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I detta nummer bl a: 

❖ Såghusprojektet 
❖ LSJ:s årsmöte 
❖ Skidåkarminnen 
❖ Datakurser 
❖ Fettisdagstipset 
❖ lnformation från båtklubben 
❖ Den gamla kontraboken berättar 
❖ Boktips 

Öppet brev tili våra bybor 

Nytt år och nya möjligheter, ny Spirantidning och en ny 
vår. Och också nya projekt som vi hoppas ska bidra till 
utvecklingen av våra byar. 

J ag tänker på Såghusproj ektet/ Andra varvet, Ångbåts
kajens renovering, reparationen av Stora Magasinet och 
iordningställandet av campingen - EU-projekt som till
sammans uppgår till 900 .000:-- varav hälften är bidrag 
och häften ska finansieras via ideellt arbete om sam
manlagt drygt 2500 timmar. Här finns mycket att göra 
och jag hoppas att väldigt många vill engagera sig i olika 
arbetsgrupper och få känna gemenskapen och arbets
glädjen i gruppen. 

Jag vill också hälsa alla nyblivna Legdeå-och Sikeåbor 
varmt välkomna. J ag hoppas att ni ska trivas här. Ni är 
också särskilt välkomna till paltfesten på Träffpunkten 
söndagen den 28 mars som Träffpunktenföreningen bj u
der alla nyinf1yttade på. 

Välkomna också till LSI:s årsmöte söndag den 14 mars 
kl 18.00 . 

S ture Bäckström 
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Projekt Såghuset 

Bästa bymedlemmar ! 

Ännu en rapport från Såghuset. Vintern harju som ni alla vet varit 
både ka11 och snöig, och Såghuset ligger nu inbäddat i ett stort vitt 
snötäcke. 

Förhoppningsvis laddar huset kraft inför sornmarens stora om
ställning. Nu börjar man skönja vår i luften och Curt Nyman, som 
verkligen tagit Såghuset tili sitt hjärta, bar börjat spika inomhus, 
och elektrikern börjar snart sitt jättejobb med att ordna nya 
ledningar i hela huset. 

V i andra hå11er ti11 i V arvsstugan, dit Såghusets fönster bar flyt ,. 
Det är ett drygt jobb, och Marlene Hardeling (somjobbar som 
ALU) har med sin otroliga noggrannhet och.om-sorg lyft de 

Ansvarig utgivare: fönster hon hitti11s hunnit med till helrenoverade, vackra fönster. 
LSI:s styrelse Det är rnånga fönster på detta stora Såghus och vår målsättning sir 

---------------ttatt hinna alla fönster klart tili våren, där-för bar vi börjat rned 

Utgivningsplan för Spiran 
1999 

"fönster-kvällar" på onsdagar i V arvs-stugan. 

ALLA ÄR VÄLKOMNA ! 

Nr 2 (juni) Manusstopp 31/5 
Nr 3 (okt.) Manusstopp 30/9 

Jag hoppas verkligen att alla som känner sig intresserade av 
Såghuset och Andra V arvet kommer med oss, för Ni behövs på 

--------------alla pian. 

Legdeå/Sikeå Intresseförening 
elo Sture Bäckström 
Brännstan 153 
915 93 ROBERTSFORS 
0934-15353 
sbm@robertsfors.se 
lsi@robertsfors.se 

Planeringen av Andra Varvet har också kommit igång så smått. 
Kunder hör redan av sig för att :fa lämna grejer tili för-säljning. Vi 
tror att vi kan börja ta emot saker i slutet på maj, och vi vill att 
Såghuset ska vara så färdigt som möjligt tili den 27 juni, då Andra 
V arvet öpp-nar för säsongen. Det blir spännande veckor fram tili 
den 16 augusti då vi stänger. 

http://www.kvarken.org/projekt/sikea Mycket kornmer nog att hända nere i harnnen, med scoutläger, 

Bagarstugan 
Bokning: Wanja Brorsdotter, 
0934-15210. 
Hyrespris inkl. ved: halvdag 50:

heldag 100:-

Sikeå Havscamping 
Kurt V esterlund, 0934-10731 
Hyra: l 000:-/år 

Andra Varvet 
Barbro Pettersson, 0934-15113 
Ingrid Hanke, 0934-15013 

marknader och ett Såghus som har öppet nästan varje kväll. 

