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Sikeå SK:s samlade handbollstrupp - alla kategorier - på ett bräde. Nyckeln till framgång är att förfoga över en 
bred basverksamhet. Sikeå SK är ett lysande exempel på detta. 1973 startade det hela i Tundalshallen - Stig 
Pettersson var initiativtagare. Sista sidan. 

Stock på stock på ... 
Ett Arisågverk installerades i det 
nybyggda såghuset i Sikeå Hamn 
och verksamheten tog fart. Om
kring tre decennier sågades det 
plank och bräder som skeppades 
ut från hamnen. 

Sidan 4 

Grus i maskineriet 
Allt såg klart ut, kommun
styrelsen tog beslut om att för
lägga ridhuset i Sikeå. Men 
beslutet överklagades och ärendet 
ligger nu hos länsrätten, där saken 
tas upp i början av april. 

Sidan 6 

Foto: Curt Dahlgren 

Spirande verksamheter 
Produktionen sjuder i Spiranhuset. 
Sju företag har sina verksamheter 
förlagda i industrihuset, där det 
bland annat tillverkas bädd
madrasser, g lasfasader och tryck
saker. 

Sidan 7 

Wallmark njöt n'fisktallrik å nalta anne · -
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Oppning för spännande lllöjligheter 
B rrr - vinterkylan tränger 

sig på och trots att solen 
skiner är det -20° ute. Jag sit
ter inne i stugvärmen och fun
derar på LSI och vår verksam
het under de åtta år som för
eningen varit igång. 

En hei del har faktiskt hänt. 
Mycket har kretsat kring att 
bygga en infrastruktur för olika 

fritidsaktiviteter. I andra fall har 
det handlat om att bevara gamla 
byggnader och fylla dem med 
nya verksamheter. Många har 
varit engagerade och vi har till
sammans skapat nya arbetstill
fällen och en bättre livsmiljö för 
alla bybor. 

Det som uppnåtts har gett 
bra reklam för Legdeå 

och Sikeå samt resulterat i att 
folk flyttat hit. 

V åra verksamheter har 
också börjat generera 

pengar vilket ger oss nya spän
nande möjligheter tili utveck
ling både när det gäller trivsel
och bevarandeåtgärder och start 
av nya aktiviteter och arrang
emang. 

Vid årsmötet 25 mars kom
mer framtidsfrågorna att dis
kuteras ! Ta chansen att vara 
med och påverka' 

Välkommen 
tili årsmötet! 

Bäckström 
har ordet 

På hösten /939 radades k!ass 3 i Sikeå Hamns skola upp inför fotografen. Bakre radenfrån vänster: Lennart Ågren, Hans 
Gerdin, Gunnar Holmgren, läraren Alma Hedlund, Nils-Åke Andersson och Alf Lindberg. Främre rae/en från vänster: Lars 
Åberg, Lowe Ahlqvist-Wickzel/, Olov Karlsson, Ava Nilsson, Edith Fors111a11-Holmgren, Klas-Gunnar Lindgren, Karl-Gösta 
Roos och Karl-Anders Holmström. 
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Loggbok berättar ... 
UTDRAG FRÅN en loggbok som hittades i snön på Kungsöhällan 
efter att den gamla fyren rivi ts och fraktats tili hamnen. 
Tillsyningsman för fyren var på den tiden Severin Andersson . 
1946 Jan 13 släcktes fyren 

1947 

Juni 6 bytt 2 st. behållare +9 0 

+20° Juni 20 tändes fyren 
Sep 22 besöktes fyren +11 ° 
0kt 18 kl.20.45 besöktes fyren enär den 

observerades ej lysande vid passerandet 
med tjänstefartyget Umeå. Det befanns 
att den inkopplade behållaren var tom, 

0kt 19 

Dee 12 

Feb 2 
Mars 23 
Apr 7 

Maj 25 

vilken avhämtades. En behållare inkopplades. 
Fyren tändes kJ. 21.00 oläslig namnteckning, 
lotsinspektör +4 ° 
Besöktes fyren för inkoppling 
av en ny behållare, men det var 
redan verkställt. 
besöktes fyren för 

+60 

pådrag av en gastub + 1 ° 
släcktes fyren -8° 
tändes fyren -2° 
Besökt fyren, skiftat brännare och inmonterat en 
avstängningskran mellan brännaren och 
klippapparaten att användas enligt tidigare 
meddelade föreskrifter. Kranen sitter 
inuti cylindern. + 16° 
släcktes fyren och rengjordes + 10° 

Gunnar Lundmark Gammal fyr på ny plats. 

