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I detta nummer bl a: 

~ Glimtar ur föreningslivet 
+ Andra Varvet 
+ Datakurs 
+ Kvarkenrådet 
• Skrönor från Sikeå 

• 

köpenplåt i 
~ 

Magasinet i hamnen är på väg att 
räddas. Vi har i -skrivande stund fått 
in 61 takplitar av 120. Så alla ni, 
bybor, företagar-e, byamän med flera 
som vill bli en -i gänget av -magasinet 
räddare kaD sätta in peng.ar på Pg. 17 
68 18.l,-OBS! skriv "rädda 
magasinet" på_avin. En plåt ·kostar 
300:- men alla bidrag är välkomna. 
Du kan även lämna kontanter tiU 
Sture Svan. 

·--

Varma hösthälsningar f rån Styrelsen. 



Sikeå på internet 

Tekniken går ständigt framåt och nu har även intemet kommit tili byn. Det finns 
ännu ingen officiell hemsida, men det kommer nog efter HTML- kursen som är 
planerad nästa år och som konnner att vara gratis för Sikeå- och Ulgdebor. 
Men av rubriken att döma finns det redan hemsidor på www med Sikeå 
anknytning, tyvärr finns det inga om Lågde. Listan på dessa kommer nedan: 

Här hittar du Sikeå Sk handboll: http://www.algonet.se/-svahn 

Här finns Sikeås enda sida om Bobbar: http://www.geocities.com/Yosemite/frails/5410/ 

Adressen tili Cuedee: http://www.cuedee.se 

Det finns flera länkar tili foretag med Sikeå anknytning på Robertsfors hemsida 
( www.robertsfors.se ). 

Maxmo som är en vännort tili Sikeå finns på nätet och har adressen 
www.maxmo.fi det är en mycket fin sid med bra layout samt med funktioner som 
är lätta att använda 

Många av sidorna ovan har jag hittat med www.lycos.se och www.h-Otbot.com men 
vet ni läsare av fler sidor kan ni väll meddela oss. 

Spirans redaktion 

Om du har någon artikel eller om du har något tips på vad vi 
kan ha med i tidningen är du välkommen att höra av dig till 
någon av oss: ~ 

Sture Bäckström, tel 15353 
Fredrik Nilsson, tel 15013 
Ingrid Hanke, tel 15013 

Eiler e-maila oss på 
Spirans adress: lsispiran@botbot.com 
Stures: sbm@robcrtsfors.se 
Fredriks: funso96@robertsfcn 

M -
. 

ids och Fredriks: hanke.ru · net.se 

Här är en liten internet ordlista: 

HTML= 

1-ITTP= 

Internet= 
Webb-läsare= 

Akronym for HyperText Markup Language. Det språk som 
används i WWW. 
Akronym filr HyperText Transfer PIOtocol Det protokoll som 
används i WWW 
Kallas det när flera nätverk är hopkopplade till ett större intemät. 
Det program man använder när man surfar på Webben. 
Internet Explorer är exempel på en webb-låsare. 



Nu startar 
Kvarkenprojektet! 

Vad är det? Jag hoppas att Du som läser det 
här blir nyfiken tor här flr Du och alla 
andra bybor i Legdeå/Sikeå, ung som 
gammal, en unik chans att ta del av ele 
möjligheter som framtidens 1T -värld 
erbjuder. Vad sägs om det här? 

-t Gratis grundkurs i data 16 tim hösten 97 
-t Gratis intemetkurs 16 tim våren 98 
-t Gratis kurs i hemsides-

tillverkning 8 tim våren 98 

Kurserna kommer att hållas på 
Jenningsskolan. De utgör torsta steget i ett 
K varkenprojekt som heter ''Modern 
informationsteknik - nyckel tili ett aktivare 
gränsregionalt samarbete". Med i projektet, 
som bekostas av EU-medel och vissa 
offentliga mede~ är byarna Legdeå- Sikeå 
och Ratan samt Maxmo och S:a Vallgrund 
på finska sidan. Alla som bor i dessa byar 
är välkomna att delta. Enda kravet är att 
man vill vara med i arbetet att utveckla 
forbindelserna mellan svenska och finska 
företag, föreningar och enskilda med hjälp 
av den nya tekniken. 