I det beviljade projektanslaget finns det pengar avsatta för 
sommararbetare och vi vänder oss i första hand till byns ung
domar, du bör dock vara över 16 år. Riktigt hur denna rekrytering 
kommer att gå till är inte klart ännu, förmodligen kommer an
sökningarna att gå igenom Arbetsförmedlingen. Om du är in
tresserad vore det bra om du hörde av dig tili Ingrid H., 
150 13 eller till mig, 151 13. 

Mot sommaren går vi nu med stormsteg och vi hoppas att 
sommaren ska ge positiva signaler till hela hamnområdet, men 
innan dess: 

Kom och jobba på onsdagar i Varvstugan. Vi håller på från 18.30, 
och vi har faktiskt ganska kul! 

Barbro Pettersson 
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F ettisdagstipsrundans frågor och svar 

Barnfrågorna 

1. Vilken färg hade de tre gubbarna från 
Pepparkakeland? 
1. Röda X. Bruna 2. Vita 

2. Vad heter Kerstins storebror i Barnen i 
Bullerbyn? 
1. Lasse X. Olle 2. Bosse 

3. Vad heter affären med gamla och nya saker i 
Sikeå Hamn? 
1. Andra Varvet X. Sikeå handel 
2. Hamnaffären 

4. Vad heter vägen till badplatsen på Östersia? 
1. Hamnvägen X. V arfsvägen 
2. UUdalsvägen 

5. Vad heter planen bredvid dagis? 
1. Strandvallen X. Drömvallen 
2. 2. FotboUsvallen 

6. Vad stämmer? 
1. Sikeå SK har flera handbollslag 
X. Sikeå är kungens favoritby 
2. Det finns sällsynta fiskar i hamnen 

7. Hur många bra badplatser med sandstrand 
finns det i Legdeå? 
1. 0 X. l 2. 5 

8. Vad heter företaget som bl.a. säljer madrasser? 
1. SovGott X. CUE DEE 2. Nordflex 

9. Hur många dagis finns det i S ikeå? 
1. 0 X. 1 2. 2 

10. Vilk:et djur såg man i somras i Sikeå? 
1. Björn X. Varg 2. Lo 

Facit: 1-X, 2-X, 3-1 , 4-X, 5-X, 
6- 1, 7-2, 8-2, 9-X, 10-1 

Bäst i barnk:lassen: 

Pernilla Isaksson, Malin Anesäter, Linda Nilsson 
och Jenny Normark, somalla hade alla rätt. Totalt 
l O deltagare 

Vuxenfrågorna 

1. I Gustav Vasas jordebok från år 1543 
nämns byn Sickåå (sammansättning av Sik 
och å, ån är Ståbäcken). Men hur många 
bönder fanns det? 
1. 4 X. 8 2. 2 

2. Hur mycket vägde barkskeppet Stavanger, 
byggt i Sikeå 1880? 
l. 942 ton X. 768 ton 2. 635 ton 

3. Hur många fartyg besökte 1924 Sikeå 
Hamn? 
l. 78 X. 102 2. 127 

4. Vilk:et påstående nedan är fel? 
1. Att Sikeå var nästan dubbelt så stort som 
Ro bertsfors 
X. Att det fanns sex kafeer, fyra Iivsmedels
affärer och pensionat under 1920-talet 
2. Att det bodde drygt 500 personer i Sikeå 
under 1920-talet 