Mejeri blev till ladugård Legdeå-Sikeå almanackan 

UNDER 1920 och 1930-talen byggdes många 
små mejerier i Västerbotten . Även i Legdeå, där 
en andelsförening bildades. Bönder i Sikeå, 
Legdeå och Rickleå kunde köpa andelar i fören
ingen. Syftet var att få bättre lönsamhet för jord
bruken genom att förädla mjölken tili ost. Meje
riet var i drift mellan 1925 och 1930. Som mejer
ska anställdes Svea Andersson från Bodbysund. 
Även hennes syster Maja arbetade vid Legdeå 
mejeri . Det byggdes nära Kustlandsvägen nedan
för Tjärdalen. Där fanns en kallkälla varifrån man 
tog det vatten som behövdes. 

Efter nedläggningen användes lokalerna under 
andra världskriget för framställning av gengas
knubb. 

Huset köptes på 50-talet av Karl-Erik Sikström 
som rev det och använde teglet tili att bygga en 
ladugård. 

För dig som intresserad av att veta hur en ar
betsdag på mejeri såg ut under tidigt 1900-tal 
finns en tidskrift som beskriver detta, nämligen 

Västerbotten 3/94. 
G11nn::1 .. 1 11nnm::1 .. k 

25 mars Sön 11.00 Gudstjänst Missionsförbundet 
25 mars Sön 18.00 Årsmöte LSiffräffpunkten 

1 ap1il Sön Fältskytte Pistolklubben 
1 april Sön 16.00 Paltfest Träffpunkten 
7 april Lör 11 .00 Dressyr/märke RKS/Ridbanan 

23 april Mån 19.00 Medlemsmöte Röda Korset/Träffpunkten 
30 april Fre 19.00 Valborgsfest Träffpunkten 

5 maj Lör 9.00 Allemanutdag LSI 
5 maj Lör 11.00 KM/dressyr RKS/Ridbanan 

15 maj Tis Start mottagnig av varor/ Andra Varvet 
24 maj Tors 9.00 Gökotteutflykt LSI 
31 maj Tors Manusstopp/Spiran 

8 juni Fre KM/hoppning RKS/Ridbanan 
17 juni Sön 15.00 Andra Varvet öppnar för säsongen 
18 juni Mån Våravslutning RKS/Ridbanan 

22juni Fre Midsommarfest Träffpunkten 

UNDER SOMMAREN 2000 har 927 artiklar skänkts tili LSI att 
säljas på Andra Varvet. Priset har varierat från 2 kr till 600 kr och 
har totalt inbringat 17 692 kr. Erik Forsgren har genom att skänka 
sin gamla kontorsinredning varit den största givaren och det har 
hittills inbringat 3 520 kr, det finns fortfarande några saker kvar. 
Ett STORT TACK tili er alla. Och välkommen 2001. Ingrid H. 

3 
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Stock på stock banar sin väg in i såghuset för att förädlas till plank och bräder. 1 början 
på 1970-talet rådde det fortfarande full aktivitet i byggnaden. 

Såghuset - kort historik 
ALLA HUS även industri
huset Såghuset, har naturligt
vis sin egen historik. 

Såghusets historia började 
med att massafabriken i Ro
bertsfors lades ned i slutet av 

1940-talet, med den följden att 
en massa människor blev utan 
arbete. Många av de yngre blev 
erbjudna att flytta tili Kempes 
industrier i Alfredshem och 
Köpmanholmen. Men andra 

kunde inte flytta med av olika 
anledningar, precis som det 
även är i dag, alltså. 

