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Ett slående salllarbete 

Åke Dahlberg och Arnold Bäckström hade lagt ali annan verksamhet åt sidan för att spika gjutformar. Efter
. om det behövs 30 gjutformar tili bygget av ridhuset i Sikeå, så blev det en hei del spikning. Sidan 4 och 5. 

Det Charles den förste Intensiv 
svanger Tili en början drogs tåget mellan media-

Robertsfors och Sikeå med oxar 

i Sikeå och hästar. Men med tiden förbätt- bevakning 
rades ekonomin och 1890 kunde 

Punkrockbandet det fö rsta loket - som döptes tili All a har varit hä r, 

C.B.F var hu vud- Charl es, efter agenten Charles Bell näs tan ! Li s tan kan 

akten på pre miä- - köpas i England . göras lång, YK, YF, 

ren fö r Sikeå- Aftonbladet o s v. 

festi valen. Sid 8 Sid 3 Sid 2 

Är campingutökningen bra för oss i byn? Ingrid Hanke funderar sid 8 
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Rekordsommar - på många sätt! 
E fter några fina höstdagar 

med hög luft och sol smattrar nu reg
net mot rutan. Höstrusket är här och det 
känns rätt att sitta i stugvärmen och för
söka summera sommaren som gått. 

En rekordsommar på många sätt. Yåra 
"affärsverksamheter" Andra varvet och 
campingen har satt nya rekord, både när det 
gäller antal besökare och klirr i kassan. 

N yheter som bouleturneringen och 
sommarkafeerna, tillsammans med 

Sikeå BK, har haft bra uppslutning. Ka
feerna har t ex haft mellan 120- 170 gäs
ter va1je gång, trots att det regnat vid ett 
par ti ll fällen. 

S ommarens stora utmaning varju mål
ningen av Stora magasinet. Tack vare 

en kraftsamling av frivilliga, som målat 
tisdag- och torsdagkvällar. dörrfaddrar, 
Sven-Erik Lundström och hans arbets
prakti kgrupp och toppmålarna från 
Åhmans måleri stod huset klart tili invig
ningen , som hölls i samband med hamn
marknaden den 11 augusti. lnvigare var 
Johan Pettersson, som kunde berätta om 
egna erfarenheter från det tunga arbetet 
med massabalarna som en gång i tiden 
lagrades i magasinet. 

Hamnmarknaden i övrigt var trots reg
net på förmidd agen välbesökt och 

vid eftermiddagens hemvändarmiddag var 
stämningen hög och utlottningen av den 
modell av en utdragssoffa som Gunnar 
Jansson tillverkat och skänkt gav ett bra 
tillskott tili fö reningen. 

Det har varit mycket om Sikeå i media den här sommaren 

N är det gäller mediabevakning har den 
här sommaren varit helt fantastisk, 

mycket tack var Ann-Charlotte Nordlund, 
Yad sägs om följande lista över medier 
som haft inslag från oss: Västerbotens 
Kuriren, sommarbilaga, Yästerbottens 
Folkblad, Mellanbygden , Aftonbladet. 
Yästerbottningen, Land, Kommunal
arbetaren , Brand och räddning, Hemmets 
Journal , Året runt, lokalradion och nu se
nast TV Botnia. Jag hoppas att alla 
Legdeå- och Sikeåbor tar tili sig uppmärk
samheten och känner sig delaktiga. 

S ommarens stora nyhet är att Legdeå
Sikeå köpt upp Bygdeå Camping, 

omfattande nio varmbonade stugor, 10-
13 111 2, och två servicehus. Stugorna ska 
ses som ett komplement tili campingen 
som ger ytterligare bärkraft för att kunna 
anställa persona!. För byns föreningar ska
pas möjligheter att ordna längre kurser och 
läger och för bybor och före detta bybor 
ges möjlighet tili boende med särskild 
" byarabatt". 

Målet är att anläggningen under hösten 
ska flyttas till området strax norr 0111 nu
varande husvagnscamping och sedan vara 
klar att tas i bruk nästa sommar. 

Avslutningsvis viii jag tacka alla som 
arbetat för föreningen och gjort ali vår 
verksamhet möjlig . 