Föreningar ska exempelvis kunna upprätta 
kontakt med motsvarande toreningar på 
finska sidan, delge varandra sina program, 
bjuda in tili träffar och utbyta ideer. 
Företagskontakter ska kuona tas och 
produkter marknadstoras via byarnas 
speciella hemsidor på internet. Naturligtvis 
ska också människor träffas i olika 
grupperingar. 

I dagsläget har hittills toljande 
samarbetsgrupper bildats men det är fritt 
fram att bilda nya. 

SUlkt- ocb hembygds
Conk.ning 
Båtklubbarna 
Byan\d, ffiretagare, 
koostbantverkare 
Dagis, skola 
Jigarna 
Turism 

Sture Bäckström 
Eva Löf 

Ingrid Hanke 
Åsa Lidström 
Bert Ove Ståhl 
VivianneB 

En liten skrift som ger infonnation om 
projektet och beskriver de dehagande 
byama toljer med som bilaga tili det här 
numret av SPIRAN. 

Tili projektet är anslaget 200 000:- for 
1997-98 och 200 000:- tor 1998-99. 
Pengarna. ska användas till undervisning 
(datakurserna), resor och möteskostnader. 

För att skapa tekniska forutsättningar ffir 
projektet har Robertsfors kommun bidragit 
med 20 000:- for inköp av datautmstoing 
och fax. Därmed tas forsta steget tili ett 
byakontor som ska vara tillgängligt tor alla 
i byn. Platsen är i dagsläget inte bestämd, 
men du kanske har något bra torslag. Den 
bör vara lättåtkomlig, centrah placerad och 
någorlunda väl bevakad. 

En första träff för att informera om allt detta 
hålls på TräffpunkteQ söndagen den 26/10 
kl 15.00. 

Välkomna1 

Sture B 

Anmälan till grundkursen kan 
göras på tel 153 53 
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Östersia 

Östersia, sikeåbarnens kära gamla badplats, 
fick ju for några år sedan en ansiktslyftning 
då Legdeå/ Sikeå Intresseforening ordnade 
med toalett och grillplats där. Men det är 
fc>rst under den bär super sornmaren som 
badgäste~ framför allt barnfamiljerna, 
hittat dit. Frånvaron av parkeringsplatser 
har tyvärr vållat problem, men LSI hoppas 
ta markägarnas tillstånd att ordna den saken 
till nästa sommar som väl också blir 
jättefin. En badbrygga vore väl också något 
att önska sig. 

Sture B 

Fårkooperativet 

Ä ven den här sommaren har farkooperativet 
varit verksamt -ni vet målsättningen öppna 
landskap är evigt aktuell för att hindra 
förbuskningen av byn. Rekordmånga fär 
bar vi baft -24 stycken --och rekordbra har 
faren skött sig -inga stora tarjakter med 
andra ord -bara enstaka rymningar och en 
enda massutflykt som våra speciella får
skötare Karolin och Josefin enkelt fixade 
med lite bröd i plastkasse. I år har området 
vid V arfsstugan, "Ho lmen" och den gamla 
bruksplatsen betats av. Infc>r nästa år står 
delar av hamnplanen och slipen i tur och 
alla som viii hjälpa till att håHa våra marker 
öppna är välkomna att ingå i kooperativet. 
Vi har gott om stängsel ochju fler fär som 
betar desto bättre och dessutom är kost
naden filr att deha liten. Dessutom så fär 
man ju vara med i säsongsavslutningsfesten 

på helgrillat fär. 

Ta chansen! 
Kontakta Sture S. 

Rapport från 
Cam pingverksam hete n 

Campingen har under säsongen haft sju 
tomter långtidsuthyrcla. Ett tiotal tomter 
med bavsutsikt är k.1ara filr hugade 
spekulanter. Många korttidscarnpare har 
också hittat tili området men ele flesta ha 
tyvärr campat utan att erlägga någon avgift. 