SÅ UPPSTOD tanken att 
bygga ett litet sågverk i Sikeå 
Hamn. Ett så kallat Arisågverk 
installerades i det nyuppförda 
såghuset. Det hände så vitt jag 
vet i slutet av 1940-talet och 
början av 1950-talet. Chef el
ler faktor för sågen blev Karl 
Brändström. Om honom kan 

I Arbetsstyrkan på sågen i 
början av 1950-talet ingick: 
Sven Nilsson, Ture 
Lundberg, Karl-Einar 
Andersson, Severin 
Andersson, Ansgar Nilsson, 
Anselm Forsman, Henry 
Jansson, Elis Ågren, Artur 
Brändström, Hilding 
Wallmark, Kalle Holmström, 
Tore Holmström, Viktor 
Larsson, Artur Sikström och 

.._ _ _.,..._..., HPnrv .fnnssnn. 

mycket berättas, men det blir 
en lång historia och det kan 
nog andra minnesgoda göra 
bättre, tror j ag. 

Efter n, KB, ungefär 1959-
60, kom Gösta Bohman med 
farnilj och flyttade in i Vita Du
van. Gösta kom att betyda '-' 
mycket för Sikeå och Legdeå 
både sportsligt och socialt. Ef-
ter drygt tio år lämnade han 
Sikeå för ett annat arbete och 
Elis Ågren efterträdde som 
faktor. Sågverket fungerade 
fram tili i mitten av sjuttiotalet 
då MoDo-koncernen lade ned 
verksamheten av lönsamhets
skäl. 

DET FINNS en mängd histo
rier runt såghuset - faktorerna 
och de som arbetade där-själv 
kan jag dem inte så bra, men 
det vore roligt om någon som 
kan berätta kunde skriva några 
rader tili Spiran. Tili dess "vål 
ji hava nä". 

Curt Nyman 
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50-åring fick man ur huse 
Jag var med och firade en 50-åring som 

fick nästan hela byn att gå man ur huse. 
Nästan hela byn var där. 

Vem var då denna storpappa som lockat 
så många tili långbord och allsång? 

Jo, min hembys sportklubb - Sikeå SK -
som fyllde 50 och skulle firas med "n' fisk
tallrik å nalta anne" som värden sa när han 
inbjöd oss. Och allt detta bara för att n, Alvar 
däri Ottos för 50 år sedan fick för sig att 
han skulle delta i skid-DM för juniorer. 

Men för att komma med i denna elit
mönstring av nya Almare och 

Lindgrenare, för att nämna några av våra 
idoler från den tiden, måste klubben låta sig 
mantalskrivas i något förbund. 
Det hade inte "Tio ljus", "Docenten" eller 

några av dom andra som höll i klockor och 
protokoll vid våra skidtävlingar, tänkt på. 
Eiler- hä had ' int ' vorte. Men vintern 1933 
blev det av. Min klubb blev med på riktigt 
och nu skulle det firas. 

Vi höll tili där'a logen, fast nu heter 
denna tri vsamma träffpunkt något an

nat än när a'Maria Olsson hade ordet där. 
Det var förresten något annat som kom mig 
att tänka på denna det sunda levernets lilla 
bya-Jeanne d' Arc där jag satt och stoppade 
i mig den ena jubileumsströmmingen efter 
den andra. 

På lokalens ena långvägg hade nämligen 
någon låtit hänga upp en inramad orrtupp -
i olja. Det var ett verk av Olle Södergren 
som en gång kom landsvägen fram och blev 
stannande i min hemby, där loge-Maria tog 
hand om honom ... Olle blev hennes sambo, 
som det heter nu. 

Han var yrkesmålare, en skicklig sådan. 
Kanske också lite åt det konstnärliga hål
let, inte bara när han "ådre" dörrspeglar och 
<.kåp. Ivar fall efterlämnade han en del tav
or. Mest målade han orrar, vilka jag tror att 

han skapade vid tillfällen då han inte riktigt 
levde som hans Maria lärde. 
Och det var ofta. 

Tyvärr var inte klubbens verklige gudfa
der, n' Al var, med på kalaset. Vi skulle 

ha kunnat lufta många minnen från den tid 
då vi tävlade i allt från kast med hemmagjorda 
spjut tili järnfotahopp över "hagan" mellan 
gårdsknuten och kokhuset där hemma. 
Det var nästan en livsfarlig övning, ty min 

far hade gjort en hög och bastant haga. Kom 
du inte över så ... Gu' va hä kunna göra ont! 