Tack och välkomna ti 11 "Brandkårs
festen" söndag den 4 november kl 14.00. 

(Se särskild annons) 

Bäckström 
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En bild 
berättar ... 
DEN HÄR UNIKA bilden är 
från 1890-ta lets Sikeå. Den vi
sar järnvägen med det fö rsta 
ång loket "Charl es". Lokfö rare 
är fö rmodligen Fredrik Mark
strö m, efte rsom bilden ko m
mer från Lars Sjöström, Ö ver
kl inten, vars mor ä r sikeåbo 
och dotte r tili Gerda (Nil sson) 
född Markström. I bakgrunden 
sy ns t i II vä ns te r fakto rsbo-

aden. På 1930-talet hette fak
orn Noren. Tili höger på ber

get ser vi Tullgården, innan den 
blev tullgård ( 1905). På den här 
tiden fungerade huset som af-

·r. 

"i(:JEN TILLBAKA TILL 
j ä rn väge n oc h lo ko mo ti ve t. 
Fö r bruk she rrarn a inn e ba r 
transporte rna av malm och fä r
diga produk ter me ll an Sikeå 
och Robertsfors en avsevärd 
fö rdyring. Redan vid mitten av 
1800-ta let hade dåtidens ägare 
få tt nys om de nya " landsväg
s l o ko mo t i ve n/å ng häs ta rn a" 
so m hade uppfunnits i E ng
land. 1860 hade man kommit 
så långt att man skaffat till stånd 
att bygga en j ärn väg. Bri sten 
på pengar gjorde eme ll ertid att 

Då, fri sikt åt alla håll. 

bygget inte kunde påbö rj as 
fö rrä n 187 5. Efte r tre å rs 
bygge va r ba na n kl a r, me n 
penga rn a hade inte räckt tili 
j ä rnrä ls he la sträc ka n ! Från 
ha mne n ti II ku stland sväge n 
hade man lagt inköpt räls, vi
d are tili nu vara ncl e Martin 
Burström hade man lagt egen
producerad räls men tili resten 
- 3 km tili Robertsfors - hade 
man bara råd med plankräls, 
v il ke t inne bar a tt a llt gods 
mås te las tas o m, clär plank
rä lsen bö rjade . H äs tar och 
oxar drog vagnarna ti II en bör
j an, men 1889 hade ekonomin 
fö rbättrats så pass att bolagets 
agent i England C harl es Bell 

Nu, 200 1 ligger tullgården nästan helt dold. 

fick uppdraget att köpa in ett 
ång lok. Affäre n gick i lås och 
1890 kunde loket, som döp
tes tili "Charles" efter agen
ten, bö,ja trafikera banan som 

188 1 be lagts med järnräls på 
he la sträckan. Hästarn a och ox
arnas tid var fö rbi. 

Sture Bäckström 

........... ----------Företagskollen -----------
Å.G. Sprängare AB 

Som namnet säger sysslar fö retaget mecl sprängning av berg 
-:: h sten. Konstruktionssprängning ut fö rs och även uthyrning 
v föra re inom transpost och entreprenadbranschen. Kunderna 

är bland andra Skanska, NCC, PEAB, Yägverket, kommuner 
och pri vatpersoner. Antal et anstä llda är två och fö retaget om
sätter 1,2 miljoner kronor. F ramtiden ser tämligen ljus ut be
träffande arbeten i denna bransch. Någo n utvidgning ä r trots 
det inte aktue ll i nul äget. Förh oppningar finns att så små
nin gom kunn a utbilda någon yngre förmåga som kan fö ra 
yrket vidare. 

Bagarstugan Sikeå HB 
Är ett tun nbrödsbageri som använder traditi one ll vedeldad 
ugn. Kundern a ä r butiker, men fö rsäljning sker även tili pri
vatpersoner vid bagarstugan. Företaget sysse lsätte r två perso
ner och fra mtiden ser ljus ut. Företaget planerar att fl ytta tili 
nya större loka le r tili hösten. 

Holger Boströms Fisk 
Yerksamheten består utav fiske, främst sik och kunden är i 
huvudsak Gäv lefisk. Framtiden ser dock tyvärr in te så ljus ut 
på grund av den stora sältillgången. 

