
,r 

Legdeå-Sikeå lntresseförening - Argång: 9 Nummer: 1 

E tt 1 yf t för c am p ingen? ~ ~ ----.~ _ -----

' uga efter stuga lyftes lekande lätt av lastbilen och t ill slut var flytten av campingstugorna från Bygdeå till 

Sikeåhamn avklarad. Sista sidan. Foto: Lars-Göran Halvdansson 

Ombyggnation Bredband 
Efter en del överlägg
ningar kom verksamheten 
igång. lvars gamla ladu
gård, som ska förvandlas 
tili häststallar, skulle del
vis rivas och sedan gav 
det ena det andra .. . 

Sidan 3 

Nu är det nära! 
I läsande stund torde 
alla tåtar vara på plats i 
Spiranhuset - sedan är 
det byns tur. Men är det 
verkligen bara 19 hus
håll i byn som vill ha 

bredband? Sid 7 

Många frågor 
Ordföranden i LSI, Sture 
Bäckström, reser en hei del 
frågor kring projekt och 
möj ligheter i sin ledare. 

Sid 2 
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Nytt år och nya möjligheter 
S å skriver vi då 2002 och ett nytt år 

med nya möjligheter öppnar sig . 
Många nya spännande saker är redan på 
gång. Yad kan det nya ridhuset betyda för 
byn? l styrelsen planerar vi en drive för 
att locka ridintresserade familjer att flytta 
in i våra tomma hus . En stor "hästival" 
borde bli ett bra dragplåster! 

Kan de nya campingstugorna bli en re
surs för ridklubben och andra fören

ingar som viii ordna Jäger? Vi hoppas på 
det ! Ä ven företag och kursanordnare är j u 
tänkbara kunder. Stugorna är varrnbonade 
och kan därför användas även vår och höst. 

Men för att planerna ska kunna förverkJi
gas krävs ett starkt engagernang och många 
goda ideer från oss bybor. 

Förslag finns att en beachvolleyplan 
ska byggas. Yem viii hjälpa tili med 

den? Finns det några sorn viii hjälpa tili 
vid sommarens musikkafeer, baka eller 
hjälpa tili i serveringen? Finns det kultur
historiskt intresserade sorn viii ingå i en 
planeringsgrupp för "Yarvets kultururn"? 

Museipersonal har skissat på hur vi kan 
utveckla harnnen och den tidigare varvs
rörelsen tili ett besöksmål. Här finns stora 
möjligheter, tycker de. 

Sugen på sommarjobb? 
ANDRA VARVET behöver tre ungdomar, 16 eller 17 år, som kan jobba 
minst 6 timmar i tre veckor. Riktigt hur jobbarperioderna kommer att se ut 
är just nu inte fastställt men butiken är öppen från 16 juni tili 10 augusti. 

Vidare kommer vi att behöva en äldre ungdom på 4 tili 8 veckor, även 
detta är i dagsläget inte klart. Den som skall jobba i butiken viii vi ska delta 
lite i det ideella arbetet innan butiken öppnar. 

Men alla som är intresserade ring Ingrid Ha 3, senast 15 april. 

Många förslag och ideer finns som 
synes och säkert har Du som läser 

der här egna uppslag. 
Kom tili årsmötet söndag den 24 mars 

kl 17 .30 och berätta. Tillsammans blir vi 
starka och kan åstadkomma mycket. 

Bäckström 
har ordet 

Yy över västra 
delen av Legdeå, 
tagen från där Me

jeriet en gång låg. 

VÄDERKVARNEN. Finns det någon som 
kan ha information om den väderkvarn 
som enligt berättelser funnits i Legdeå, i 
såfall skicka in brev eller ring ... 
Ingemar Nilsson 
Legdeå 117 
915 93 Robertsfors 

0934-15013 

Redaktion: 
Tor Anesäter, 
Ingemar Nilsson, 
Katrina Norqvist, 
Gunnar Lundmark, 
Sven-Erik Lundström. 
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Redigering och 
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Robertsfors AB. 
Prenumeration: 50 
kronor. Pg 176818-3 
Lola Nyman 0934-150 
83. 

Legdeå/Sikeå 
Intresseförening 
elo Sture Bäckström 
Brännstan 153 

Andra Varvet 
Barbro Pettersson 
0934-151 13 
Ingrid Hanke 

0934-150 13 

toranesater@ 
hotmail.com 
Ansvarig utgivare: 
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Spiran 2002: 
mars (manusstopp 28 
feb), juni (31 maj) och 
oktober (30 sep). 

