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I detta nummer bl a: 

•!• Projekt Såghuset 
♦:♦ Andra Varvet 
♦:♦ Kolerasj uh uset 
♦:♦ Älgjakten 
♦:♦ Fönster mot Europa 
••• Magasinslyftet ♦ 

♦:♦ Byaskyltarna 
♦:♦ Träffpunkten 

Hej! 

Här kommer höstnumret av vår egen tidning "Spiran". 
Som vanligt innehåller den lite smått och gott om sånt 
som hänt under sommaren och sånt som planeras inför 
framtiden. 

Det som är nytt för den här upplagan är att rekordmånga 
skribenter skickat in bidrag - det tackar vi för. Vi hoppas 
ju att tidningen ska bli en angelägenhet för oss alla och 
även för "utvandrade" bybor. Ett 30-tal prenumeranter 
finns nu runt om i Sverige men vi tar gärna emot fler -
tidningen som julklapp/present till släb och vänner som 
bor på annat håll kanske vore en ide. Kontakta Lola 
Nyman. Om innehållet i övrigt kan väl sägas an det 
vittnar om ett sjudande liv framför allt nere på hamn
området. "Andra Varvet", arbetet med Såghuset, 
Magasinet, Ångbåtskajen och campingen är exempel på 
detta. Det har röjts och fåren har betat. Kungsöhällans fyr 
har räddats från skrotning och renoverats. Och allt har 
åstadkommits på ideell väg. Helt fantastiskt! 

Ett stort tack till alla som hjälpt till, skänkt pengar eller på 
annat sätt stött byarnas utveckling . Jt~, ~--=--· 

Legdeå/Sikeå Intresseförening 

Pg. 17 68 18-3 



Prenumerera på Spiran 

Tidningen Spiran utkommer tre gånger om 
år och delas ut till alla boende i Legdeå & 
Sikeå. I tidningen kan man 61.a. läsa om 
vad som händer i byama och i förening
ama, planer för framtiden och berättelser 
från svunna tider. 

Med en prenumeration på Spiran har Du 
chansen att hålla kontakten med Legdeå & 
Sikeå året runt. Oavsett om Du är sommar
gäst, f.d. bybo eller allmänt intresserad, så 
är Spiran tidningen för dig! 

Från och med-99 höjs prenumerations
kostnaden till 50:- p.g.a. att porto och 
kopieringskostnadema har stigit! Vi 
hoppas att detta inte avskräcker någon, 
utan att fler prenumeranter tillkommer. 

För att prenumerera sätter Du in 50:- på 
Legdeå/Sikeå Intresseförenings pg. 17 68 
18-3. Skriver Spiran-99 på talongen och 
ditt narnn och din adress (tydligt) på ta
longen. 

Byakontoret 

Vårt byakontor är nu färdigställt. Det finns 
på Träffpunkten (övervåningen). Där ar
betar fram till jul Åsa Bäckström. Hon har 
halvtid och står till föreningamas för
fogande när det gäller utskrifter, mail
kontakter m.m. Telefonnumret är: 070-604 
68 28 
E-post adress: 
asa backstrom@hotmail.com 

Byadatorn 

Bokas fram till nyår hos Bäckströms, te! 
153 53 . Kostnaden för Internet är 20 :-/h. 

Spirans redaktion 

Spirans E-post adress: 
lsispiran@hotmail .com 

Fredrik Nilsson, 150 13, 
fnnso96(a),robertsfors .se 
Åsa Bäckström, 153 53, 
asa backstrom@hotmail.com 
Sture Bäckström, 153 53, sbm@robertsfors .se 

Bidrag till Spiran mottages gäma av oss, över 
E-post eller skrivet, för hand eller på dator 
(Wor~. · 

LSI på Internet 

LSI:s hemsida är nu utlagd på Internet. 

Adressen är 
http: //www.kvarken.om/projekt/sikea eller på 
kommunens hemsida under turism och fritid , 
adress http ://www.robertsfors.se där finns 
också Sikeå Båtklubbs hemsida och Sikeå SK:s 
handbollssida. 