Alvar kom alltid över. Han var min över
man i det mesta, men näst bäst kunde jag 
bli och ibland ville jag visa det. Som den 

lördagskväll när vi som vanligt samlats i 
Korsvägen . Någon fick för sig att vi skulle 
"tlöja" över staketet vid Alexius cafe. Jag 
tlätte i ansatsen och landade på staketet. 
Slog mig halvt fördärvad och "ski te ne her
taskostymen". Medan alla andra for tili 
dansbanan i Bäck, var jag tvungen att fera 
hem. 

M en om nu inte Alvar var där, så var 
det många andra. Margit exempelvis, 

som jag aldrig "sjonge" ihop med sedan vi 
på 20-talet gick i samma k:lass. Och då sjöng 
jag inte alls. Nu sjöng vi "Slättbäckens 
språng mot vaknat hav", och det Iät riktigt 
bra. 

Och så fick jag en pratstund med Karin , 
som jag inte sett på år och dag. Vi hade det 
gemensamt att vi var "fosterbårn" och hade 
det kanske bättre än många andra, men fick 
också höra att vi inte hade " riktiga" föräld
rar. Vilket inte var så roligt. Nu bytte vi 
minnen om hur vi på äldre dar hittat både 
halvsyskon och fäder. 
50-årskalaset bjöd på hembakt bröd, bakat 

i varvstugan. En hi storisk byggnad som bli
vit kvar efter en svunnen brädgårdstid. Här 
bodde och bakade Anna Grahn med sina tre 
söner, av vilka Alvar fick leva längst. Bertil 
och Bror tog lungsoten. 

A lvar, eller "Kalalla" (Karl Alvar) som 
han fick heta, var vår verklige finlir

are men också, mitt i ali fattigdom och be
drövelse, en gentleman och småsnobb. När 
vi andra sprang omkring på Standvallen i 
bollsparkarbrallor som hängde över knäna 
och gjorde oss, om möjligt, mer hjulbenta, 
kom Alvar i kort-korta byxor. Ofta med 
pressveck. Han gick aldrig ut tili en match 
utan näsduk och kam. 

Alvar var självskriven straffläggare. Och 
då kom kammen fram. Han tog god tid på 
sig att lägga bollen tillrätta. Sedan några steg 
tillbaka, och så fram med kammen. Han 
kunde göra ma-
növern med boll 

gav en viss respekt när han tog sats. 
Men eljest var han from som ett 
lamm, vilket inte gästande målvakt 
hade en aning om. 

Strax före exekutionen hörde man 
Dan-Viktor och de andra "halvknöl
inga": 
- Sätt du händre'n på den där böll'n, 
je hä de' siste du gör. Han skjut ihjäl 
dä '. 

Efter den dödsförklaringen var det 
klart att Bisses straffar gick in. 

Eric Wallmark 
8 oktober 1983 

och kam ett par 
gånger, allt me
dan målv akts
stackar'n blev 
mer och mer ner-
vös. 
När Alvar inte 
var med stod ofta 
"Bisse" för straf
farna. Han var av 
den där 2-met
erssorten och in-

Eric Wallmark är född 
1914 och uppvuxen i 
Sikeå. Han arberade hela 
sin yrkesverksamma rid på 
Västerbottens-Kuriren, 
först som lokalredaktör i 
Robertsfors, sedan som 
journalist på cenrral
redakrionen i Umeå, och 
slurligen som redaktions
chef fram rill pensioner
ingen. Under framförallt 

1980-taler skrev han åter
kommande kåserier i YK, 
"Veckans Wallmark", och 
der är bland dessa som vi 
nu publicerar några som 
speglar Sikeå och männis
korna där, som Eric minns 
dem. 
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Ett hinder kvar. •• 

Allt tycktes klart med ett ridhus till Sikeå, men så dök 
nya hinder upp. Hinder - kanske svårare att ta sig över 
- än det som Marika Andersson måttar in sin häst till. 