Till nästa säsong måste tydliga anvisningar 
och kanske avspärrningar göras filr att vi 
ska fA bättre kontroll över detta 

Uppsnyggningen inom området har fortsatt 
under våren och hösten. Där har röjts och 
markplanerats. Ett uthus, som skänkts av 
Sikeå SK har ställts upp vid grillplatsen 
som forvaringsbod. Vidare har elektriker 
kontaktats fc>r att undersöka hur vi på 
enklaste sätt kan fa ström till områdeL 

Den stora målsättningen infilr nästa säsong 
är att kunna erbjuda elektriciet tili våra året
runt-campare. 

Sture B 

Tiotusen röda rosor, 

har jag inte, men ett stort tack tili de tjejer 
som jobbat med vårt nytiHskott, butiken 
ANDRA V ARVET. Det roliga med tjejema 
åi" att allra tlesta !r ingifta, ej tbdda i Sikeå. 
Heder åt eroch den stora uppgiftni1agit 
upp, den att rädda kvar det som finns kvar 
av gamla Sikeå. 

Tack från gammal Sikeåbo D.V. Pettersson 



ANDRA V ARVET 

Söndagen den 22 juni slog vi upp portama 
tili en ny ilireteelse i Sikeå hamn, en second 
hand butik. 
Det har varit en dröm att ta testa och se om 
det skulle fungera med en sådan butik i 
S ikeå. På allemanutdagen skissade Barbro 
Pettersson ochjag på hur det sirulle kunna 
läggas upp. Ann-Cbarlott Nordlund kom 
med namnet. Från maj månad fick folk 
börja lämna in saker till ilirsäljning eller 
skänka till US I. Vi fick in många saker. 
Vack:ra broderier, leksaker, mat grupper, 
cykelkärra och mycket annat. Så kom dagen 
när vi sirulle öppna. Båtklubbens gamla 
lokaler i V arvstugan var över fulla och jag 
tänkte i mitt stilla sinne att det hår bli vi 
aldrig av med. Men när vi stängde butiken 
undrade jag vad vi skulle sälja på onsdagen. 
På onsdagen när vi kom ner for att öppna 
stod två bilar och väntade på oss full lastade 
med saker. Och så har det rullat på hela 
sommaren. När halva sommaren hade gått 
var vi tvungen att även använda 
bagarstugan .Folk från när och fjärran har 
varit och handlat Och många har gjort det 
till en vana att komma in kolla om det har 
kommit in något nytt, köpa en glass.eller 
kopp kaffe och snacka lite. Vi har varit 10 
kvinnor som med hjälp av barn och 
respektive har rott det i land. Och den 31 
augustistängdevi. Dåhadedry~30 
personer lämnat in saker tili forsäljning plus 
alla som skänlct. Ett stort tack tili alla som 
skänkt saker ti11 USI. 
Vi har naturligtvis tånkt komma igen nåsta 
sommar. Men vi kommer troligen att byta 
lokal, till såghuset. Dels räknar vi med att 
ffi in ännu mer med saker och dels hoppas 
vi få rned intresserade hantverkare och 
konstnärer. 
Så alla Sikeå- och Legdeåbor kasta inte bort 
saker som du inte 1ängre har nytta av skänk 
dem till USI eller sälj dem på ANDRA 
V ARVET. Ingrid Hanke 

Är det här man bygger båtar? Nej, det är på 
andra varvet. Det hAr Ar Andra V arvet. 

En ny Legdeå och Sikeå dag!? 