Vill du ha hjälp med att göra en hemsida för 
din förening - kontakta Spiran-redaktionens 
Åsa eller Fredrik. 



Projekt Såghuset 

I början av detta år skickade vi in en ansö
kan till Leader, Stad och Land - Hand i 
Hand, om att få hjälp med finansieringen av 
upprustning av Såghuset. I ansökan tryckte 
vi mest på behovet av renovering av huset, 
sen finns det också pengar till säsongsarbe
tare till nästa sommar. Det är alltså "Andra 
V arvet" -gruppens dröm, att använda 
Såghuset till affär, utställningar och kafä på 
sommaren, och dessutom kanske kunna ha 
anställd personal. 

Vi har alltså blivit beviljade Leadermedel till 
Såghuset och det innebär att det är EU 
(regionala fonden), länsstyrelsen och kom
munen som står för pengama, vi står för 
arbetet. V årt arbete värderas till 165 kronor 
per timrne som kan knytas till såghuspro
jektet, och det medel vi maximalt kan er
hålla är 277 2 10 kronor. 

I augusti började vi med arbetshelger och vi 
har under hösten bara ägnat oss åt invändig 
renovering . Vi har dock, för att göra bor: ,::.:::~ 
negativa, drabbats av två bakslag. När vi 
startade arbetet visade det sig att huset hade 
hyresgäster i form av hästmyror. Dessa hop
pas vi nu, med lite kemisk hjälp, ha flyttat 
vidare till det eviga kretsloppet. Väggarna 
invändigt var tidigare målade med kalkfärg, 
och tanken är att vi istörsta möjliga mån ska 
behålla husets karaktär av industrifastighet. 
Vi ägnade många timmar åt skrapning och 
borstning av tak och väggar, och började 
med kalkningen av huset. Resultatet blev allt 
annat än vackert, och hur vi lyckats få fram 
denna gulflammighet finns det många teo
rier om. Tack och lov har nu Roland Ahman 
!ovat att hjälpa oss att komma på rätt kant 
igen. Tidsschemat blir i och med strulet för
skjutet, men säg det som går exakt efter pla
nema. 

Men nu till det positiva. Allt snickeriarbete 
som gjorts har sakta men säkert börjat lyfta 
huset mot att bli finare och finare . Och att vi 
haft roligt under våra arbetshelger är ju 
egentligen självklart. Det som känns bra, är 
att nästan alla vi ringt och bett om hjälp har 

ställt upp. Det har gett oss förhoppningen att 
arbetet i hamnen är viktigt för många av oss 
bybor. Ingen närnnd - ingen glömd, är ju ett 
talesätt som i sammanhanget passar väl in, 
men jag kan inte låta bli att nänma Curt och 
Dan-Viktor, jättemycket jobb och snyggt 
som tusan, sen alla barn och ungdomar som 
med glatt humör släpat, målat, spikat, lekt 
och tagit hand om varandra. Och så alla alla , 
andra som varit med! 

Nu i oktober och två månader frarnåt kom
mer Marlene Hardeling att jobba med Såg
huset i ett ALU-jobb. Vi hälsar henne varmt 
välkommen och hoppas att hon kan känna 
tillfredsställelse med jobbet. Viktigt är att du 
som vill, orkar eller drömmer om ett Såahus 

"' 
med liv, en hamn med liv, kommer med oss. 
Alla är välkornna, och alla kan bidra med 
något, det är jag säker på. Kom och titta in i 
Såghuset, se det som gjorts, vad som kan 
göras och dröm iväg, som vi ... Snart tror jag 
nog att vi har ett speciellt och fint allaktivi
btc- h 11c: i h ~\t''ln~n_ ~nrn_ " ; fi v~t till sammans. 