5. Hur många bor det i Sikeå idag? 
l. 291 X. 341 2. 391 

6. Vilk:et var det sista fartyg som byggdes i 
Sikeå? 
1. Wästerbotten X. Stavanger 2. Hermes 

7. Vilk:en färg hade affären i Legdeå? 
1. Röd X. Gul 2. Blå 

8. Vilk:et år fick Sikeå telegrafstation? 
1. 1879 X. 1886 2. 1893 

9. Vem var det som bodde i huset "Vita 
Duvan" under S ikeås storhetstid? 
1. Faktorn X. Tullaren 2. Kapten Thurfell 
10. När började bygget av den första kajen i 
Sikeå Hamn? 
1. 1750 X. 1755 2. 1760 

Facit: 1-1, 2-1 , 3-2 4-1 5-X 
' ' ' 

6-2, 7-X, 8-X, 9-1, 10-2 

Bäst i vuxenklassen 

Ulla Öberg, som hade 9 rätt! Totalt 27 
deltagare 



Skidåkarminnen 

Nu när vi har klarat av den mörkaste delen av 
vintern och närmar oss mars månad börjar den 
rätta känslan för skidåkning infinna sig. Som 
bekant har vi här i Västerbotten en populär skid
tävling, 7-mila, som äger rum den tredje sönda
gen i mars. 

Jag åkte 7-mila för första gången 1973 och har 
sedan åkt varje år utom, 1980, 1981 och 1998. 
Det har blivit en tradition, och det är en speciell 
känsla som infinner sig när den aktuella helgen 
kommer allt närmare. Det blir tätare mellan trä
ningsrundorna, man lyssnar mer intresserat på 
väderleksrapporten och börjar fundera över vil
ken valla som går bäst. 

Vid mitt premiärår 1973 var det kallsnö, och av 
"experter" fick jag höra att det skulle vara sju 
lager grön Swix under skidorna, som då var helt 
av trä. Några år senare kom träskidor med plast
belag och nu är det fullplastskidor som gäller. 

Naturligtvis har det inträffat många roliga episo
der i spåren. T.ex. en gång i den långa utförs
backen strax före Häggnäs, som avslutas med en 
skarp vänstersväng över en bro. Där åker de 
flesta försiktigt, menen gång kom en åkare som 
hade bråttom. -Ur spår, ur spår skrek han och 
stakade vilt i utförsbacken. Plötsligt försvann 
han i ett snömoln vid sidan av spåret. Medan han 
kravlade sig upp ur snön passerade alla de åkare 
som han skrikit åt, hånfullt skrattande. Efter ett 
kort stopp i Häggnäs fortsätter färden mot 
Vindel-Ånäset, dit man anländer efter att strax 
före ha forcerat en lång, tung uppförsbacke. 

Spåret blir nu mera lättåkt, följer en hel del my
rar och till och med några utförsbackar. 

Till kontrollen i Botsmark kommer man efter en 
brant backe utför slänten ner på Sävarån och 
därefter lika brant uppför till sko lan. 

De senaste åren har jag på grund av minskande 
träningsmängd och ökande ålder ibland startat i 
Botsmark, 37 km. från Robertsfors. 

Farten efter start i Botsmark begränsas något av 
den långa, branta backen upp mot Loberget. Där 
är tempot bland motionsåkama inte så högt, men 

det går i alla fall betydligt fortare än i den första 
backen i V asaloppet. 

Spåret i fortsättningen mot Åkullsjön är småku
perat, men blir långtråkigt eftersom det följer en 
kraftledningsgata i flera kilometer. Efter att ha 
fik:at vid den välsorterade rnatkontrollen i Åkull
sjön är det bara att staka på i sluttningen mellan 
vägen och sjön. Snart närmar man sig 
Överklinten. 

En fördel med att starta i Botsmark är att man 
liksom är meri händelsernas centrum. Männ; 
skorna vid sidan av spåret blir mer och mer för
väntningsfulla. I Överklinten är stärnningen hög. 