Rapport från IT-möte 
FRÅGOR HAR rests i byarna om bredbandssatsningen och 
vart den tog vägen i Robertsfors kommun, så Anders Kär
nebro kom och informerade företagare, representanter från 
LSI och Spiran-redaktionen. 

Läget är som följer. .. Ettan heter det projekt som nu drivs 
i kommunen, och det ger med hj älp av fiber i följande byar 
Djäkneboda, Bygdeå, Åkullsjön, Överklinten och Flarken 
en väldigt bra hastighet inne i byarna, men sen ska man ju 
ut på det världsomfattande nätet och då fattas det ett riktigt 
genomtänkt transportnät i kommunen. 

För detta transportnät finns 6-7 miljoner avsatt och pro
jektering skall påbörjas tili sommaren, inga beslut är för 
närvarande fattade om hur och med vilken teknik eller 
täckning nätet skall ha . Sikeå fanns inte med på de kartor 
som visades på Träffpunkten. 
DET BEST ÄMDES att eftersom Spiranhusets företag är i 
behov av en snabb uppkoppling mot Internet så skulle före
tagen gemensamt göra en skrivelse ställd tili kommun
styrelsen, där kravet är att en länkstation skall placeras i 
Sikeå. 

I våra byar har vi sedan möjligheten att själva påverka 
eller välja hur vi går vidare, huvudsaken att vi har en länk
station i byn. 

Den som viii veta mera kan gå in på kommunens hemsida 
där projektet Ettan presenteras. 

lneemar Nilsson 

... VISA DE SIG vara fler, 
innan det står klart att ridhu
set ska byggas. De flesta, både 
kommuninnevånare och tid
ninga r tyckte att kommun
styrelsens och sedan kommun
fullmäktiges beslut att lokali
sera ridhuset tili Sikeå var sol
klart. 

Majoriteten för en placering 
av ett ridhus i Sikeå var stor. 
Men vem säger att saker och 
ting ska vara enkla. Ärendet är 
nu överklagat tili Länsrätten 

och ska tas upp den 2 april. 

VI HAR haft årsmöte på Träff
pu nkten. Tili vår glädje kom 
det några fler än bara styrel
semedlemmar. 
Ingrid Jansson avgår som ord

förande, vilket blir en förlust för 
styrelsen. Men vi hoppas att hon 

fortfarande har lust och ork att 
jobba ideellt i klubben. Ett sto11 
tack tili dig Ingrid för de åren 
som du jobbat och sl itit för 
Ridklubben Sandgärdan. 

Maria Lindgren är ny i styrel
sen - se faktaruta - och vi häl
sar henne varmt välkommen. 
UNDER HÖSTEN som var 
har vi haft folk på olika kur
ser, bl.a. har Mona Andersson 
och Katarina Ekman gått vux
enledarutbildning 4 dagar i 
Skellefteå. 
Nu bö1jar vårens ridlektioner 

trots kylan och vi hälsar nya 
och gamla elever samt våra 
duktiga ridinstruktörer väl
komna tillbaka. Hoppas att ni 
har en rolig och givande ter
min framför er. 

Mona Andersson 

FAKTA: Ridklubben Sandgärdans nya styrelse 

• Ordförande: Mona Andersson. 
• Sekreterare: Jennie Nyman. 
• l<assör: Anni ka Forsberg. 
• F öräldrarepresentant: Kerstin Andersson. 
• Ledamöter: Lina Jansson, Therese Isaksson och 

Maria Lindgren. 

Sugen på 
sommarjobb? 
ANDRA VARVET behö
ver under sommaren två 
ungdomar, 16 eller 17 år, i 
två perioder 18 juni-13 
juli alternativt 16 juli-10 
aug. Arbetstider är mån
fre 13.30-20.00, sex tim/dag, som hjälp tili Åsa Bäckström. 

Den som viii jobba i butiken önskar vi ska delta lite i det 
ideella arbetet innan butiken öppnar. 
Sista anmälningsdag 31 mars. 
Ansökningar tili Ingrid Hanke 150 13. 

