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Vi blir fler och jler 

Det börjar bli trendigt för stressade stadsbor att flytta till 
Lcgdeå-Sikeå. 

Trots att befolkningen i Robertsfors kommun som hel
het minskat, visar glädjande nog siffroma för Legdeå/ 
Sikeåområdet på en nettoökning med 22 personer under 
1999. Åldersfördelningen visar också att alltfler unga 
flyttar in i byn . 

Idag är 343 personer skrivna här och av dessa är 79 
bam och ungdomar som är 16 är och yngre, 50 personer 
är 65 år och äldre. I procent blir fördelningen: 
0-16år 23% 

17 - 64 62% 
65 - 15 % 

Att bo i by ger ju dem som bor i byn stora möjligheter 
att vara med och utforma sin egen tillvaro. En utmaning 
för oss gamla bybor blir nu att ta väl hand om nykom-
1 ingama. Vi vet ju att med nya människor komrner nya 
ideer och nya sätt att se på tillvaron. 

Att vara lyhörda och ge nya blommor chansen att 
blomma blir en uppgift för oss alla och kanske särskilt 
för oss i LSl-styrelsen! 

Välkomna tili oss med Era synpunkter! 

LS I-styrelsen 

Sture Bäckström, Martin Jansson, Gunnar Lundmark, 
Eva löf, Katrina Norqvist, Curt Nyman, Per Sikström 
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Paltfesten 

Den traditionsenliga paltfesten som Sikeå och 
Legdeåboma firat i många år gick av stapeln den 5 
mars, som vanligt då naturligtvis på Träffpunkten, 
byamas egen lokal. 

Tidigt på söndagsmorgonen hade Eva Jonasson sam
lat ihop en massa flickor och en gubbe (Curt) som 
genast satte igång med tillverkning av ca 300 paltar. 
Under tiden dukades och pyntades för de ca 90 per
soner som anmält sitt intresse att delta. Alla äter inte 
palt, så de som ville ha annat fick köttbullar och po
tatis istället. 

Träffpunktens styrelse har traditionsenligt varje år 
inbjudit alla som mellan festema flyttat in till byama, 
att kostnadsfritt delta, tillsammans med övriga 
bybor. 

Läs och häpna, fyrtiofyra ( 44) nya bybor har vi blivit 
under 1999 och fram tili nu. Så nu är byamas innevå
narantal 343 personer, ett rekord i nutid. Av de nyin
flyttade kom tjugosju (27) och käkade palt med oss. 
Trevligt! Välkomna! 

När alla ätit palt och köttbullar, köpt lotter och 
druckit kaffe, passade Sture Bäckström tillfället att 
inforrnera om vad som förut hänt och vad som kom
mer att hända under 2000 och i synnerhet om hamn
området med båthamnen, campingen, hamnmaga
sinet, såghuset med second-hand-butiken Andra Var
vet, fårkooperativet, naturstigen mm. Samtidigt bad 
Sture om frivilliginsatser från oss bybor, för att 
kunna förverkliga alla önskemål om att förvandla 
hamnområdet tili ett fint fritidsområde. 

Träffpunktens styrelse och palttillverkama, som var 
Eva Jonasson, Carina Eriksson, Eva och Lena Pet
tersson, Karin Forsman, Lola Nyman, Ann Charlott 
Nordlund och Curt, som mest var i vägen, tackar för 
att så många kom samt för det glada "Tummen
upp" - tacket i VK och VF. Det värrnde! 

Curt Nyman 

Träffpunkten 
Bokning via Curt Nyman 

te/ 0934-150 83 



Se va chartern forr! ! 
Året var 1981, juni månad och skolan hade just 
slutat. Gunnar, Ethel å Mats skulle ut på char
ter med Cyril. Aina å Matts. Biljetten var redan 
bokad å klar och färden skulle gå till Cypem 
för där var det härligt om man fick tro arrangö
ren. 

Ja arrangören var Atlasresor och flyget gick 
från Arlanda. För att komma i rätt tid till 
avresan hade Atlas en anslutningsbuss som för 
på senkvällen och skulle vara framme i god tid 
till avgång morgonen därpå. 