Båtklubben har under ett antal år drivet 
Hamnmarknaden fflrsta helgen i juli. de 
senaste åren tillsammans med L/SI. Det bar 
blivet ett alli magrare utbud den dagen och 
det har åven varit svårt att fA folk att jobba, 
många börjar sina semestrar. I år hade USI 
Öppet hus mr hugade husspekulanter 24 
maj, en del besökare och ett hus blev såh. 
Vi i USI styrelse skulle gärna vilja haen 
byadag men i en helt ny skepnad. 
Föreningar, ffiretag och enskilda som har 
några ideer, 

Brännbollsplan inom 
hamnområdet 

Ytterligare en fflrening har nu muat in en bit 
mark inom·bamnområdet. Det är Sikeå SK 
som infcS"r n!sta sommar planerat att ordna 
en brännbollsplan cUlr. Bågskytteklubbens 
stuga .från Silversrotet har fraktats ned ti11 
kajen och ska-fungerar som 
omklädningsrum och samlingspunkt. 

Sture B 



Kajens nya liv 

Har Du under hösten hört konstiga ljud från 
hamnen? Det Jåter som om det arbetas där, 
kanske påminner det om hamnens 
glansdagar, vad vet jag? Ljudet är i alla fall 
inte någonting man tror sig höra utan det är 
verkligt. Båtklubben håller på att renovera 
kajen och man har under hela hösten 
samlats på tisdags- och torsdagskvällar for 
att riva, gräva, svetsa, såga, spika, fika och 
träff.as. Blandat med funderingar om det är 
tillräckligt plant, om balken passar där den 
borde passa och hur man ska fortsätt.a reno
veringen av kajen. Det har också hörts 
historier om gångna semestrar, senaste nytt 
på jobbet och planer inllir framtiden. 

Ni som besökt kajen vet att under forra 
hösten och våren gjordes en provbit rardig. 
Eftersom alla blev nöjda med den fortsatte 
arbetet. och nu är alltså en ännu större del 
av kajen färdig. 

Den del av kajen som är närmast land och 
inte blivit uppgrävd, kom.mer inte heller att 
bli det. Den kommer i stället att fa en ny 
plankgång. Det kommer alltså inte längre 
att vara risk. ffir att ffirsvinna ner i 
underjorden under kajen, såvida man inte 
faller utanför kajkanten ffirstås. 

Alla de som jobbat och hjälpt tili med kajen 
ffirtjanar en stor eloge, specielh Alf J och 
Anders D som jobbat mest. 

ÅsaB 

Besökare utifrån i Båtklubben 

Märkte Ni att det den 16-17 /8 fanns extra 
många främmande mäooiskor i trakten? Det 
berodde på att Sikeå BK stod som 
delarrangör i ett läger ffir optimist och e
jolle seglare från team Norr. I team Norr 
ingår seglare från Västernorrlands Uin upp 
till Norrbottens Iän. 

Tjugotalet Wlgd-Omar i alla åklrar och med
fo ljande foräldrar besökte Sikeå. Lägret 
genomfordes i fina .ffirhållanden, 
undantaget söndagens dimbank som gjorde 
det omöjligt att se längre än näsan räckte (i 
stort sett). På lördagskvällen grillades det 
korv och pinnbröd och så spelades det 
volleyboll. 

Alla ledare, deltagare och foräldrar var 
nö jda med lägret och det kändes tråkigt när 
bil efter bil med båtar lastade rullade iväg 
från hamnen. Några av deltagarna skulle 
dock återkomma helgen efteråt. 

Den 23-24/8 hade vi Regionmästerskap 2. 
Eftersom det hara kom optimistjollar och 
undertecknad inte fick tävla ensam i e-
jo lleklassen så ställdes den in. 

Optimistseglarna fick känna på alla sorters 
väder och vindar. Från stiltje ochstrålande 
soi tili hårdvind och regn. Alla seglingarna 
genom0rdes planenligt. 

I samband med prisutdelningen bjöds 
seglama med fckäldrar och funk:tionärema 
på go 'fika och det var ett omtyckt inslag. 
Priserna delades ut enligt ~ljande lista: 

1. Sandra Sandqvist 
2.0laEliassoo 
3. Fredrik Wiberg 
4. Marcus Tannenberg 
5. Erik Leveo 
6. Rickard Wiberg 

LåSS 
LåSS 
uss 
uss 
uss 
uss 

LåSS = Luleå Segel Sa11skap 

5p 
IOp 
16p 
17p 
24p 
25p 

ÅsaB 



Sikeå Pistolklubb 

Sikeå Pistolklubb bildades den 7 mars 1992 
av Bert Ove Ståhl. Curt Strand, Lars 
Holmgren och Rolf Svensson vid ett möte i 
Gumboda hos Curt Strand. 