Boka 18 mars för LS-mästerskapen 
I LINUXBACKEN eller som man förr sa Korngäla kommer 
det att hållas en "tävling" där allakan vara med och för en 
stund ha roligt. Klasserna är: pulka, bob och skrana. 

Medtag skaffning, för elden kommer att brinna och solen har 
!ovat skina liksom snön som ska ligga kvar i backen, tili sön
dagen den 18 mars 12.00. 

Man kan tävla i att åka långt, krokigt eller fort, i en del av 
momenten tillämpas masstart. OBS dopingkontroll. 

Åldersindelning: 0- 5, 5-10, 10-20, +20 - för äldre blir vi 
inte i sinnet... 

Priset ut2:örs av en ofattbar ära utöver det vanliga. 



Huset det 
spirar i! 
SPIRANHUSET, vår bys 
stora industrihus, vad händer 
där egentligen. Här följer en 
presentation av de företag som 
härbärgerar i detta stora hus. 
Cue Dee Produkter AB: 
Cue Dees huvudsakliga verk
samhet är tillverkning av 
antennfästen, master och torn 
för bl.a. mobiltelefoniutbygg
nad. Kunderna finns över hela 
världen och leveranser har 
skett tili cirka 70 länder. 
Cue Dee Produkter AB har 23 

anställda och omsättningen är 
cirka 50 miljoner kronor per år. 

Framtiden för företaget ser 
mycket ljus ut med tanke på 
nya generationens mobiltele
foni (UMTS = 3G). Företaget 
utvecklar olika totallösningar 
som kommer att erbjudas kun
derna. 

Tryckeriet i Robertsfors AB: 
Företagets verksamhet inne
håller det mesta inom tryckeri: 
original, grafisk form, repro
arbeten, offsettryck, 4-färgs
tryck och färgkopiering. Kun
derna är små och mellanstora 
företag, kommuner och lands
•ing. Huvudpaiten av kunderna 
kommer från Umeå, men i 
kommunen finns också kun
der. 

Antalet anställda är fyra per
~oner och omsättningen är 2,5 
miljoner per år. 

Företaget kommer inte att 

Årsmöte! 
Legdeå/Sikeå 
Incresseforening 
Söndag 25 mars kl 18.00 
på Träffpunkten. 
Sedvanliga årsmötes-
forhandlingar och diskus-
sion kring viktiga framtids-
frågor. 
Kaffeservering. 
Välkomna! 

Styrelsen 

SPIRAN 

växa i antalet anställda och 
kommer att gå mycket försik
tigt fram när det gäller inves
teringar i ny teknik. På så sätt 
tänker Tryckeriet i Robertsfors 
AB överleva. 

Nordflex Sikeå AB: 
Nordflex verksamhet är i hu
vudsak plymåkoncept, resår
madrasser, bäddmadrasser, 
polyetermadrasser, gardiner 
tili skandinavisk husvagns och 
husbilsindustri samt efter
marknad. Plymåkoncept tili 
offentlig miljö samt poly
uretancellplastdetaljer tili öv
rig industri. 

Kunderna finns i hela Skan
dinavien. 

Antalet anställda är 36 och 
omsättningen är 27 miljoner 
per år. 
Framtiden för Nordflex Sikeå 

AB är stabil, med en omsätt
ningstillväxt/minskning bero
ende tili den rådande om
världskonjunkturen. 

Skanska Glasbyggarna: 
Företagets huvudsakliga verk
samhet är tillverkning av glas-

Kortisar 

SPIRANS REDAKTION 
efterlyser gamla namn på 
vägar, backar, berg, utskiften 
och åkermark med mera. 
Gärna med bakgrunden kring 
namnet och finns det bilder 
är det ännu bättre. 

Gunnar Lundmark är 
mannen att kontakta. 

fasader och glastak, och kun
derna finns i huvudsak i Sve
rige. 

Antalet anställda är 32 och 
omsättningen är 35 miljoner 
kronor per år. 

Skanska Glasbyggarna är 
konjunkturberoende, men 
kommer att år 2001 investera 
i ny teknik. 

Åkullsjöns Snickeri AB: 
(f.d. Lack Palm) 
Åkullsjöns snickeris verksam
het är industrilackering av 
produkter ifrån Åkullsjöns 
snickeri AB, som har sin pro
duktion i Åkullsjön. Även pri
vatpersoner kan vända sig tili 
företaget för lackering. 