Varför då? Jo, det fickjag veta när jag passerc1t 
Överklinten och över de öppna fälten mot K.1.. __ . 
heden. Jag hade inte sett några andra åkare på en 
stund, men strax innan jag skulle åka in i skogen 
hördes ett försynt "Ur spår" bakom mig. Jag klev 
åt sidan och förbi mig svepte den flerfaldige Va
saloppsvinnaren Jan Ottosson. Han hade startat 
en tirnme före mig, meni Vindeln, 33 km, bor
tom Botsmark. Nu kunde man verkligen se 
skillnaden mellan en elitåkare och en medelmått
lig motionär. Med några stavtag försvann han in 
bland träden och var snart utom synhåll. 

Nu återstår bara en tung uppförsbacke mot 
Fågelsång. Vid det gamla ödetorpet är det alltid 
mycket folk som åkt dit med sina snöskotrar. 

Resten av spåret mot målet i Robertsfors är lätt
åkt med mycket dubbelstakning och en trevlig 
avslutning är att åka den sista biten på Storgat· ~ 
fram mot målet. Där väntar funk:tionärer som -
hjälper till att ta av skidoma om det behövs och 
sedan f'ar man en plakett. Så är det bara att gå till 
badhuset för att dusch, och sedan till matsalen 
för en stor portion köttsoppa. Sedan tar man bi
len hem för en välbehövlig vila. 

Gunnar Lundmark 



Rapport från Sikeå BK:s årsmöte 

Styrelsen är följande: 
Ordförande ( omval): Alf Johansson 
V ice ordförande: Per-Olof Westerlund 
Kassör: Lennart Öhman 
Sekreterare (omval): Åsa Bäckström 
Hamnfogde (nyval): Kurt Vesterlund 
Vice hamnfogde (nyval): Lars Andersson 
Klubbmästare (nyval): Lisbeth Westerlund 
Ledamot: Per Boström-Johansson 

Kölbåtssektion: Sture Bäckström, smk. 
Kjell Nilsson, Lennart Öhman, Lasse 
Hyvönen och Johan Löf 

Motorbåtssektion: Kjell Jakobsson, srnk. 
Lars Andersson, Per Boström-Johansson, 
Gunnar Lundmark och Sven-Erik 
Lundström 

Stugvärdar: Eva Löf och Åsa Lidström 

Övriga val och annat kan läsas på SBK:s 
hemsida (http://www.kvarken.org/ 
projekt/sikea/sbk.htm) och i årskrönikan 
som förhoppningsvis kommer i slutet av 
mars! 

Verksamhetsplan: Arbetskvällar på kajen, 
fyra arbetsträffar, Surströmmingsfest, 
Sikeå Varfs Minne (7/8), Kungsöutflykten 
(8/8), Hamnmarknad och midsommar 
eskader till Ratan. 

Eva Löf och Anders Dahlgren som avgick 
ur styrelsen avtackades av Alf med paket 
och Alf fick paket som tack för allt arbete 
med klubben och kajen han lagt ner under 
året. 

Upprop om Träffpunkten 

HEJ! 

Vi från styrelsen Sikeå Byggnadsförening 
Träffpunkten skulle vilja skicka ut ett 
nödrop till ER alla engagerade och positiva 
Sikeå och Legdeå bor. Tyvärr så har vi haft 
ett tungt år, ekonomiskt, trots olika fester 
såsom, paltfest, sista april firande, 
surströmmingsfest, höstfest och diverse 
andra aktiviteter. Bokföringsåret 1998 var 
underskottet på 21 169 kr. Den tunga 
ekonomiska biten för Träffpunkten är just 
dom fasta utgiftema, varten & avlopp, 
försäkring och framförallt ELEN! 
Preliminärt uppgår bara den kostnaden 
1999, till drygt 30 000 kr. Trots Curt 
Nymans otroliga arbete att skruva värmen 
upp och ner vid behov och efterfrågan av 
uthyrning av lokalema. Curt och Lola är 
Träffpunktens otroliga stöttepelare, ett 
otroligt engagemang och omtanke, 
TACK!! 