Barbro Pettersson 

Metoder för lokalt utvecklingsarbete 

Hur utvecklar vi vår landsbygd? Hur kan vi 
via ideellt arbete skapa nya arbetstillfällen? 
Kom och lyssna till: 

Håkan Björk, Glesbygdens Universitet 

Tisdag den 17/11 kl. 19.00-21.00 

Träffpunkten, Sikeå 

Kaffe serveras 



Det stora magasiJ!,slyftet 

Lördagen den 19/9 samlades ett antal 
obotliga och starka optimister fast överty
gade om att nu skulle magasinet lyftas. Där 
var Jonsönerna Martin och Mikael, Gunnar 
L, Kurt V, Jan-Erik M, Jan-Einar Loch 
Sturarna S och B. Utrustningen var ett an
tal domkrafter och pallningsmaterial som 
Martin skaffat fram. 

Efter en stunds taktiksnack, det skulle bli 
många under dagen visade det sig senare, 
kom så arbetet igång. Vi startade i sydöstra 
hörnet och pumpade i "takt". Och si maga
sinet var visserligen stort men inte tungt. 
Det klagade bittert över behandlingen, 
k.nakade och brakade men följde ändå 
motvilligt med upp. In med pallningsmate
rial och så vidare upp efter östsidan. Men 
där vid lastbryggan uppstod problem. Vat
ten hade runnit in från bryggan och åsen 
var rutten, "ba fösken", somman säger. Nu 
uppstod en stunds total anarki, då alla pra
tade i mun på varandra och teorierna om 
hur problemet skulle lösas flödade hej vilt. 

Slutligen uppnåddes en viss överensstäm
melse om hur det skulle gå till, Martin och 
Mikael tog traktorn och hämtade en järn
balk som fick bli golvås. Jan-Erik fyndade 
en handsmidd jättespik och alla såg nöjda 
ut - krisen var över. 

Resten av arbetet gick utan komplikatio
ner. Magasinet är nu någorlunda upprätat, 
om inte 100%-igt. 

Plåtinsamlingen har gått över förväntan 
och alla 120 plåtarna har inteck.nats, men 
fortfarande behövs mycket pengar. 

De offerter som lämnats för uppläggning 
av taket är höga, så bli en magasinsbeva
rare, även Du och skänk en slant, kontakta 
Sture Swahn! 

Oessutom behöver det målas och brädford
ringen lagas . 

Virke till tak och väggar har vi fått genom 
att såga de träd som skänkts av byborna 
men målarfärg och arbetskraft kostar också 
pengar. 

Vi kommer även att söka bidrag från 
Länsantikvarien, som för 1999 har sär
skilda pengar för bevarande av industri
byggnader. Vi får väl se hur det går. 

Under våren 1999 hoppas vi att taket ska 
komma på plats och uppsnyggningen 
komma igång på allvar. 

För hösten och vintern gäller som förut, att 
magasinet används för vinterförvaring av 
husvagnar och båtar. Hyran för husvagn är 
350:- och för mindre båt 250:-. Kontakta 
Sture Bäckström! 

S ture Bäckström 

Vinterförvaring av husvagnar 
och båtar i Stora Magasinet 

Husvagn: 350:
Båt: 250:-

Bröllop i Stora Magasinet 

Visste Du att Stora Magasinet i sommar 
fick ytterligare ett användningsornråde då 
bröllop firades där. De som gifte sig var 
Petra Norqvist och Dan Karlsson och 
bröllopsgästerna lär ha upplevt en alldeles 
speciell stämning när solens strålar 
"sipprade" in genom väggarna i vår 
"träkatedral". 

Sture Bäckström 



Kolerasjukhus i Legdeå 

I slutet av 1800-talet fanns planer på att 
etablera ett kolerasjukhus i Legdeå. 
Om dessa planer kan man läsa i ett proto
koll från Bygdeå Kommunalnämnds sam
manträde den 9 oktober 1893. 

"Till åtlydnad af föreskriften i § 9 mom. 2 
af Kungl. Majt:s nåd. Kungörelse af 14 
juni 1893 beslöt nämnden att antaga en 
genom undertecknad ordf. träffad överens
kommelse med hemmansägaren Olof 
Edström i" 

Rengöring och desinfektion skulle verk
ställas enligt läkares föreskrift och bekos
tas af kommunen. (OlofEdströms gård är 
nuvarande Martin Anderssons). 