Ja herrskape embarkerade bussen i Sikeå vid 
nuvarande Tövalite, å så bar de iväg. Det blev 
lite tröttsamt att sitta rätt upp å ner så långt 
som till Arlanda, men det gick nog bra i alla 
fall. Ja, Gunnar han tog chansen när vi kom 
söder om Ömsköldsvik, då låna han ljude å så 
kom det: 

"Ja det är ju inte så lätt att sitta rätt upp å ner 
så här och så sova samtidigt, men skulle Ni 
vilja få en skön sömn när Ni kommer hem, så 
kan Ni Iita på att om Ni köper en DRÖMVILA
madrass från Sikeå manufaktur, ja då blir det 
en skön sömn " 

Ja så efter natten kom så inbokningen på 
Arlanda. Väskoma för iväg och vi fick våra 
boardingcard och så var det tullen och så ut på 
taxfree och iväg tili utgången till planen. 

Efter en lugn och skön flygning på fyra och en 
halv timme landade vi så på flygplatsen i 
Lamaca på Cypem. Det blev en liten chock för 
oss från Norrland för där var det 28 grader 
varmt och en stekande het sol. Efter att ha fått 
vårt bagage redan ute på plattan, var det bara 
att söka reda på Atlasguiden och så in i bussen 
och så till inkvarteringen i Agia Napa, en nära 
nog orörd idyll. Några turisthotell fanns och ett 
diskotek. Vid det gamla klostret hämtade vi 
vatten för att dricka och laga mat i. Inget 
flaskvatten som idag finns på alla charterorter 
utan rent källvatten från bergen. Att vi 
trivdes dämere må Ni tro men det var lite 
ödsligt mot vad det är idag. Vi hyrde cyklar 

och gjorde utflykter. Vi cyklade upp till 
Paralimni och därifrån rätt ut till havet för att 
följa det ner tili Fig Tree Beach och så tillbaka 
till Agia Napa. 

På vägen fick vi se ett berg av vattenmeloner 
säkert 10-20 ton i en enda hög. De skulle 
paketeras i träull i låda för att exporteras tili 
England. Vi fick varsin melon och så bar det 
av vidare österut. Efter några kilometers cyk
ling stannade vi då vi såg en bonde som höll på 
att skörda meloner och tomater. Givmildheten 
höll i sig och vi hade nu både vatten och 
honungsmeloner och så msssor av tomater. 
Men vi började också känna oss lite trötta och 
törstiga, så vi stannade vid den tidens restau
rang där nere. En jordkula där man lagade mat 
och dryck samt några få bord ute i det fria. Vi 
köpte var sin cocacola och provade på ortens 
specialitet, en luftig bulle som bakats i olivolja. 
Allt går ju ner och när vi var färdiga cyklade vi 
vidare. Nästa anhalt blev Fig Tree beach som 
utmärktes av ett stort fikonträd nära stranden. 
Något annat fanns ej utan det vara bara att 
förtsätta med cykeln tili hotellet. 

Vi gjorde även en riktig rundresa med taxi från 
Agia Napa till Lamaca och så vidare tili Lima
sol. En heldagstur i bil och med svensktalande 
chaufför som avslutades uppe i bergen där 
Ethel och Aina fick sitt intresse för cypriotisk 
sömnad och vävnad stillad. Ja, så förflöt den 
ena dagen den andra sig lik. Stekande soi, 
härliga bad och så lugn avkoppling, 

Det var annat det än dagens jäkt på semester
orten Agia Napa med dess hundatals diskotek, 
kilometerlånga gator med hotell och barer samt 
ett utbud utan dess like av olika slag. 

Men en sak kan ingen ta ifrån oss sex. Att ha 
fått uppleva Cypem innan ön blev upptäckt av 
alla turistema. 

Vi, Aina och Cyril, trivs bra dämere även idag 
och har sedan denna första resa dit återvänt tili 
ön många gånger. 