Men åter till ekonomin, i och för sig har vi 
investerat i Nya gardiner (har NI sett dom), 
allmänt underhåll, utbyte av element och 
frarnförallt har vi satt in telefon så att LSI 
har kunnat att ha sin tina datastuga uppe på 
vindan. Och även andra har rnöjlighet att 
nyttja både lokal och datom till olika 
rnöten. 

Vi skulle vilja vädja till ER i byn och NI 
sorn har ork, lust, engagemang, kom rned 
tips, ideer, hur viskata Träffpunkten på 
fötter (så huset inte försvinner). Vi vet ju 
allihopa att inget är gratis. Men nog med 
tråkigheter och bekymrner, en stor positiv 
sak är att Curts bokningsbok har varit mer 
än fulltecknad vissa veckor första kvartalet 
på detta år. Jätte skojigt hoppas att det 
fortsätter och att NI byssbon vill hjälpa oss 
med arrangemangen och alla fester och 
danser på Träffpunkten. Hör gäma av er 
till någon av oss i styrelsen. Tack på 
förhand, styrelsen genorn Carina Eriksson 



Boktipset - Bondeboken 

Är du det minsta intresserad av den lands
bygd du bor på, läs boken BONDE
BOKEN. 

Den är skriven av Jan Danielsson, han från 
Mitt i naturen. De fantastiska bilderna är 
tagna av en av Sveriges mest kända natur
fotografer Peter Gerdehag. 

BONDEBOKEN:s huvudpersoner är lant
brukarna Styrbjörn och Solveig Ejneby 
från byn Hycklinge i Srnåland. De är eld
själar i Naturskyddsföreningen och driver 
sitt jord- och skogsbruk med häst, utan 
kemikalier med hänsyn till den biologiska 
mångfalden.(men de tar hjälp av inhyrd 
skördetröska och trak:tor vid plöjning). 

Boken följer årstiderna med början i de tre 
o lika sorters vårarna. Men det handlar inte 
bara om årstidsväxlingar utan synen på ett 
jordbruk under en mansålder. Kampen med 
stenarna i den småländska myllan, kampen 
mot byråkrater, EU motstånd och anställ
ning som EU-konsult. Men framför allt en 
enorm kärlek till sin hembygd från minsta 
lav till alla gamla stigar, gamla lokala 
namn, arbetshästen och ostkakan. Tips till 
oss fritidsbönder om potatis, ragelholkar, 
kallkällan, blomsterängen mm finns också, 
men även glesbygdens framtid om "1,0-
människor" och "Barfotaskolan". 

Jag hoppas ni har blivit lite nyfikna boken, 
den finns på Bibblan. 

Ingrid Hanke 

Kolla Din elförbrukning! 

Nu finns i LSI:s ägo en elmätare som du 
kan använda för att kolla hur mycket ei 
dina gamla elapparater drar. 

Hyra 20 kr per tillfälle. 

Ring Hanke/Nilssons, 150 13, och boka. 

Våra outnyttjade tillgångar 

Skall vi importera grillkol från Bolivia 
(finns på Statoil till sommaren)? 
Morötter och andra rotsaker från södra 
Sverige, är det o key? 

Vilka tillgångar har våra byar? Kan man 
tillsammans göra en kolmila? Finns kun
skapen kvar? Kan vi starta "jordbanker", 
där de som har mark som ligger obrukad 
lånar ut till någon som vill börja od1a. 

Mycket av det vi förbrukar skulle kunna 
produceras i vår närhet. Det skulle kunna 
bli några personers försörjning. Och 
egentligen är det ju du och jag som med 
våra pengar avgör om det finns en potential 
i den bygd vi bor i. 

