeå och Sikeå kommer ur 
tryckpressama under vecka 26. 
Förutom telefonnummer tili områdets 
abonnenter och de nya gatuadressema 
inehåller den också en företags
presentation. Katalogen kommer att 
delas ut till hushållen. 
Extrabeställningar kan göras hos Sture 
Svahn tel. 15192 
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SIKEÅALMANACKAN 

Invigning av cykelvägen 

Harnnmarknad 

Gudstjänst i M.issionskyrkan 

Loppmarknad med auktion, :M.issionskyrkan 

Kungsöutflykt, King 's Island Cup 

DM för jollar i Sikeå Hamn 

Båtsista 

Lag-SM för M.irrorjollar 

- -- HAMNMARKNAD 

29 JUNI 

SIKEÅHAMN 

10 .30 Invigning av cykelbanan 

11. 00 Hamnmarknaden startar 

12. 00 Auktion RJK-hockey 

14.00 Segeltävlingen Hamnsnurran startar 

16. 00 Hamnmarknaden stänger 

Hela dagen är det servering av fika och våffior, båtutflykter, utställning av 
fotografier och fisketävling. 

Arrangörer: Sikeå Båtk.Jubb och Legdeå/Sikeå Intresseförening 