Cyril Lindmark 



F ettisdagsfrågorna - för vuxna 

1. Ungefär hur många stugor finns i Lövångers 
kyrkby? 

1. 50 
X. 100 
2. 150 

2. Vilket år hade man orienterings-SM i 
Robertsfors kommun? 

1. 1981 
X. 1987 
2. 1995 

3. Vad menar man med att det är smetut ute? 
1. Halkigt 
x. Slaskigt 
2. Varmt 

4. Vad säger bondepraktikan att täta stjämskott 
betyder? 

1. Blåsigt 
x. Kyla 
2. Starkt snöfall 

5. Vad är svartstick? 
1. Blyertsteckning 
x. Broderiarbete 
2. Etsning 

6. Vilken av följande bensinstationer har inte 
varit verksam i Sikeå? 

1. BP 
x. Caltex 
2. Gulf 

7. Hur lång var jämvägen mellan Robertsfors 
och Sikeå? 

1. 8,5 km 
X. 9km 
2. 9,5 km 

8. Hur många betalda semesterdagar hade en 
sågverksarbetare 1923? 

1. 0 
x.2 
2.4 

9. Röda faran var Brukets första bil (1906). 
Vilket märke? 

1. Bugatti 
x. Fiat 
2. Ford 

10. Vad har inte funnits i Sikeå? 
1. Polisstation 
x. Radio 
2. Uraffär 

Svaren finns nå sid 9! 

Har du sett Gustava Hopp? 

Här är en gamma! ramsa från tiden då det förra 
seklet var ungt och ordet mobbing inte var 
uppfunnet. 

Ramsan är återgiven av Maja Johansson i 
Öndebyn, som lärt den som bam av sin morfar 
till stort förtret för hennes mamma. Morfadem 
hette Ferdinand Pettersson, hade träben, var 
skomakare och bodde i den nu rivna banvakt
stugan vid kustlandsvägen, mitt emot Torvald 
Lundströms hus (före detta smeden Ture 
Hahnes.) 

Gustava som nämns i ramsan var förmodligen 
en av F erdinands systrar. 

"Har du sett Gustava Hopp 
som springer på gatan i full galopp 
med vita strumpor och smala ben 
aschlet går som på en slipen sten" 

Våra grillplatser 

När LSI startades gjordes ett antal grillplatser. 
En av dessa hamnade i Knaverhyttan. Där har 
den stått mest mol allena. Någon gång, somjag 
uppfattade det, under försommaren så blev vår 
grillplats flyttad till "Linusbacken". Och ingen 
som jag har pratat med vet hur den hamnade 
där. Nu står den på en bra plats och många hit
tar dit. Vi har kanske tlera grillplatser som 
skulle flyttas? 

Ingrid Hanke 

Nu knaver he int Iänger i 
Knaverhyttan 

Ingen grillplats, 
inga hus, 

inga bam som gör nåt bus. 
Brandbärsris och nässelsnår 

är nu det som återstår 
Våran grillplats benen tog 
och tili Linusbacken drog. 
Sommamatten såg och log, 
tyckte nog att här fanns fog 

för ett litet nattligt knog. 
Tomten 



Boule som ligaspel i Sikeå? 

Får jag komma med några funderingar inför 
sommarens stora begivenhet som heter Boule. 
Det ska bli roligt att få spela på den nya planen 
till sommaren. Om vi kunde få så många lag att 
det blir ligaspel, som spelade matcher nån kväll 
i veckan under juni och augusti, uppehåll under 
semestertiden, vore det trevligt. 

Jag hade tänkt att man skulle kunna bilda lag 
där man bor. Det finns många gamla namn på 
byadeler i Legdeå och Sikeå, att använda som 
namn på lagen. Korsvägen, Brännstan, Skol
backen, Norra-och södra Sikeå, Hammaren, 
Jämmerdalen mm. 

Man kunde göra herr-eller damlag, eller kanske 
familjelag. Det kunde även finnas Lag 1, Lag 2 
etc. 

Vad tror Ni, visst vore de kul att mötas i ädel 
kamp på boulebanan. 

Kom gäma med förslag som vi kan jobba med. 
En tävlingskommitte behövs kanske? 

Ann Charlott Nordlund te! 0934-150 81 

Vad är boule och var finns 
boulebanan? 

Boulesporten består egentligen av flera olika 
typer av kastsporter med röttema kring Medel
havet. Den gren som utövas i Sverige heter 
egentligen Boule Petanque och kommer från 
Frankrike. 

Boule spelas på en bana som kan ha vilken typ 
av yta som helst. Man spelar med klot av me
tall av en viss storlek och vikt och tre klot per 
spelare. Ett målklot - Lillen - som är av trä 
och är färgat för att synas bättre kastas ut. Se
dan kastar man för att träffa eller komma så 
nära Lillen som möjligt och varje spelare eller 
lag får ett poäng för varje klot, som är närmare 
Lillen, än motståndarens närmaste. Man spelar 
upp till 13 poäng. Ali tså en sport som alla -
gammal och ung - kan delta i. 