"Efter tillstyrkan af Doktor Harke som var 
närvarande beslöt nämnden för att före
bygga smicta, att vid bd1of låta ingärda den 
i § 1 n:Imnda byggnaden rri.ed lämpligt 
stängsel samt tillverka en vattenränna från 
hrunrP1' •i1! ri}:=:ot 5tn..,-" H •·l inom nämnda 
stängsel samt anskaffa genom Herr 
Söderström en tunna osläkt kalk. Vidare 
beslöts att låta förfärdiga tvenne trälådor af 
boiseringsbräder 3 aln långa, 1 aln breda, 1 
aln höga med en alns långa handtag fram
till och baktill. Att användas vid de sjukas 
forsling och skulle den ena uppsättas i 
Sikeå och den andra i Ratan. Öfriga 
inventarier skulle anskaffas af un
dertecknad ordf. och ledamoten nämnde
man Fr. von Ahn. 

Nämnden godkänner och en genom ordf. 
träffad överenskommelse med jungfrun 
Anna Andersson i Sikeå och sömmerskan 
Carin Bäckström i Skinnarbyn, hvilka båda 
åtagit sig att efter kallelse genast infinna 
sig i kommunens kolerasjukhus i Legdeå 
fö r att enligt läkarens föreskrift vårda de 
kolerapatienter som möjligen ditsändas 
samt enligt hans föreskrift noggrant ren
göra de sjukas kläder och oskadliggöra all 
orenlighet mot en aflöning 5 kronor i me
dan ingen sjuk der finnes att vårda samt 1 

krona per dag så länge kolerasjukvård der 
erfordras. 

Nämnden beslöt att genom kungörelse i 
kyrkan ålägga hvar och en att undanskaffa 
orenlighet från gårdar och avträden samt i 
stället ditföra ren jord och anskaffa kalk för 
att dermed öfvertäcka orenligheten. Och om 
någon en vecka efter kungörelsens uppläsande 
befinnes icke hafa verkställt sådan rengöring 
skulle försummelsen beläggas med 5 till 20 
kronors vite efter försummelsens 
beskaff enhet. 

Ledamötema Hand. Fredr. von Ahn och Fanj . 
Er. Söderström utsågs att j ämte ordföranden 
justera detta protokoll." 

Som ovan C. E. Saeden 

Gunnar Lundmark 

Nästa LSI-möte 

Söndagen den 1/11 kl. 18.00 ska vi 

• Redovisa Leader ansökan 
• Redovisa cykelvägskrivelse: · 
• Diskutera campingverksamhet bl.a. slam

tömning, fyrplacering, orienteringstavla. 
• Redovisa plan över området. 

Gemensamt med Sikeå Båtklubb! ! ! 

Medlemmar i Sikeå BK! 

Den som inte engagerar sig kan inte komma och 
klaga senare ! 

Är Du intresserad av harnnens framtid? Kom 
på ovanstående möte och delta i planeringen 
för hamnen. 

Åsa 8 



Ett fönster mot Europa 

Det har funnits många kungar i Ryssland 
såväl goda som dådliga. Jag tror dock att 
det endast är två tsarer som kan betraktas 
som verkligt goda, Peter I och Alexander 
II. 

Jag ska nu berätta om Peter I och min favo
ritstad i Ryssland. Peter I var en mycket 
klok tsar, han förstod tidigt att det var vik
tigt att ha kontakt med Europa. 

Men det var svårt, för det fanns inte så 
goda vägar på den tiden. Han upptäckte då 
en lämplig plats vid floden Neva, där den 
rinner ut i havet. Han visste också att hav 
och skepp var nödvändiga ting för att lösa 
detta problem. 

Peter I tyckte mycket om havet och hade 
även provat på att egenhändigt bygga bå
tar. Denna längtan till havet hade han från 
sin bamdom, när han lekte vid sjön 
Preobrasjenskoe. Därför valde han en plats 
vid havet för att bygga sina drörnmars stad. 