IH 

H usvagnscamping 

Ett antal väl tilltagna tomter, alla med 
havsutsikt uthyres på Sikeå havscamping. 
Årshyra 1000:-
Servicehus med dusch, bastu, tvättmaskin, 
grillp1ats, TC och båtplats. Under året 
kommer platsema att få tillgång till el. 

Först till kvam!! Totalt 16 platser varav 6 
är bokade idag. 

Kontak:ta Kurt Vesterlund, 0934-107 31 

Legdeås hemsida 

Nu har även Legdeå by en hemsida. Den 
finns för tillfället på en provisorisk adress 
som är: http://home.swipnet.se/~w-
65973/legdea/.För tillfället finns det inte så 
mycket att läsa, men det hoppas jag att Du 
skall hjälpa mig med. Alla historier som 
har med Legdeå att göra kan Du väl skriva 
ner och lämna till mig. 

Fredrik Nilsson 



Sikeå för 160 år sedan - den gamla 
kontraboken berättar 

En oammal kontrabok från brukshandelsboden b 

vid hamnen finns bevarad. Den är från åren 1839 
tili 1845 och den ger en bra bild av människoma 
och hur deras liv gestaltade sig i Sikeå på den 
tiden. I Sverige regerade då Karl XIV Johan och 
på Robertsfors bruk bergmästare Gustaf Fredrik 
af Ekenstam, svåger till skalden Atterbom. I 
hamnen hade bokhållaren J H Gran efterträtt 
vaktkarlen Lars Sjögren som inspektor över 
verksamheten. 

Varvet var tillfälligt lagt i malpåse men bruket 
och såoen var i full verksamhet så handeln och b 

sjöfarten var livlig. 

I handelsboden fanns varor av de mest skiftande 
slag. Diversehandel med stark betoning på di
verse skulle man lugnt kunna påstå, eller vad 
säas om varusortimentet. Här fanns baslivsmedel b 

som salt, mjöl, fläsk, kött socker och kaffe men 
också vin, brännvin och konjak, snus och tobak, 
ziaarer och lakritz. Behövdes kläder, knappar b 

och sysilke så fanns också det, en väst kostade 
t.ex. tre riksdaler, ett par skor 3,24. Lägg därtill 
fickur (kostande 14,24), postpapper, knallhattar, 
fönsterskivor och utsädesråg, så kan man väl inte 
säaa anat än att brukshandeln var välsorterad, b 

även om antalet varurnärken var begränsat. 

Hit kom folk inte bara från Sikeå för att handla, 
utan även från inlandets byar och sjöfarare från 
när och fjärran. 

Som kunder i bruksboden möter vi kända sikeå
bor som böndema Erik Mattsson, Jonas och Per 
Nilsson, Mårten Tjämström och den stackars 
Lars Orrstjert, som inte klarade av att betala sin 
skuld utan fick lov att lämna en dragkista i er
sättning. En annan som hade problem var tydli 
aen Anders Boström. Han hade i juli 1839 köpt b 

en hatt men betalningen uteblev så i februari 
1840 tvingades han lämna tillbaka sin nya hatt. 
Hur den då såg ut förmäler inte historien. 

Ofta rådde brist på kontanter och man betalade 
med egna produkter eller dagsverken. Så gjorde 
t.ex. Anders Anderssons änka som betalade både 
med dagsverken och strömming. Torparen Nils 
Larsson gjorde också han dagsverken, levererade 
harskinn och buteljer, medan smederna från 
Robertsfors hade spik och gjuteriprodukter som 
betalningsmedel. Här finns namn som Hammar
stedt, Hammarsten, Hammarström, Forsström, 
Lindquist och Östman. Flera av dem köpte 
brännvin i Sikeå, kanske för att inte övriga på 
bruket skulle få reda på deras last! ! 