0 

Linkans Akeri (Ring mej!) 
Mecl en omsättning på knappt fyra mi ljoner kronor i tJo l så 
står det kla rt att många rin gde tili Li nkan. Linkans Åkeri 
transporterar konfek ti on i 
Norrland och fl ytta r bo
hag över he la landet. 
Ku ndern a ä r pri vatperso
ner och fö retag. Företaget 
sysselsätter fyra chauffö
rer, som rattar fyra bila r 
och fra mticlen ser ljus ut. 
Det rull ar på ... alltså. 

Per-Erik Lindqvist. 
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Saker och ting m åste stötas och blötas innan verksamheten går vidare. Från vänster: Peder 
Forsberg, Martin Jansson, Martin Karlsson o ch Erik Lundberg 

Ridhuset - en f ormsak 
ETT 15-tal hade hörsammat 
uppmaningen och stämplade in 
klockan 9.00 - gryning för en 
skiftarbetare - lördagen 6 okto
ber. Uppdraget var att bygga 30 
gjutfo rm ar tili ridhusgrunden 
och det he la tilldrog sig nere vid 
Såghuset i ham nen. 
Byggmästare Peder Forsberg 

hade a ll t k lart för sig, det fanns 
ritning, och efter en tids tram
pande fram och ti ll baka hade 

arbetsstyrkan hittat sina posi
tioner vid spikbänkar och an

dra anordningar. Snart nog 
rådde en febri I verksamhet, 
hammarslag blandades med 
ljud från kaprondell och bygg
såg. Sjä lvklart var det även en 
del diskussioner om hur man 
skulle gå tili väga. 
UNDERTECKNAD TOG itu 
med att bocka armeringsjärn. 
30 formar krävde en hei del 

Rapport från Sandgärdan: 
DEN 6 oktober var ett histo
riskt datu m för ridklubben. Då 
va r det näm ligen den första 
sam mankomsten för att på
bö1ja byggandet av ridhuset. 
Då har jag inte räknat alla tim
mar som vår hustomte, Martin 
Jonso n, lagt ned på projekte
ringen av marken. Tidsplanen 
är att vi ska hinna gjuta plintar 
och få dem i jorden innan fros
ten komme r så att Plåt och 
Sm ide kan sät ta upp stommen 
innan snön kommer. 

Yi har jobbat hela året med 
o li ka aktiviteter som inbringat 
en ganska bra summa pengar. 
F.xem m~I n~ ;iktiv i teter ~r Rru-

kets Dag, Sikeå Hamnmark
nad. försäljning och ponny
ridning på Andra Yarvct hela 
sommaren. 

Det senaste tillskottet på ak
tiviteter är matbespisningen på 
Träffpunkten för hemvärnet. 
Där viii jag passa på att tacka 
matpatronerna Ingrid Åhman, 
Ingrid Jonsson och Helen Sik
ström. Den senaste gången fick 
hemvärnet en mycket uppskat
tad ärtsoppa som tillagats av 
Gertrud W Bäckström och Bir

git Dahlberg, båda Rickleå, 
som även skänkte alla ingredi
enser tili soppan. Tack alla ni, 
det hlev ett bra netto. 

bockning, 270 armeringsjärn 
för att vara noga. Della i kom
bi nation med en allt för låg 
arbetsställning gjorde att ryg
gen bö1jade klaga i slutet av 
dagen, men vad gör man inte 
för den goda sakens skull. 

Lunchen intogs i sotarkam
maren och det bjöds nf1gon 
sorts korvgryta som Helen 
Sikström förtjänstfullt svängt 
ihop. 

UNDER HÖSTEN har vi 
haft klubbtävlingar i hoppning 
uppe på Drömvallen och där 
tog Kim lsaksson hem segern 
och blev klubbmästare. Som 
goda tvåor kom Frida Fors
berg, Therese I saksson och 
Annika Sandegren . 