En plats för pistolbana söktes i Sikeå och en 
plats som var lämplig var hos Gösta 
Johansson vid Hamptjäm. Där har 
föreningen anlagt en pistolbana med 20 
skjutplatser, 5 duelhavlor på 25 meter samt 
en fiiltskyttebana i närheten av 
pistolskyttebanan. En paviljong är uppford 
vid banan. 

Föreningen bedriver ban-, fiilt-, duell- ocb 
magnumfiiltskytte. Medlemmarna har haft 
mycket fina framgångar inom fiiltskyttet, 
främst i magnumfliltskjutning, där flera 
placerat sig på medaljplats i 
Kretsmästerskap. 

Föreningen ordnar årligen 
kretsfiiltskjutningar. Tävlingarna är mycket 
populära och samlar skyttar från hela 
Västerbotten. 

Föreningens styrelse är for närvarande: 
Ordforande Bert Ove Ståhl 
Sekreterare Curt Strand 
Kassör Leif Boman 
Banchef Lennart Löfgren 
Ledamot Patrik Johansson 

Besök gärna Pistolbanan, som är belägen 
vid Hamptjärn, hanan är öppen från maj 
månad. 

Alla är välkoma att bli medlemmar i 
föreningen. 
Tag kontakt med Bert Ove Ståhl tel 152 59 
eller Curt Strand tel 207 22. 

Rapport från Ridklubben 

Lördagen den 13 september anordnade 
ridklubben en terrångtävling fik andra året. 
Tävlingen gick efter Spårvägen. Det var två 
klasser med totah 18 ekipage som startade. 
Klass 1 var for B och C ponnyer och de fick 
boppa 50 cm respektive 60 cm Medan 
k.lass 2 var ffir D ponnyer och hästar som 
hoppar högre, 70 cm respektive 80 cm över 
de 12 hindren. 
Resultatlista 
Klass 1 
1 Elin Jonsson - Inka RKS 
2 Jennie Nyman - BlommanRKS 
3 Terese Isaksson - Charlie RK.S 
4 Frida Forsgren - Rock.et RK.S 
5 Sari Marken Ida BKS 
6 Josefin Andersson - Assalea RKS 

Marika Andersson - Windy RK.S 
Mirjam Öberg - Bamse 
Kim Isaksson - Lize'r RKS 

Klass2 
l Elin Norberg - Faust BRK. 
2 Stina Grundström - Dixi Queen BRK 
3 Cecilia Norberg - Lurifax RK.S 
4 Ida Grundström - Harouge BRK 
5 Anna Ahman - Trippel RK.S 
6 Lina Jonsson - Hamihon RKS 

Ingela Lundström - Rosa 
Emma Ahman - Acke RKS 
EmmaJonsson -Allians BRK 

RK.S = Ridklubben Sandgärdan BRK = 
Bygdeå 
Ridklubb :Ridldubben vill tacka LS/1 och 
Sikeå boma ~r att vi fick använda 
Spårvägen. Vi vill också tackaalla 
funktionärer, som ställde upp i år. Vi 
Hoppas att denna terrängtävling kan bli en 
trevlig tradition i framtiden. 
Fmns det någon som har sina ridkundskaper 
Iagda påhyllan, men lust att plocka fram 
dem? Nu har du chansen! Chansen att ta 
Ridborgannärket. Har ni 1nst med det så 
kontakta Llna Jonsson, snarast på tel 15250 
eller 15196. 

Jennie Nyman 
Sekreterare, RKS 



Sommaren som gått ... 