Så är 1703 transporterades mängder av 
fångar och bönder till denna plats. Många 
arkitekter var med och utformade denna 
vackra stad. Nu är den en av de vackraste 
städema i världen. Den är också en stor 
harnnstad. Peter I kallade den "ett fönster 
mot Europa" därför att på den tiden hade 
inte Ryssland några andra sjövägar till Eu
ropa. S :t Petersburg imponerade stort på 
människoma på den tiden och gör så fort
farande . 

Svetlana Kruglova 
Legdeå 

Vad är genuint för Legdeå/Sikeå 
området? 

Finns det saker/företeelser/uttryck som är 
genuint för Legdeå/Sikeå området? . 

Vad har Legdeå/Sikeå att erbjuda? Vad är 
typiskt o.s.v. 

Hör av Er om Ni har ideer om sådant som 
vi kan marknadsföra oss med! Något som 
man kommer ihåg utanför byn ex. Spiran 
som symbol, välkommenskyltama. Finns 
det mer?? 

Vili Du hyra ut ditt husldin stuga i 
sommar? 

För att öka turismen kan det vara bra att ha 
några boendealtemativ att erbjuda! Vili Du 
tjäna lite pengar på att hyra ut ditt hus/din 
stuga, eller ha Bed and Brekfast, under 
somrnaren? En längre eller en kortare 
period. Fundera och skriv ner på ett 
papper: Pris per natt/vecka, antal bäddar, 
vad som finns, t.ex. kök, dusch, WC, TC, 
tvättmaskin, TV, båt, djur och möjlighet att 
ha med djur och annat bra att veta om ditt 
ställe. 

Hör av dig till Bäckströms, tel 15 3 5 3. 

K varkenprojektet 

K varkenproj ektet fortsätter enligt planema. 
U nder hösten kornmer en grupp från byn 
att göra studiebesök i finska byar och för
hoppningsvis återvända hem med nya 
kontakter och nya ideer. 

Vidare kommer Anderas Elfving, som är 
dataansvarig för projektet. Att under ett par 
helger finnas i Sikeå/Ratan för att leda ar
betet med hemsidor som föreningar och 
företag vill utarbeta. Se anslag på an
slagstavloma om tider för dessa träffar. 



Våra byaskyltar 

Har Ni sett att våra byaskyltar har blivit så 
populära att de kopierats i byn Noret (utanför 
Lövånger). Vi har varit ute och tittat och mycket 
riktigt så fanns det uppsatt efter deras byväg. Det 
är väl ett bra betyg för Sikeå. Att skyltarna 
passar även i Noret har väl sin förklaring att även 
denna by har haft en fungerande hamn för fiske 
och laster. 

Ann Charlott Norlund 

Träffpunkten 

Hej alla gamla och nya Sikeåbor och tack alla Ni 
som hjälper till att hålla i gång vårt "byahus" 
Träffpunkten. Som Ni vet är alla fasta kostnader 
höga men vi försöker :fa in pengar till verksam
heten genom olika arrangemang. 

Med lite nostalgi minns jag att man alltid, när jag 
var barn, var med på danserna och sprang ut och 
in. Man tyckte det var roligt, ochjag hoppas att 
våra barn också vill vara med när vi har något på 
gång på Träffpunkten. 

Vill Ni vara med och anordna extra fester, vara 
med i någon festkommitte eller något städlag, 
kontakta mig gärna. Som Ni vet kan någonting 
bra alltid bli bättre. Hjälp oss med ideer, förslag 
och arbete. 

Eva J onasson 
ordf. i Träffpunktenföreningen 

0934-150 39 

Prenumerera på Spiran 

Alla bybor får ju Spiran gratis i sina brevlådor 
tre gånger/år men även bybor i förskingringen 
har denna möjlighet genom att prenumerera på 
tidningen. 
Kontakta Lola Nyman tel 0934-150 83 ! 
Prenumerationspris för 1999: 50:-

Bagarstugan 

Bokning hos Wanja B. tel. 152 10. 

Hyrespriser: Halv dag 50:-
Hel dag 100:-

Ved ingår. 