Men det var inte bara bybor och brukets folk 
som handlade i bruksboden. I kontraboken finns 
folk från de flesta av socknens byar, ja ända från 
Burträsk och Lövånger. Simon Pettersson i Näs 
var klocktillverkare och betalade för sig med en 
klocka, Jon Brännström betalade med skor och 
harsnaror och klensmeden Erik Bergstedt i Klint
sjön med liar. Böndema levererade varor till 
hamnen, oftast tjära, ibland klovat näver, ibland 
skinn, ibland dagsverken eller köming. 

Inte mindre än 16 byar finns upptagna som tjär
leverantörer, Lars Fredrik Jansson, Ultervattnet, 
levererar 13 tunnor, Johan borg, Åkullsjön, 6 etc. 
Läadeå Ultervattnet och Jomark är de byar som 

b ' 

har flest tjärleveranser medan näver kommer 
ända från Västanträsk. Överklinten framstår som 
centrum för skinnhandeln för där fanns en upp
köpare som hette Olov Lundström som levere
rade mycket skinn. Brukshandeln fungerade tyd
ligen som uppköpare, som sedan sålde varorna 
vidare. 



Vi kan föreställa oss hur hästforor från Burträsk 
Lövånger, Skinnarbyn färdas mot Sikeå på vint-' 
rarnas sista slädföre, kommersen i bruksbodens 
halvdunkel, salt och kaffeinköpen, färdsupen på 
disken, övemattningen hos bekanta efter vägen 
och hernkomsten med V ARORNA. 

Några bönder i närliggande byar gör en hel del 
arbeten för brukets räkning och får avräkning i 
varor. Så levererade t.ex. Hans Gustav Karlsson i 
Lägdeå ved och vallmo och utför köming åt bru
ket, så också en annan lägdebo H W Schiön. Han 
arbetar också i harnnen med lossning av salt, 
medan Abraham Högberg, Bäck, arbetat med 
lossning av kalk. 

Vid harnnen fanns inte någon större fast arbets
styrka, utan när skutoma anlände och skulle las
tas och lossas behövdes extra arbetskraft. Här 
fick bygdens befolkning tillfälle att bättra på sin 
skrala kassa och få pengar till köpesvaror som 
man inte själv kunde producera. 

När seglingssäsongen kom och stora världen 
öppnade sig, blev harnnen en stark magnet för 
handels- och nöjeslystna. Byn levde upp och 
Sikakrogen fick nya gäster som pratade konstiga 
språk. Och redan på den tiden torde Sikapojkama 
ha retat sig på konkurrensen om flickomas gunst. 
Fortfarande in på 1950-talet irriterades vi pojkar 
av det faktum att flickoma för ner till kajen för 
att se om "he fanns na färskt från haven". Det är 
lugnare nu! 

Sture Bäckström 
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Lågstadiedisco 

Föräldrar som är intresserade av att disco för 
lågstadiebarn ordnas på Träffpunken kontak:ta 
Eva Jonasson tel. 15 0 3 9 

Scoutläger i sommar 

Under perioden 9-14 augusti kommer harnn
området i Sikeå och dess omgivningar att krylla 
av ungdomar i alla åldrar. Då hålls nämligen ett 
stort scoutläger med ca 500 deltagare. Scoutema 
kommer att bo i tält ocl1 leva ett primitivt vild
marksliv. Ansvarig för lägret är Peder 
Andersson, ordförande i Robertsfors scoutkår. 

Vi hälsar alla välkomna och hoppas att de ska 
trivas hos oss. 

LSVStu. 3 

Datakurser för Legdeå/Sikeåbor 

GRA TIS datakurs för nybörjare i alla åldrar, 
startar TIS. 23 MARS! Gruva dig inte, ta steget 
och anmäl Dig till Sture Swahn tel. 15192 senast 
den 21 /3. Kursen hålls på Jenningsskolan. --

Workshop med handledning för mer försig
komna samma tid - 61.a. hemsidestillverkning. 