Lina Jonsson skördar fram
gångar i högre dressyrklasser 
i bl.a Umeå. Man kan läsa om 
hennes framgångar lite nu och 
då, en gång blev hon tili och 
med etta och tvåa i samma täv

ling ... 
Marika Andersson och Frida 
Forsberg har lyckats bra på en 
hoootävling i Yindeln. Dom 

Stärkt av mat, kaffe oc h 

arbetarbaracksnack tog styr
kan upp verksamheten med 
nya tag. När kvällningen lagt 
sig var uppdraget s lutfört och 
ännu ett bevis på att samarbete 
är ett bra arbete, vi lket kom
mer att behövas framgen t när 
det g~iller att få ridhuset inom 
hank och stör, en ren formsak, 
helt enkelt. 

Tor AnesäteY 

kom etta och tvåa i m itten a· · 

september. Frida har dessuto11-
tagit hem bra placeri ngar i bl.a. 
Lycksele under hösten dä r hon 
red dressyr. 

Sista helgen i September 
hade vi ryttarmärkestag ing i 
hoppning. All a varjätteduktiga 
oc h vår doma re för dage n 
Anna Sandegren tyckte att a ll a 
höll en väldigt jämn och hög 
nivå. Detta tyckerjag låter som 
om vi har vä ldigt duktiga in 

struktörer. 

Mona Andersson 



\ 
1 

I 
""'et slog gnistor om Jonssons arbete, men lika

llt hade han fullt sjå att få fram material. 
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Glenn Nordström och Peder Forsberg kapar till 
brädor för gjutformarna. 

Från ax 
till limpa 

Det ska böjas i tid det som ... Karl-Axel Jonsson vid spikbänken. 

Ingemar Nilsson fogar ihop armeringsjärn. Formen böriar ta form. så att säua. 
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Noterat på byn 
SOM YANLIGT - är man väl böjd säga - så öppnade Andra 
Yarvet den 17 juni dörrarna tili en tili bredden fullproppad bu
tik. Folk bara strömmade in i lokalen , i fyrtio minuter var vi 
tvungna att inte släppa in mer än tio, femton åt gången. Kul och 
jobbigt. Hela våren ringde fo lk tili Ingrid (Hanke) och Barbro 
(Pettersson) och även tili oss andra som är engagerade. Alla 
vil le lämna in varor tili försäljning. Den 15 maj startade mottag
ningen av gods, och redan före det tog vi emot varor som fo lk 
skänkt tili LSI. Succen fortsätter med andra ord. 

Husvagnscampingen kan nu ta emot 24 säsongsplatser och 
bö1jar nu se riktigt trivsam ut. Magasinet är återinvigt med ett 
sk.inande nytt plåttak samt målat med Falurödfärg. Portarna är 
bortadopterade och målade svarta med vita foder. Så nu ska väl 
a ll a som ville avvakta och "s i hur hä skull gå" kunna lätta på 
börsen. Pengar behövs, vi har massor av projekt på gång. 

De som jobbar ideellt går snart på knäna och inte blir dom 
yngre heller. Spirantidningen klarar nog i dag inte tryckning 
och distrubition , troligen en höjning på gång, men bidra gär
na med en slant. 

Med positiva framtidsutsikte r och tiggeri i tankarna säg ja 
ba - vi höres. 

Curt Nyman 

SIKEÅ BÅTKLUBB hade till sammans med Yuxenskolan 
under ett antal onsdagskvällar ordnat musikcafe i Sikeåhamn. 
En liten scen hade byggts upp utanför kraftstationen och pu
bliken satt på bänkar och stolar i sluttningen. 

Tillställningarna var populära, vilket antalet besökare 
skvallrar om, mellan 120-200 personer hade letat sig ner tili 
hamnen i somras. Yid två tillfällen varman tvungen att flytta 
inomhus i magasinet på grund av regn . 

Underhål lare var: Åkullsjöns gospelgrupp, Margareta An
dreasson, Lena Lundmark , Sussie Risberg och Sigurd Lars
sons orkester. 

Gunnar Lundmark 

ÅTTA LAG kom tili start i SM (S ikeå Mästerskapen) i boule 
som spelades på den utmärkta anläggningen i Sikeåhamn. Tre 
av lagen hörde glädjande nog hemma i Sikeå, vilket namnen 
ger besked om, lag Jämmerdalen, lag Brännstan och lag 
Korsvägen. Bäst lyckades Jämmerdals-laget, med trojkan 
Martin och Clary Glaas samt Ann Charlott Nordlund, som i 
finalen besegrade Bygdeå med klara 13-4. Cyril och Aina 
Lindmark tillsammans med Ellinor Edvardsson i lag Bränn
stan belade tredjeplatsen. 
- Jag har försökt få igång en byaserie för att öka intresset för 

boulen, säger Ann Charlott Nordlund, en av eldsjälarna kring 
boulen i Sikeå, som hoppas på fler lag i nästa års turnering. 