Det finns naturligtvis regler för hur och var 
man får stå, hur utkastet av Lillen ska ske och 
mycket, mycket annat om man vill spela "på 
riktigt". 

Boulebanan finns nere i hamnen - på den väg
stump, som gått mellan SBK:s klubblokal och 
Såghuset ner förbi Stora Magasinet, och som 
nu är avstängd för biltrafik. Den kommer un
der våren att finplaneras och omgivningen 
snyggas tili, för att det ska bli en trevlig plats 
att tillbringa sommardagar och kvällar på för 
intresserade spelare och åskådare. 

Natur/Kulturstig 

Under fjolåret röjdes och skyltades den natur
kulturstig som ingår i projektet Sikeå Havs
camping och som invigdes med en örta
vandring under hamnmarknaden. Under våren 
och försommaren kommer stigen att förses 
med skyltar . 

Vissa skyltar berättar om de husgrunder och 
andra minnesmärken som finns efter stigen och 
om det liv som fanns nere i harnnen för några 
generationer sedan. Skyltama är försedda med 
gamla foton från förr. 

Andra skyltar informerar om de växter som 
finns efter stigen - deras narnn och den använd
ning de har och har haft som medicinalväxter 
och i matlagning. För vissa växter finns också 
skrönor och berättelser från folktron om väx
temas magiska inverkan på människor och djur. 

Sittplatser ska också iordningställas på olika 
ställen efter stigen, så att man kan sitta ner och 
begrunda vad som varit och njuta av sin vand
ring i naturen. 

Har du ideer kring utformningen av stigen eller 
känner till lokala narnn och användningsområ
den av växter som finns, hör av dig till LSI:s 
styrelse. 

Och framför allt, välkommen ut på en lärorik 
fotbandring i tid och rum. 

Vivianne Bäckström 



Barkskeppet Stavanger 
För 120 år sedan gick barkskeppet Stavanger 
av stapeln på Sikeå Varv. Det var då och är än 
idag det största fartyg, som byggts i Västerbot
ten. Skeppsbyggmästaren hette O P Åberg. 

Stavanger var på 942 ton, 60 meter långt och 
12 meter brett och hade 16 mans besättning. 

F årrekord i år 

Just nu är inte mindrc än 27 får bokade för 
säsongen! Nytt rekord! men fortfranade går det 
bra att boka sig för ett får. 
Kontakta Sture Svahn, te! 151 92. Priset ca 
450:-. 
För det får Du kött (frampå höstkanten), 
trevlig samvaro och en egen miljöförbättrare! 
Bra va! 

Sjösättningen skedde den 20 maj 1880 och det 
avseglade på sin jungfruresa den 24 augusti. 
Riggning och lastning tog alltså ca 3 månader. 
1898 sålde bruksherrama fartyget tili en redare 
i Malmö. Det var då det sista stora segelfarty
get som var kvar i västerbottnisk ägo. 

Sture Bäckström 

Vakna Legdeå-och Sikeåbor ! 

Som många av er säkert redan vet, så 
har Legdeå och Sikeå en egen hemsida, 
men som allt annat så måste även hem
sidor "renoveras" ibland. Jag har som 
förhoppning att kunna lägga in länkar 
till hemsidor, som har anknytning tili 
Legdeå och Sikeå. Så du som vet av 
eller har en hemsida som vi kan länka 
till "mailar" den till mig. 

Men även andra bidrag mottages glade
ligen, t ex någon anekdot från byamas 
fomstora dar. .. 

Fredrik Nilsson 
fr_ni@hotmail.com 



Paltfest på Träffpunkten 

En dag "damp" det ner en inbjudan till paltfest 
på Träffpunkten i Sikeå . Det var en inbjudan 
tili alla nyinflyttade under 1999 som bjudits in 
till denna fest. Vi tillhör med andra ord de UT
VALDA, speciella, som sikeåboma ville lära 
känna lite bättre och som skulle få lära känna 
Sikaboma. 

Det blev en välbesökt och mycket uppskattad 
paltfest. Sam "nyinflyttad" måste man ställa sig 
frågan HUR GÅR DET ATT ORDNA så trev
ligt för de nyinflyttade? Med ca 90 personer 

närvarande måste det ha blivit ett fantastiskt 
göra att bara baka och koka palten. Så alit det 
andra runt om själva festen. Ja, man kan inte 
annat än beundra Sikeåboma som ordnat detta. 