Antalet anställda är en per
son och företagets framtid ver
kar stabil. 

Ali-bygg: 
Företaget Ali-bygg sysslar 
med nybyggnationer och repa
rationer av fastigheter, och 
kunderna är företag, lantbruk 
och pri vatpersoner. 
Företaget har tre delägare och 

tre anställda, omsättningen är 

ETT PAR husvagnsplatser 
med ei är lediga för säsongen 
2001 (1/5-15/9). Säsongs-
hyra 2 000 kr. I hyran ingår 
ei, vatten och båtplats för 
mindre båt. Kontakta Gun-
nar Lundmark 0934-15116. 

LSI SÖKER faddrar tili 
portarna - 16 tili antalet - på 
magasinet. Ansvaret omfattar 
målning och skötsel. 

LSI står för färgen. 

7 

3 miljoner kronor. 
Framtiden verkar vara stabil 

och inga stora förändringar 
planeras. 

Burk: 
BURK ÄR en förkortning av 
Byautvecklingsrådet i Ro
bertsfors kommun. 

Under projektnamnet "Ar
bete åt alla", syftar Burk tili att 
ge meningsfull daglig syssel
sättning. Arbetsuppgiftema be
står av tillverkning, reparatio
ner och underhåll inom kultur, 
miljö, turism och friluftsliv. 
Dessutom sker social grupp
samverkan och problemlösar
träning. 
Arbetsförmedlingen finansie

rar och anvisar deltagare. Detta 
medför att byaföreningarna 
inom kommunen kan få vissa 
arbeten utförda, mot material
kostnader. 
Två personer är anställda och 

12 personer är anvisade för till
fället. 

Framtiden ligger helt i Läns
arbetsnämndens beslut. 

DEN NYA telefonkatalogen 
är nu under tryckning och vi 
hoppas att alla hushåll viii 
stödja LSI genom köpa den 
tili det facila priset av 20 
kronor. 

PISTOLKLUBBEN LÅTER 
meddela att banan öppnar den 
6 maj. Nybö1jare är vä lkomna 
söndagar 15.00 och tisdagar 
18.00. För övriga gäller tors-
dagar 18.00. 



1973 lossades 
första skottet 
IDROTTEN KOM tili Västerbotten un
der 1880-talet. Skol- och militäiidrotten or
ganiserade sig vid sekelskiftet. Västerbott
ens Tdrottsförbund bildades 1908 och bö1j
ade med fotboll. Robertsfors lK antog sina 
stadgar 1907 och Sikeå Amatörklubb bil
dades ungefär vid samma tidpunkt. 

Den 14 jan 1933 bildades Sikeå Sport
klubb med Holger Julius Nilsson som ord
förande, Alfons von Ahn sekreterare och 
Helmer Pettersson som kassör. 

Redan 1935-37 fick den unga klubben 
problem. P.g.a. sågverksnedläggelsen i 
Robertsfors flyttade många ungdomar 
söderut. 1938 diskuterades en samman
slagning me ll an SSK och RTK. Den 7 
mars 1941 togs beslut om sammanslag
ning. Årsmöte den 30 mars gav följande 
styrelse: ordförande Ingvar Eriksson 
Robertsfors, vice ord. Sante Carlsson 
Sikeå, sekreterare kommunalkamrer Ar
tur Jäderberg Robertsfors , vice sekr. fak
tor Karl Brändström Sikeå, kassör konto
rist Arne Nore ll Robertsfors och materi
elförvörvaltare redaktör Eric Wallmark 
Robertsfors (f.d. Sikeå) i fotbollssektionen 
Helge Bäckström Sikeå. 
PÅ INITIATIV av faktorn Gösta Boh
man startades 1959 ungdomsverksamhet 
i fotboll , ishockey och friidrott. Verksam
heten blev snart en kommunal ungdoms
serie . Klubben återupptog seriefotboll 
som upphörde på 70-talet efter att RIK 
värvat halva laget. 