2.06 METER, nej det är inget Sikeå-rekord i höjdhopp, om 
det nu finns något. Däremot är det en brännässla, som med 
hjälp av en rönnhäck samt en fuktig och relativt varm som
mar, skjutit i höjden hemma hos Ann Charlott Nordlund. 

Och sin vana trogen att marknadsföra Sikeå försöker Ann 
Charlott få brännässlan noterad i Guinness rekordbok. Efter
som det inte finns någon tidigare notering i rekordboken om 
brännässlor får väl chanserna bedömmas som goda. 

Nya tag tili sommaren 
EN DAG i bö1jan av juli ringde 
en släkting från Umeå. Han be
rättade att Ersboda-skolan 
skulle byta ut skolbänkarna. "Är 
det möjligt att skicka dem tili 
Ryssland" undrade han . Jag be
dömde det alltför dyrbart, men 
varför inte sälja bänkarna på 
Andra Yarvet och skicka intäk
terna tili Ryssland. 
Tillsammans med några med

hjälpare lastades 40 skolbänkar 
med tillhörande stolar på last
bil och fraktades tili magasinet 
i Sikeåhamn. Två bänkar ställ
des ut på Andra Yarvet för att 
locka några köpare. 
FÖRSÄLJNINGEN HAR 
dock inte gått så bra, bara fyra 

bänkar hittade köpare tili ett 
netto av 600 kronor. Men vi 
tar nya tag nästa sommar -
välkomna att köpa då vinsten 
går tili en god sak . Överskot
tet kommer att sändas tili ett 
barnhem eller en skola på 
ryska landsbygden utanför 
Kostamus, med mina kontak
ter i Ryssland är jag säker på 
att pengarna kommer fram tili 
rätt stäl le. 
ETT STORT tack riktas tili 
Bullkungen som utan kostnad 
fraktade godset tili Sikeå, ävr -
Andra Yarvet, som inte toe 
någon provision på försäljning
en, ska ha tack för hjälpen. 

Gunnar Lundmark 

Legdeå-Sikeå kalendern 
2 nov fre Höstfest. Träffpunkten. 19.00 
4 nov sön Brandkårsfes t, Träffpunkten. 14.00 

25 nov sön J ulmarknad, Träffpunkten. 13.00 

30 nov fre Pubafton, Träffpunkten. 19.00 
16 dec sön Luciafest. Träffpunkten 

Det är några eldsjälar på Östersia som under sin 
semester röjt utmed stranden. Snyggt jobbat. 

Annonser 

Höstfest 
Träffpunkten 2 nov. 19.00. 3 
rätters middag med dans 250 
kronor. 21.00 Dans tili 
COMPLAYNERS 100 kro
nor. Anmälan senast 27 okt. 
(gäller middag) Ingemar 
Nilsson 150 13, Nils-Erik 
Djerv 152 00, Jan-Erik 
Mattsson 152. 

Snöröjning 
utföres 

Mindre väg stumpar, 

gårdsplaner samt smärre T 
traktors tjänster t ex. 
båttransporter 
Ring Thord: 
15127,0706342561 

Prima matjord 
finns att köpa i Sikeå 

Jonssons: 0934- 151 96 

Brandkårsfest för alla bybor 
Bildutställning med bl a dagisbarnens brandbilsbilder 
och prisutdelning. Besök av trollkarlen Ame Ståhl. Pins
försäljning, fikaservering , lotterier. 

Gratis fika för barn i skolå ldern och alla medlemmar i 
Sikeå frivilliga brandförsvar - iförda brandkårskeps! 

Söndag 4 november kJ 14.00 Träffpunkten 
lnträde: Yuxna 20 kronor. Barn: gratis 

Yälkomna! 