Festen tog slut lite för fort. Vi hann inte att 
tacka de ansvariga för paltfesten för deras fina 
arrangemang och speciellt tacka palttillverkar
na för den goda palten och den finfina sylten. 

Det är tur att Spiran finns, så vi kan nå all a i 
festkommitten med detta VARMA TACK FÖR 
ETT FINT ARRANGEMANG. 

Aina och Cyril Lindmark 
Brännstan, Sikeå hamn 

Hamnen för 200 år sedan 
Sedan bruket anlagts 1758 och 
ett hemman köpts in i Sikeå 
började den första bryggan byg-
gas nedanför nuvarande SBK:s 
servicehus . En fungerande 
hamn var ju en förutsättning för 
införseln av den malm som bru
ket behövde och utförseln av 
bland annat jäm, trä och tjära. 

Ä ven lagerlokaler och bostad 
för en vaktkarl byggdes . 1800 
beskrevs byggnaderna vid ham
nen så här: 

Vaktkarlens bostad utgörs av en gammal bygg
nad bestående av förstuga, kök och kammare. 
Huset är målat och har nävertak. 

Vidare finns 
* gammalt fähus med foderlada, målat och 

med närvertak 
* gamma) spannmålsbod i två våningar med 

nävcrtak 
* ny järnbod med brädtak 
* strömmingsbod med brädtak 
* båthus, kanhända den sjöbod som byggdes 

1762 
* ett gammalt båthus, obrukbart, förn1odligen 

den första sjöboden från 1760 
* en gamma) bod, antagligen kalkbod, som 

byggdes 17 6 1 

De olika byggnaderna berättar på sitt sätt om 
hamnens hi storia v id sekel skiftet år 1800. 

Sture Bäckström 

Vy över hamnen år 1900. Bilden tagen från 
Tullgården. 

Vårluff en 

Nu startar "vårluffen" - Gå, lunka, löp -
med Linkans Åkcri IF som arrangör. Start 
söndagcn den 7 maj mellan 15 .00-17 .00 
och därefter alla söndagar under maj. Fr o 
m juni månad även onsdagar 17 .00-19 .00. 
Motionsslingor 3-10 km. 
Start hos Linkan . Startavgift 10:-. Priser 
utlottas. 

Välkomna! 
Per-Erik Lindqvist 

te! 150 60 



Tack tili alla magasinsräddare! 

Andersson. Bertil 
Andersson., Gösta 
Andersson. Laila o Ragnvald 
Anesäter, Tor 
Asplund, Inger 
Bergström, Ingrid o Karl
Henrik 
Boström, Harry 
Brännström, Anita o Lennart 
Bäckström, Vivianne o Sture 
Carpelan, Thomas o Conrad 
Edlund, Sonja 
Edman, Karl-Gustav 
Edström, Lilian o Göte 
Edvardsson, Ellinor o Martin 
Eriksson, Anders 
Eriksson, Britt-Marie o Ulf 
Eriksson, Östen 
Falk, Allan 
Filipsson, Thord 
Forsgren, Erik 
Fredriksson, Ivar 
Fälth, Barbro 
Grahn, Einar 
Hanke, Ingrid 
Hillbom, Britt 
Holmgren, Edith och Erik 
Holmgren, Mary 
Hyvönen, Lasse 
Isberg, Britta o Stellan 
Jacobsson, Eivor o Ruben 
Johansson. Margareta o Calle 
Johansson, Anna-Lisa 
Johansson, Christine o Peter 
Johansson. Margareta ol Ewa 
Jonsson, Evy o Sture 
Jonsson, Ingrid o Martin 
Jonsson, Mikael 
Josefsson, Majlise o Rune 
Karlsson, Olof 
Karlsson, Sture 
Larsson, Ethel o Gunnar 
Lindberg, Karl-Axel 
Lindegren, Kai 
Lindgren, Karin o Bengt-Olof 
Lindgren, Sara 
Lindmark, Aina o Cyril 
Lindmark, Carina o Mats 