Stig Pettersson föreslog 1973 att klub
ben skul le starta handbollsverksamhet i 
den relativt nya sporthallen i Robertsfors. 

Styrelsen: Martin Jonsson, Alex Fors
mark, Gunnar Lundmark och Sven-Erik 
Lundström välkomnade förslaget, men 
kunde väl inte föreställa sig följden av detta. 

Det sociala skälet passade väl in i 
klubbens verksamhet som mer och mer 
innefattade barn
kafe- dans- och 
motions
verksamheter 
samt viktväkteri. 
Handbolls
kunnande hade 
Stig men även 
den nyinflyttade 
göteborgaren 
Roger Johannes-
son. 

Martin Jansson, 
höll i klubban 
åren 1964-2000. 

SPIRAN 

Sikeå SK:s första A-lag. Bakre rae/en, stående från vänster: Karl-Gunnar Larsson, 
Ingemar Nilsson , Lennart Nilsson, Kjell-Åke Jansson , Anders Grönlund, Roger 
Johannesson , Tommy Asplund och Stig Pellersson. Främre rae/en, knästående från 
vänster: Gunnar Hammarslen, Lars Gerdin, Anders Erixon och Lage Fredriksson. 
Tänk - atl åre/s A-lag tillhör ele 20 bästa i Sverige, fantasliskt! 

Klubben utarbetade och utbildade sina 
ledare i etik, moral samt kräver att de äldre 
spelarna skall ställa upp som tränare och 
ledare för de yngre. I dag finns det cirka 
60 ledare. 
EFTER HAND växte sig handbollen allt 
starkare och var den enda idrottsverk
samheten förutom fina framg ångar av 
friidrottstjejerna Lina Jonsson och Hanna 
Öberg. En handbollssektion bildades och 
Gunnar Hammarsten har vuxit fram som 
den sammanhållande kraften. Han har 
lyckats samla en mängd personer kring 
handbollen . Yerksamheten blev under 
slutet av 1990-talet så stor att handbollen 
styrelse nu är huvudstyrelse och verksam
heten i Sikeå by bedrivs av en sektion. 

Från att ha bö1jat med ett lag i division 
IV tog verksamheten fart under mitten av 
1980-talet. Ungdomssatsningen blev mer 
uttalad och klubben växte. 1 dag finns tre 
seniorlag med 70 spelare. Herrar, ÅEKIS 
samt damer dessutom hela 155 ungdoms
spelare i alla åldersgrupper. Man bedri
ver handbollsskola för de yngsta barnen. 
Detta hade inte kunnat ske om inte 
Jenningshallen byggts under mitten av 
1990-talet. 
FÖR NÄ RVA RANDE är det herrarna 

i trakten deltar eller har de ltagit i hand
bollens verksamheter. Handbol lsgym
nasiet tillsammans med Jennings-sko lan 
ger bra möjligheter tili utveckling av goda 
framtida ledare och spelare. 

Mitt i framgången är det dock vikt igt 
att inte växa för fort, att balansera bud
geten. Stödet från företagarna och kom
munen är bra för de vet att pengarna an
vänds på ett ri ktigt sätt. .. 

Även om kollektivet Sikeå SK fram
hålls är det fel att inte förutom entusias
ten Gunnar Hammarsten nämna tränaren 
Per Olsson, som format laget sedan 1990. 
Hans långa åtagande tackar vi för - hela 
nio säsonger! Han säger sig trivas med fi
losofin , träningsvilligheten och den höga 
moralen. 
DAMERNA KVALAR också mot spel, 
division I och ett fjärde seniorlag Bränn
stans IF har spelat sina första matcher. Hur 
det går får ni följa i loka! och rikspressen. 
Vi återkommer med gamla pressklipp i 
kommande num-
mer av Spiran. 
Sikeå SK inte bara 
spirar, utan står 
snart i full blom . 

som skapar de största rubrikerna med spel Sven-Erik 
i all svenskan. Klubben och dess ledare be- Lundström 
tonar dock att det viktigaste är klubb
känslan . Att ungdomarna ges möjlighet att 
komma ut och utvecklas både som spe
lare och individer. Nästan alla ungdomar 

Per Olsson, trä
nare för A-laget. 