Legdeå-Sikeå lntresseförening 
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Stora Magasinet 
marknadens clou 
BLAND ATTRAKTION
ERNA under å rets hamn
marknad, s0111 genomfördes 
den 11 augusti, märktes vete
ranbi lsra l ly, bouleturnering 
och ponnyridning. 

Ett 25-tal försäljare hade satt 
upp sina stånd på hamnplanen. 
Yid kajen låg en av kust

bevakningens båtar och hade 
"nopet hus". 

'' kajen, e i ler rättare sagt 
kajkanten hade några modiga 
Sikeå-ungdomar uppvisning i 
cykeldykning! 1 kraftstationen 
J1q_de Sikeå Båtklubb kaffeser-

' ng och i bagar-stugan sål-
des allt bröd man hann baka. 
Yädret var ojämnt och mitt på 

dagen kom en skur, men vad 
gj orde det v i har j u Stora 
Magasinet. Där det serverades 
läsk och sikmackor vidare 
bjöds där även uppvi sning av 
1 i nedansare. 
STORA MAGASINET -
som återin vigdes denna dag -
är byggt 1931, 15 meter över 
marken sträcker s ig byggna
den och golvytan är impone
rande 750 kvadratmeter. Res-

taureringen med nytt plåttak 
och utvändig målning har kos
tat cirka 400 000 kronor. 
Givmilda bybor. andra spon

sorer och Länsantikvarien till
sammans med många ideela 
a rbet s timm a r har gjort att 
magasinet nu är en prydnad för 
hamnen. 

Magasinet användes ur
sp run g ligen för lag rin g av 
massabalar, en som var med på 
den tiden var invigningstalaren 
Johan Pettersson. Dagen av
s lutades med middag a rrang
erad av Träffpunktens bygg
nadsförening. 

Sikeå Båtklubb, Legdeå

Sikeå intresseförening, Rid
klubben Sandgärdan och Vux
ensko lan stod för arrange
manget av hamnmarknaden. 

Gunnar Lundmark 

Att med cykel i full fart ge 
sig i väg över rampen och 

ner i vattnet kräver en stor 
portion mod. Bilden är från 

ett tidigare tillfälle. 
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vskedsfest på Träffpunkten - Kal A:son var där 
DEN HÄR texten kunde man 
Ji:isa i Yästerbottens Folkblad 

22 februari 1950. 
Det var avskedsfest på nuva

rande Träffpunkten för sikeå
bon Helga Jakobsson som nu 
sk ulle återvända tili Australien. 
Artike ln ger en bra tidsbild 
från femtiotalets Sikeå. Här 
finns de loka la kändisarna fak
tor si och köpman så och fru 
kommissionär. Trevligt verkar 
man ha haft under al la förh ål
landen och uppslutningen - ett 
hundratal vänner var god. 

Reportern Kai A:son skri
ver: 

FÖR EN tid sedan hade man i 

Godtemplarlokalen i Sikeå 
anord nat en liten festlighet för 
fru Helga Jacobsson - förutva
rande Sikeåbo - som efter 
några månaders besök i hem-
1 andet sku l le återvä nd a ti 11 
Australien. Kal A:son s0111 är 
så pigg på sådana tillställ
ningar hade naturligtvis också 
säl lat sig tili de 100-tal s0111 
samlats. Det var både skol
kamrater och andra vänner, 
som hjälptes åt att festa av 
henne. Bland gästerna märktes 
bl.a. kommissionär Gustaf 
Olsson med fru , vi lka skötte 
värdskapet, faktor Karl Bränd
ström, Sikeå, med fru, sjuk
kasseföreståndare Hugo 