K varkenrådet/Sture Bäckst .1 

Bagarstugan 

Baka ditt eget bröd i byns egen bagarstuga i 
V arfsstugan. 
Hyrespris inklusive ved: halvdag 

heldag 
Bokning hos Wanja B tel. 152 1 O 

50:-
100:-



Arsmöte 

Legdeå/Sikeå Intressefdrening håller. årsmöte 
söndagen den 14 mars kl. 18.00. Plats: Träffpunkten 

För den som vill siippa ordna med söndagsmaten serveras mat till 
självkostnadspris kl. 17.00. 

Alla Legdeå och Sikeåbor, året-runt-boende såväl som 
sommargäster, är hjärtligt välkomna att påverka framtiden i våra 

trivsamma byar 

Styrelsen får LSI 

Anmäl antal middagsätare till Curt Nyman 0934-15 0 83 
senast fredag den 12/3 

Vili Du/Ni ha ettfår? 

Fårkooperativets Sturar tar emot an
mälningar för :farköp. Priset brukar vara 
ca 500:-/f'ar (250:- för ett halvt). 

Vad f'ar Du ut av att köpa ett får då? Jo, 
du far trevlig samvaro vid fårhagen., far
kött (frampå höstkanten) och en egen 
slybekämpare ( ett far). Bra va! 

Ring Sture Swahn, 0934-15192 eller 
Sture Bäckströrn., 0934-153 53 

HarDu ... 

. . . en hemsida eller en e-postadress som 
borde finnas med på byarnas hemsidor? 

Hör av dig till: 
Fredrik Nilsson., 0934-15013 eller 
Sture Bäckströrn., 0934-15353 

Vili Du ha en egen hemsida? 

privat eller till föreningen/företaget? 
Kontakta Åsa Bäckströrn., 0934-153 53 
asa _ backstro m@ho tmail. co m så fixar vi 



Legdeå/Sik§å a[manactan 
! Sön. 14 mars 18.00 Årsmöte LSI Träffuunkten 1 

Mån. 22 mars 13.00 Symöte - Ingvar & Olle Träffpunkten 
Karlsson inbjuder Arr. Missionskyrkan 

Tis. 23 mars 18.00- Datakursen startar J enningssko lan 
20.00 Arr. LS I & K varkenrådet 

Sön. 28 mars 11.00 Gudstjänst Missionskyrkan 1 

Sön. 28 mars 16.00 Paltfest - Gratis för nyinflyttade ! Träffpunkten 

Sön. 28 mars 18.00 Träff med intresserade av Träffpunkten 
sjöbodar på hamnområdet Arr. LSI 

Tis. 6 april 13.00 Symöte - Inbj. Elsy Lundström Träffpunkten 
Arr. Missionskyrkan 

Sön. 11 april 11.00 Gudstjänst Missionskyrkan 

Fre. 30 april 19.00 Vårfest Träffpunkten 

Lör. 8 maj 09.00 Allemanutdag, Samling Såghuset 
LSI bjuder på lunch Arr. LSI 

Tor. 13 maj 09.00 Gökotteutflykt mot hemligt mål Samling Träffpunkten 
Arr. LSI 

Mån. 31 maj Manusstopp Spiran 2-99 1 

Sön. 27 juni Andra V arvet öppnar Såghuset - Arr. LSI 
Juli Sommarauktion Missionskyrkan 1 

Lör. 7 aug S ikeå V arfs Minne Arr. Sikeå Båtklubb 
~, 

Lys-tävling, kölbåtar 
Sön. 8 aug Kungsöutflykten Arr. Sikeå Båtklubb 

1 

Mån.- 9-14aug Scoutläger Sikeå Hamn 
Lör. Arr. Robertsfors Scoutkår 

16 aug Andra V arvet stänger Såghuset 
1 