Lindqvist, Hillevi o Per-Erik 
Lindwall, Britt o Per 
Lundberg, Irma o Sture 
Lundgren, Allan 
Lundgren, Solweig 
Lundgren, Sven-Erik 
Lundmark, Gunnar 
Lundström, Egon 
Lundström, Eva o Ove 
Lundström, Gerd o Torvald 
Lundström, Gurly o Gunnar 
Malm, Britt o Bengt 
Martinsson, Ylva o Rainer 
Melin, Katarina 
Mohlin, Lilian 
Mohlin, Ulla, Mikael o Tomas 
Molin-Runefors, Marianne 
Christer, Christina o Frida 
Nilsson, Ingemar 
Nordllund, Ann Charlott 
Nyberg, Brigitte 
Nyman, Annkari, Jimmy, Jenni 
Nyman,Jan 
Nyman. Lola o Curt 
Nyman, Thyra, Lars-Åke, 
Hildur 
Olofsson, Ingvar 
Pettersson, Barbro 
Pettersson, Dan Viktor 
Petersson, Viviann o Curt 
Schyller, Sigrid, Kristina och 
Erhard 
Serrrander, Tore 
Serrander, Ulf 
Sjöberg, Maud 
Sollander, Nils-Erik 
Stated, Jochen 
Steffansson, Irene o Lars 
Sundström. Johnhild 
Sundström, Marta o Tuure 
Swahn, Marianne o Sture 
Svahn, Silwia o Rune 
Söderström, Åke 
Wallmark, Gudrun o Curt 
Wallmark, Lars 
Wikberg, Berit 
Åberg, Birgit o Nils-Olof 
Ågren, Ann-Marie o Göran 

Ågren, Gunhild 
Ågren, Gösta 
Åström, Laine o Hans-Olof 
Åhren, Ann-Marie o Göran 

Firmor som skänkt: 

Ali Bygg 
Bagarstugan, Laila o Ronny 
Bruks forshyttan 
Brödema Åhmans Måleri 
Bullkungen 
Duka 
LadyLera 
L Nilssons såg 
Nordflex 
Nybergs Plåt 
Robertsfors Jäm o Färg 

Timmer har skänkts av: 

Andersson, Martin 
Burström, Åke 
Edvardsson, Martin 
Eriksson, John 
Gillbro, Thomas 
Jonsson, Martin 
Jonsson, Mikael 
Jonsson, Naima 
Jonsson, Rudolf 
Jonsson, Sigfrid 
Karlsson, Gunnar 
Lindgren, Bengt-Olof 
Lundgren, Bengt-Erik 
Nilsson, Lennart 
Pettersson, Gertrud 
Sellström, Jane o Åke 
Sikström, Inga 

ldeella föreningar som läm
nat bidrag: 

Kungsöns vägförening 
Sikeå Storköp 
Sikeå Båtklubb 
Sikeå S-förening 



-

Stora Magasinet 

Att vi fått ett nytt tak på Stora Magasinet i 
hamnen har väl ingen missat. Det tog inte lång 
tid för de snabba gossarna från ALI-bygg att få 
upp det 1200 kvadratmeter stora taket och 
även förstärka underlaget som på några ställen 
inte var helt OK. Vidare har fasaden lagats och 
ett par nya dörrar tillverkats. 

Sammanlagt har drygt 183.000 kronor investe
rats i huset. Då är det ideella arbetet inte in
räknat och inte heller det gedigna arbete som 
utförts av Sven-Erik Lundström och hans API
gäng. 

Kostnader för Stora Magasinet 

Spik, gångjärn 
Grus 
Takplåt 
Traktorkörning 
Virke 
Takläggning 
Vindskivor, takfotsplåt 
Summa 

1.448:--
1.426:--

67.335:--
7.869:--
6.600:--

97.202:60 
l .500:--

183.380:60 

Men fortfaramde återstår en del jobb innan 
magasinet är helt renoverat. Målning ska ske i 
sommar och sedan ska golvet kompletteras. 
Virke tili det ska vi själva såga av skog som 
skänkts av Stiftclscn Sikcå hamn och Sikeå 
byamän. 

Här behövs alltså både mer ideellt arbete och 
pengar, men på sikt bör huset kunna bära sina 
kostnader och även ge ctt bidrag tili LSI:s 
verksamhet. 

Intäkterna ser ut så här. I år får vi in ca 10.000 
kronor för vinterförvaring av husvagnar och 
båtar och under sommaren kanske det går att 
hyra ut för musikevenemang, bingo, auktioner, 
utställningar, mässor 

Har Du ideer och viii hyra magasinet tili 
något så hör av Dig tili någon i Styrelsen. 