Andra varvet 

För andra somrnaren i rad har vi haft Andra 
Varvet öppet. Tidigt i våras startade planeringen, 
och arbetsgruppen bestämde snart att ha en lägre 
ambitionsnivå än föregående år. Detta dels för att 
Varfsstugan inte är en lokal speciellt lämpad för 
verksarnheten, och dels för att vi räknade med att 
Leader skulle bevilj a vår ansökan angående 
Såghuset och till det behöver vi så stor kraft som 
är möjlig. 

Med hela V arfsstugan i besittning öppnade vi 
söndagen efter midsommar och hade öppet 
onsdags- och söndagskvällar. Ryktet om att vi 
hade öppnat måste ha gått från mun till mun, för 
vi hade i stort sett inte haft någon 
marknadsföring. Men folk kom i massor, 
kollade, pratade och handlade. Vi har inte räknat 
hur många som besökt oss i sommar, men det är 
många från när och fjärran. Vi har under 
somrnaren haft cirka 60 kunder som vi sålt på 
provision åt, och tillströmningen av prylar gjorde 
att vi i mittenjuli var tvungna att ta även 
Såghuset med i verksamheten. De reaktioner 
som vi fick var mycket positiva, och vi har fått 
uppfattningen att det har varit ett populärt 
utflyktsmål och "dökul" att åka ner till "Andra 
Varvet" och Sikeå hamn de kvällar det har varit 
öppet. Åtskilliga har sagt att de återkomrner 
nästa sommar och att de gillar de fynd som man 
verkligen kan göra på affären. 

Det skall också sägas att vi arbetande har tyckt 
att det har varit jätteroligt. Behållningen för 
somrnaren blev drygt 27 000, kronor och dessa 
pengar använder vi nu som grundstomme i 
"Projekt Såghuset". 

Barbro Pettersson 



Några ord om älgjakten! 

Älgtilldelningen bygger på en uppskattning av 
älgstamrnen. Älgjakten har man för att hålla 
antalet djur på en rimlig nivå. Älgama ska inte 
behöva lida eller stressas, så därför bör jakten 
utföras med respekt och gott omdöme. 

Hundratals miljoner kronor har spenderats på 
forskning, märkning, flyginventeringar och 
räkning av beståndet, men ändå tycker jag att 
expertema är oense om vilken älgstam vi ska ha. 
N uvarande rekomrnendation är en vinterstam på 
sju älgar per 1000 hektar. Förra året sköts 11121 
älgar i Västerbottens län. 

Älgjakten för vårt lag börjar med en tidig 
morgonsamling. På den lottar vi ut vilka pass var 
och en ska ha. Sedan bär det avut i skogen och 
alla intar sina positioner. Där sitter vi sedan tysta 
som möss och väntar med spänning på att en älg 
ska dyka upp och vara skjutbar enligt alla 
instruktioner. 

Efter ca. två timrnar utan resultat avbryts jakten, 
för en träff med j aktledaren och fikapaus. 
Samlingen är viktig och en mycket stor 
höjdpunkt på dagen. Doften av kaffe, spritkök 
och smörgåsar gör den förr så tyste passaren till 
en pratglad och härlig individ. Någon brist på 
historier och minnen finns inte och några sura 
miner är det inte tal om. I vårt jaktlag ingår nio 
jägare från byn eller med markägaranknytning. 

Med detta inslag önskar jag alla svamp- och 
bärplockare och annat skogsfolk en trevlig höst 
tillsamrnans. Vem vet, vi ses kanske i skogen! 

Hälsningar 

Yngve Pettersson 

Är detta en älg tro?? 

Att vara Sika ho ... 

Är det bra eller inte? Hur många gånger har man 
inte hört: -Äh, du äju Sika bo! (som om det för
klarar allt). Men vad menas egentligen? Är det 
avundsjukan, att de själva inte bor på denna 
plats, som skiner igenom, eller finns det någon 
annan grund i komrnentaren? Är människoma 
som bor i Sikeå speciella, eller blir man specicll 
av att bo i Sikeå? 