Efter en sommar, som går till historien som 
en av de allra finaste i manna.minne, a.r det 
nu dags att titta tillbaka, summera vad som 
hänt i Legdeå/ Sikeå under perioden mellan 
"spiroma"! 

Bland arrangemangen kan nämoas, 
Allemanutdag med bra uppslutning från 
unga och gamla. För ilirsta gången 
samordnade vi dagen med Si.keå Båtklubb, 
som hade arbetsdag på kajen. Alla åt vi en 
gemensam ärtsoppslunch på Träffpunkten. 

Andra arrangemang var Öppet hus med 
bland annat visning av hus och lägenheter 
och stor och vinstgivande brödrorsäljning i 
Bagarstugan samt Hemvändardagen. Den 
hölls forsta gången 1987 och i år var det 
alltså tio års jubileum. Dagen var välbesökt 
och i programmet ingick traditionsenligt 
gudstjänst i Missionskyrkan, hamnmarknad, 
middag på Träffpunkten och så forstås årets 
invigning. I år var det dagisets lekpark, som 
blev invigd av Margit Gustafsson, food 
Häggström. 

Andra viktiga saker som startat under 
sommaren är det stora 
magasinsräddningspro jektet och kanske 
framfor allt öppnandet av second hand 
affru-en "Andra varvet". 

Som synes - mycket har bänt och mer 
kunde nämnas. Byn lever och utvecklas 
tack vare att många ideella krafter hjälps åt 
och stöttar med arbetskraft och pengar. Ett 
stort tack till alla dessa! 
Sture B 
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Skrönor från Sikeå 

En gång i ti<ien var Sikeå Postmation 
inrymd i den s.k. "Station" vid korsvägen. 
Diligensmrarna. som befodrade posten 
mellan Ånäset och Umeå brulcade inte alhid 
bära upp postsäckama tili postlokalen på 
övervåningen, utan slängde upp dem på 
plogkanten vid vägen. En gång råkade 
väskan, som innehöll värdeforsändelse, 
glida ner från snökanten och bamna under 
bussens bakhjul. En gubbe från Silceå lcom 
in på posten för att hämta ut ett postforskott 
med sin nya protes från tandteknikem i 
Ånäset. Postfröken forstod att någonting 
gått sönder när det rasslade i försåndelsen, 
men sa ingenting. Gubben tog sitt lilla 
paket och gick hem. Efter någon dag kom 
ban tillbaka och postfröken undrade hur det 
gått med lösgommen i paketet, varvid 
gubben lugnt konstaterade: ,. Jag fick sätta 
in dem ve' skea ! " 

Förr var det vanligt att tattare drog omkring 
på landsvägarna, så och i Sikeå Ett 
tattarfölje tog in hos en kvinna i 
Sikeåhamn. K vinnan var for tillfället ensam 
hemma, så hon varken kunde eller vågade 
köra ut dem. När tattarkäringen tänkte koka 
kaffe försökte Sikeåkvinnan hindra henne 
med hot om att hennes make Otto snart 

skulle komma hem. Så kom Otto, ban 
tillhörde inte de stora ~ så när 
tattarkaringen såg honom i dörren sa hon; 
,. Är det här Otto, så kokar jag kaffe!" 