Brändström, Robertsfors, med 
fru. Där sågs också köpman 
Birg e r Persson, med fru. 
Robertsfors och många, många 
fler. 
FÖRST AV allt bänkade man 
sig kring ett dukat kaffebord 
och Iät sig väl smaka - i vaije 
fall gjorde Karl A:son det. Se
dan sjöngs allsång, bl.a. en visa 
speciellt diktade fört ill fä llet, i 
vilken fru Jacobssons uppväxt 
och resa ti 11 Australien ski ldra
des. 
EFTER ALLT stillasittande 
var man mogen för skämt
tävlingar där det gällde bl.a. att 
placera en penna , som med 
snöre bundits fast n~ rvooPn i 

en flaska, något som man 
lyckades med rätt snart. Fru Ja
cobsson, som beduinen Ali , 
bad Al lah om en kamel , så hon 
kunde rida tili oasen och 
dricka. Detta gick nu inte med 
Allah sände i stäl let fyra åsnor. 
En av åsnorna var värden, 

kommissionär Olsson. som 
välvi lli gt ställde sig tili förfo
gande. En damkör av välsjung
ande Sikeå-damer medverkade 
liksom Sikeå manskör, som 
dagen tili ära hade samlats. Fru 
kommissionär Olsson sjöng 
några vackra sånger. Presenter 
och minnesgåvor överlämna
des och hela kvällen förflöt i 
Pn ol~n nrh trPvlicr ct:;imnino 



Smygpremiär i 
Gurras Garden 
EN UNDERBAR afton när undertecknad 
per cykel passerade E4 på väg hemåt 
möttes jag av musik . Nyfiket sökte jag 
mig mot ljudkällan. Helt oannonserat hade 
"Sik Records" arrangerat den första Sikeå 
Festiva len. I Gurras Garden , det viii säga 
altanen bakom Hillboms garage. 
Först ut att inta scenen var det unga ban

det Stagedive. Lars Lindqvist Legdeå på 
gitarr, Robertsfors-grabbarna Anders 
Berglund sång, Emanuel Bäckström bas 
och Karl Nordqvist gitarr. De rev av den 
egna låten "Cruising" samt en Penny Wise 
cover. Underbart! 
HUVUDAKTEN VAR punkrockbandet 
C.B .F bestående av Kristoffer Syd len på 
bas och sång, Gustav Hillbom på gitarr 
och sång samt Johan von Ahn på trum
mor. Patrik "Patsy" Lindmark på gitarr 
och sång gästspelade. 

De framförde mest egen musik. Publi
ken i alla åldrar - mest ungdomar - stor
trivdes i det vackra vädret och fick upp
leva en fantastisk musikstund. Flera frå
gade efter en uppföljning vilket utlova
des av Gustav Hillbom. Fotograf Britt 
Hillbom förevigade tillställningen för 
framtida musikforskning. Jag säger bara 
superbt och tänk vad man kan få uppleva 
om man tar cykeln i stället för bilen. 

Sven-Erik Lundström 

EN FUNDERING: 
Campingstugorna är på ingående. Är det 
bra för oss i byn? När LSI bö1jade med 
campingen så var det för att det redan stod 
husvagnar på området. Min uppfattning 
är att då startades campingen för att reg
lera den. 

Campingen. 

SPIRAN 

Det var viktigt att det skulle finnas gott 
om yta så att de som varit vana att prome
nera på området sku ll e kunna fortsätta 
med det och att de som av hävd hade haft 
sina båtar vid campingen sku lle kunna 
fortsätta med det. 1 dag har campingen 
vuxit, den har blivit inhägnad, det har bli

vit mindre yta att fla
nera på och ingen har 
längre sin båt vid cam
pingen. Nu skall nio 
stugor in på cmrådet. 
Har det tagits för stor 
hänsyn till eventuella 
campinggäster? 

Enligt stadgar: "LSI 
skall kunna starta och 
bedriva verksamhet 
för Legdeå och Sikeå 

bybors bästa utanför befintliga för 
ingars ansvarsområde". 

Blir Legdeå eller Sikeå ett attrakt ivare 
område att bo på. i och med de'''l 
campingområde? För min egen del kä 
det som den absolut viktigaste gruppen 
att göra byarna attraktiv för, är det upp
växancle släktet. Det är där jag viii lägga 
ner min energi. Om mina ungdomar ktin
ner att i den här byn finns clet vuxna som 
ser mig och mina behov, här är jag väl
kommen. hit villjag återvända närjag sett 
mig 0111, här viii jag att mina barn ska ll 
växa upp. 
DÅ har vi lyckats! SÅ ryms vi som bor i 

byarna inom området? Finns clet plats för 
en beachvolleybana? Grillplatser? Finns 
clet plats för något annat, vacl vet jag? 

Ingrid Hanke 