Man kan fundera länge, både fram och tillbaka, 
den enda slutsatsen jag komrnit till är denna: I 
Sikeå känner alla varandra, man är aktiv i byn 
och tar ansvar. Det är inte så på många ställen. 
Var stolt över att vara Sika bo och ta 
-Äh, du ä ju Sika bo, som den avund;j~es 
komplimang ! 

SÄ°LJES! 

"ORTENS HONUNG" 
1 
! 
' l 
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Burkar 700 gr. a 45 :

F årkooperativet 

Fårkooperativet har nu haft säsongsfinal med 
trevlig avslutningsfest i SBK:s klubbhus. 

Sjutton får har under somrnaren jobbat med 
landskapsvård inne i Brännstan och nere på 
"platsen", området vid såghuset. 

Nästa år blir det nya får och då planerar vi att 
koncentrera verksamheten till hamnområdet. Det 
är trevligt med får, bam tycker om får och de gör 
ett bra arbete med slybekämpning, så bli med 
även Du i vårt kooperativ. Kontakta Sture 
Swahn! 

Sture Bäckström 



HÖSTFEST 
PÅ 

TRÄFFPUNKTEN 

31 oktober 
21.00-01.00 

Dans till: fARTAJ 

Servering av: fika , korv, läsk 
Pris: 100:-- vuxna , gratis för barn 

Ska vi byta grejer? 

Läste i en tidning om ett hyreshusområde, där de 
hade klädbytardagar.Det vore väl något för oss? 

Andra Varvet har allt annat, och visst kan man 
vilja byta kläder ibland! Kläder och skor man 
vuxit ur, köpt fel eller inte vill ha längre. Priset 
sätter Du själv och vi lägger till lite som blir 
LSI:s vinst (går till upprustningen av badplatsen 
på Östersia t ex) 
Visst låter det genomförbart? 

Hör av dig till Vivianne eller Åsa B, 153 53 

Söndagskafeer på Träffpunkten ! 

Första söndagen i varje månad 
Kl. 18.00 

Arr : Träf fpunkten föreningen 

Ska Vi . .. 

Starta några studiecirklar? 

• Data (grundkurs, hemsidör, data för 
pensionärer) 

• Matlagning (fårrätter, fiskrätter, matlagning 
för herrar) 

• Slakt och styckning 
• Nätbindning 
• F öreningsarbete 
• Bilvård (för damer) 
• Släktforskning 
• Knuttimring 
• Förarbevis (för båt) 
• Trädgårdsskötsel 
• Litteratur 
• Byautveckling 
• Annat? 
Hör av dig tili Sture B te!. 153 53 om Du blir 
intresserad. 



ofeydec/ 5.keå almanackan 

Sön 25 oktober 11.00 
Lör 31 oktober 21.00-

01.00 
Sön 1 november 18.00 

Lör 7 november 14.00 

Tis 17 november 19.00 

Sön 22 november 15 .00 
Sön 22 november 13.00-

17.00 
Sön 6 december 18.00 
Sön 13 december 18.00 

Annonsera i Spiran 

Vili Ditt företag annonsera i Spiran
tidningen? 
Annonser tas emot av redaktionen och 
annonspriset är: ¼ sida 50:-

Gudstjänst Missionskyrkan 
Höstfest - dans tili Partaj, Träffpunkten 
servermg 
Söndagskafä - gemensamt T räffpunkten 
SBK & LSI omkring harnnen 
Höstfest - auktion, lotterier, Missionskyrkan 
servermg. 
Auktionist Jörgen Jörgensen 
Möte med Håkan Björk, se Träffpunkten 
annons i S 12iran 
Årsmöte Sikeå Båtklubb Gillestugan (12rel.) 
Höstmarknad, servering av Träffpunkten 
fika och gröt 
Söndagskafä Träff12unkten 
Luciafirande (med byns Träffpunkten 
bam), fikaförsäljning 

Utgivningsplan för Spiran 1999 

Nr 1 Utgivning Mars 
Nr 2 Utgivning Juni 
(Sommarstugeutdelning) 
Nr 3 Utgivning Oktober 

Manusstopp 28/2 
Manusstopp 31/5 

Manusstopp 30/9 