Sture Bäckström 

Nytt Leader-projekt 

Nu har Legdeå-Sikeå lntresseförening beviljats 
102.000:-- till ytterligare ctt Leaderprojekt. 
Det är vårt tredje och därmed torde vi ligga i 
länstopp, när det gäller antal projekti en och 
samma byaförening. Lägger vi tili Sikeå BK:s 
projekt, Ångbåtskajen och Stora magasinet
projektet från länsantikvarien, så bör vi som 
enskild by ligga rätt långt framme i "projekt
ligan" i Sverige. 

Det nya projektet syftar till vidarcutveckling av 
campingornrådet 

Här ska under försommaren byggas ett litet 
servicehus med duschar och toaletter, gäst
parkering, lekplats och barnbassäng. 

Som i tidigare projekt ska en del av arbetet 
utföras på ideell väg. Ca 600 timmar ska utfö
ras och arbetet består bl a av röjning, eldning, 
markplanering, snickeri och målning, så här 
finns plats för alla som vill hjälpa tili. 

Vi behöver Ditt ideella stöd! 

Kontakta Sture B, te! 0934-153 53 om Du har 
möjlighet att hjälpa tili. 

Arbetet startar så snart vi fått barmark. 

Förhoppningsvis kommer campingen i framti
den att ge pengar till föreningen, så att vi kan 
utveckla våra byar vidare både när det gäller 
anläggningar och trivselarrangemang. 

På sikt kanske vi också kan skapa arbetstillfäl
len! 

Sture Bäckström 

Rätt svar på F ettisdagsfrågorna: 

Barn: 

Vuxna: 

212 21X 22X X 

211 IXl 12X 1 



ANNONSSIDAN 

Just nu 
finns flera förfrågningar om hus att hyra eller hus att köpa i byn. 

Har Du något som Du vill sälja eller hyra ut för kortare eller längre tid, kontakta mig, så 
förmedlar jag kontakten vidare! 

Sven-Erik Lundström tel. 0934-151 7 4 

Andra Varvet söker 

Butiksansvarig 
Tid: 19 juni - 4 augusti + en dags 

introduktion 
Arbetstid: 13 .30-20.00 
Lön: Enligt överenskommelse 
Arbete: Att vara ansvarig för butik 
Andra Varvet, som arbetsledare och 
ekonomiansvarig gentemot Andra Varvets 
styrelse. 
Intresserade - Ring Barbro Pettersson, tel 
0934-151 13 

ldeell arbetskraft 
Perioden 15 maj- 30 augusti behöver vi 
flera ideella krafter som kan hjälpa till att 
ta emot varor, jobba söndagar i butiken och 
vara en extra resurs i butiken under veckan. 
Så känner du för attjobba med oss, ring 
Ingrid H 150 13. 

Behov av ritningshjälp? 
CAD-ritning utföres.Kontakta Sven-Erik 
Lundström, 0934-151 74 

Baka ditt eget bröd 
Hyr byns egen bagarstuga, inrymd i Varvs
stugan, för brödbakning och pizzakvällar! 
Hyra inkl. ved; halvdag 50:-, heldag 100:
Bokning via Wanja Brorsdotter, tel 152 10 

Butiksbiträden 
Ålder: 16-17 år 
Tid: 19 juni-15 juli eller 

10 juli-4 augusti 
Arbetstid: 13.30-20.00 
Lön: Efter överenskommelse 
Arbete: Hjälpa tilli butik Andra 
Varvet. 
Intresserade: Ring Barbro Pettersson, 
tel 0934-151 13 eller kommunens 
sommarjobbsansvarige 

Gamma/ lada 

Vi på Andra Varvet är på jakt efter virke 
från en gamma! lada. 
Ring Ingrid H, 150 13, så hämtar vi. 

Husvagnsplatser uthyres 
Fortfarande finns ett antal platser kvar, 
alla med havsutsikt! Nytt för i år är att 
vatten och el dragits ut till campingen. 
Under försommaren kommer också ett 
servicchus att byggas! 

Säsongpris 1/5 - 30/9 1500:- inkl. el. 
För bokning av plats för kortare eller 
längre tid, kontakta Kurt Westerlund, 

tel. 0934-107 3 1 



Ny telefonkatalog på gång 

Under våren kommer en ny loka! telefonkata
log över Legdeå/Sikeå området att ges ut. 
Den gamla gjordes ju 1996 och en hei del har 
ju hänt sedan dess. 