Rapport från Quake SM 97 

För er som inte vet vad Quake är så är det 
ett 3D dator spel där man är en soldat som 
ska skjuta ner dom andra soldaterna med ett 
flertal olika vapen. För er som vet vad 
Doom är så är det ganska likt Quake 
eftersom det är samma bolag som har gjort 
dom båda spelen. Sverige är kanske det 
land som har bäst quakeare i världen. 
eftersom vi har vunnit över England, Norge 
och Finland i landslagsmatcher. Det var 141 
st anmälda tili Quake SM 97 av ungefiir 40-
tusen aktiva quakeare i Sverige. Allt gick av 
stape 1n den 19-21 september inne på 
NINE:s lokaler i Stockholm. Jag flög tili 
Stockholm. När jag kom fram så var det 
redan ett 100-tal personer där. Tili min 
torvåning så var dom flesta runt 20 år och 
dom yngsta 15. Vi körde våra första 
matcher. Jag hamnade på B sidan efter min 
enda match på fredagen. och skulle åka ut 
om jag forlorade en match tilL Det blev 
ganska sent på fredagen och vi var redan 
sena när vi stoppades av polisen på 
lördagsmorgon. Polisen trodde att vi hade 
gjort ett väpnat rån, men vi fick gå efter en 
halvtimme, eftersom vi inte stämde in på 
dom personer polisen sökte. Som tur var så 
hade vi inte missat några matcher. På lördag 
så gick det bättre jag hade tur med 
lottningen och spelade fyra matcher utan 
något riktigt motstånd. Jag blev inte så glad 
när jag senare såg listan på motståndama 
till match nummer sex. Bland domjag 
sirulle möta så var det två stycken från den 
bäst rankade klanen och två från någon av 
dom tio bästa klanerna. Men det gick 
otroligt bra och jag ledde efter den första 
halvan och tog mig vidare lättare än jag 
trott. Men två matcher senare så åkte jag ut 
och slutade på 16:de plats. Vann gjorde 
DOOMer ffir andra året i rad och gick hem 
med en p233mmx och 21 tums monitor. 
Priset är ganska litet jämfort med den som 
vann en tävling under E3 spelmässan i Los 
Angeles som för hem ~ ~' . 

med en Gul Lamborgini ._~) 

Av Anders Martinsson ~. ~ 

Marknaden 

Köpes! 

Säng 50-tal eller 
tidigare. Helst i björk 

Ingrid H 15013 

Bagarstugan 

Köpes! 

Pojkskridskor stl 29 
eller 30 och 
begagnad 
Snowracer. 
Åsa Lidström 15258 

Baka ditt eget bröd i V arvsstugan 
Hyrespris/dag 50:-

Kontakta Wanja Brorsdotter, tel 15210 

Köpes 

Albin 0-11 
Innombords motor 
Ingemar 15013 

---------1 

Andra- Vavet 

Kasta inget! 
Är det något du vill 

sälja eller skänka 
och inte kan 1agra 
fram tili våren. Så 

'VilI d"u anrumsera? ska vi forsöka hjälpa 
dig! 

0m ditt svar är J.54. Barbro 15113 
fun du fwra av d'lfJ Ingrid 15013 
tilI recfak.tumen, 
f orsta sufan 

Den penekta lokalen 

Träffpunkten är den perfekta lokalen för dig 
som ska ha fest, möte mm. 

Rymmer minst 120 personer 

För inf onnation eller bokning, 
Hör av dig till Cmt, 15083 



Legdeå-Si.ieå 
5l{nianackan 

Oktober 
19 Sön 11.00 (juastjänst :Missionskyrfun 
21 Tis 19.10 :Musiikafe Yokafa skurar TräffpunRten 
26 Sön 15.00 Informations 0m Träffpunkten 

möte kvarkenyrojektes 
dåtauthifdniniJar 
mm. 

27 :Mån 13.00 Symöte 'Efsy Lwufström :M.issionskyrfun 
in6juaer 

31 :fre 19.00 J-föstfest Semedfannans Träffpuniten 

November 
2 Sön 18.00 Sä1ufal}skafe ]'ii.a 15:- Träffpuniten 
22 Lör 14.00 J-föstförsä[Jnina Xaffe, Cotteri, :Missionsiyrkan 

auktion. 
..'A.uk tionis t: 
Jörgen 
Jörnensson 

23 Sön 13.00 Ju[marknatf . (jröt & J'ika Träffpun&en 

17.00 

32 Sön .'A.rsmöte Siieå 6åti[u66 (jilT.estU!Jan 

'December 
7 Sön 18.00 Sä1ufal}siafe Träffpuniten 
10 Ons 19.00 Musikkafe Yoiafa siurar Träffpuniten 
14 Sön Luciafirande Träffpuniten 

1 :feb & mars Sä1ufal}siafe Trä/fpunkten 

Yi ses! 