I den nya katalogen kommer vi även att ta med 
mobiltelefonnummer och E-postadresser för 
dem som så önskar. Här behöver vi Din hjälp! 

Meddela Curt Nyman, 150 83, Sture Svahn 
151 92 eller Sture Bäckström 153 53 
0 Ditt mobilnummer 
0 Din E-postadress 

Tack för hjälpen! 
Telefonkataloggruppen 

Strandvallen juli 1938 
(Ur Västerbottens-Kurircn 19 juli 1938) 

Sikeå Sävar 7-0 (6-0) 

"Strandvallen i Sikeå gästades i söndags av 
Sävar, som debuterade å denna plan, och det 
gick inte bättre än att gästerna fingo åka hem 
med ett ordentligt nederlag på halsen. Mål
sif.frorna utvisa ungefärliga spelfordelningen, 
dock kunde Sikeå ha fått flera mål i andra 
halvlek, om inte gästerna spelat säckspel 
framfor målet där en 12-årig pojke gjorde vad 
han kunde för att rädda från katastrof 1 
hemmalaget spelade mål-Tjoffe back och i 
kedjan debuterade Karlsson med heder. 
Målfabrikörer varo: Gustafsson 3, Karlsson 3 
och From 1. I gästernas lag var hb. bäst. 
Hemmalaget var ganska jämnt. 
Domare: Ture Andersson, Robertsfors, till 
belåtenhet. 
Publiken fåtalig på grund av det vcakra vädert 
som lockat alla ut till havs. 

-k." 

Det var länge sedan domaren blåste till spel på 
Strandvallen i Sikeå men ovanstående referat 
kan väl påminna om gamla tider och kanske 
locka till besök på den gamla fotbollsarenan. 

Sture Bäckström 

F ettisdagsfrågorna - barnfrågor 

1. Var kan man hitta en "spinnaker" 
1. Cykel 
x. Lastbil 
2. Segelbåt 

2. Vad andas grodyngel med? 
1. Gälar 
x Huden 
2. Näsan 

3. Vad heter galaxen vi bor i? 
1. Andromeda 
x. Seyfert 
2. Vintergatan 

4. Vilken av följande blommor förknippas med 
våren? 

1. Blåklocka 
x. Smörblomma 
2. Tussilago 

5. Varför kurrar en katt? 
1. Den mår bra 
x. Den vill vara själv 
2. Den är törstig 

6. Vad kallas rådjurets unge? 
1. Föl 
X. Kid 
2. Killing 

7. Vad gör Lady Lera? 
1. Cementstatyer 
x. Datorspel 
2. Keramikföremål 

8. Vad heter denna figur? 
1. Gubben Andersson 
x. Gubben Nilsson 
2. Gubben Pettson 

9. Vad heter den rika råttan som är med i serien 
Bamse? 

1. Joachim 
x. Krösus 
2. Lurifax 

10. Det lilla spöket Casper har tre farbröder, 
vem av dessa tre är INTE fabror till Casper? 

1. Fatso 
x. Miffo 
2. Stinkis 

Rättsvarfinnspå~dan:9 



Legdeå/ Si keå-almanackan 
Dag Datum 

Sön 2 april 

Tor 13 april 

Sön 30 april 

Lör 13 maj 

Ons 31 maj 

Tor 1 juni 

Sön 18 juni 

Fre 23 juni 

Fre 23 juni 

Tid Aktivitet Arrangör/Plats 

18.00 Årsmöte LSI, Träffpunkten 

13.00 SPF.s årsmöte SPF, Träffpunkten 

19.00 Vårfest Träffpunkten 

09.00 A l lemanutdag LSI 

LSI bjuder på lunch Samling Såghuset 

Manusstopp för Spiran LSI 

09.00 Gökotteutf lykt LSI 
Hemligt mål Samling 

Träffpunkten 

15.00 Andra Varvet öppnar Såghuset 

Midsommarf est Träffpunkten 

Eskadersegling Sikeå BK 

Arsmöte 
Legdeå Sikeå Intresseförening håller årsmöte 

Söndagen den 2 april kl 18.00 

Plats: Träffpunkten 

Kaff eservering 

Alla är hjärtligt välkomna att vara med och påverka vår gemensamma byaframtid. 

Styrelsen. 