915 93 Robertsfors 
0934/15353 

E-post: 

lsi@robertsfors.se 

Sikeå havscamping 
Bokning: 
Gunnar Lundmark 

0934-15116 

Bagarstugan 
Bokning: 
Wanja Brorsdotter 

0934-152 10 
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Rapport från Sandgärdan: följetongen fortsätter 
ARBETET MED ridhuset 
och lvars ladugård fortsätter 

med oförändrad styrka. På 

ridhuset är taket på gång, kom-

1mmen borgade för ett lån och 
med det i ryggen lejer vi bort 

takläggningen. 
I början av januari mötte för

äldrar och massor av barn upp 

tili arbetsdagen i lvars ladu

gård. Innan dagen var slut hade 

det röjts upp vid stora porten i 

kokhuset var inredningen riven 

och väggen påbö1jad. 

'-rNNE I ladugårdsdelen hade 

män och kvinnor med hjärtans 

1 ust gått lös med s lägga på 
cementfundament och golv tili 

•.1t var det bara sand kvar. 

Tänk vad mycket man kan 

åstadkomma när många hjäl

per tili. De största cement
blocken drogs ut med hjälp av 

traktor och resten bars ut med 

handkraft. 

Som tur är finn s Träffpunkten 

där vi kan äta och vila upp oss 

mellan arbetspassen. 

VÅR LILLA ridklubb, som 

ansågs för liten och obetydlig 

för några år sedan, har vuxit tili 
sig och fyller tio år i vår. Yi 

tänker naturligtvis fira detta 

•11ed mat och dans på Träff-

"'-"'nkten i bö1jan av juni . Un

der dagen blir det olika aktivi
teter och på kvällen har ung

domssektionen önskat en tim

·11e för någo n aktivitet, vad 

1gdomarna ska hitta på har 
vi i styrelsen inte fått veta 

ännu. 

Ungdomssektionens styrelse 

- som består av Kim lsaksson, 

Frida Forsberg, Josefin An

dersson , Marika Andersson , 

Malin Pellbrant, Emeli Nil sson 
och Elin Jonsson - har haft en 

studiecirkel i styrelseteknik 

under december och januari 

med Ingrid Jonsson som le
dare. Vi i styrelsen har en stu

diecirkel med inriktning på 
miljötänkande, ett av våra mål 

när det gäller det nya stallet är 

att det ska bl i mi ljöcertifierat. 

RIDSKOLAN FORTSÄTTER i vanhg 

ordning i var och likadant är det mcd rnra 

o lika aktivitctcr att samla in pcngar tili 

ridhuset. Alla är viilkomna att bidra mcd 

en slant. allt efter pl,rnbokcns styrka. 

Postgirot är: 1245984-8. 1 dag harv i cirka 

35 000 kronor. innan hfotcn iir hiir hoppas 
vi pa 50 000 kronor. Det finns manga hai 
att stoppa pengar i. 

En nyhct i höst är atl v i tänkte arrangera 

ett mansläger för alla ridintresseradc stora 

och små pojkar. Riktigt hur delta lägcr ska 
se ut rår vi återkomma tili. men klart är att 

det blir mer än en lägereld. baek pilsner 

och hästar som går i en hagc. Har ni1gon 

ett bra namn på lägret eller viii deltaga. 
hör då av er tili undertecknad. 

TYVÄRR HAR Överklintcm, bastuklubb 

lagt beslag på det stolta namnet Heta Lcm

mar. mcn m1gon har möjligtvis nagot biittrc. 
Vinnande bidrag för en plats i liigrct oeh en 

vinst på kväl Ien! Bara en si1dan sak. 
Det var allt för den här gångcn. Yiir kaf

feautomat är varm under vcekans kviillar. 
har ni vägarna förbi tveka intc att titta in 

för att se vad vi gör. 

Mona Andersson 

Ingrid Jonssons bilder från arbetet med det 

blivande stallet talar för sig själv. Är det någon 

som har lust att hjälpa tili - du behöver inte 
vara knuten tili ridklubben - är ni mycket 

välkommna. 
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EN PANORAMABILD över 
Sikeåhamn tagen i mitten av 
1970-talet. 

På insidan av ångbåtskajen 
ligger en flottningsram. Längst 
ut avvaktar bogseraren Nestor 
från Kalix bättre väder för att 
tillsammans med de andra 
bogserarna fortsätta söderut 

BOGSERBÅTEN HÄNDIG 
ägdes och skeppades av Karl 
Fredrik Markström . Mark
ström arbetade tidigare som 
lokförare, men efter attjärnvä-

SPIRAN 

med timmersläpen. Släpen kan 
urskiljas på östersidan söder 
om båthuset på Stora Get
skäret. 
PÅ UTSJDAN kajen lastar 
C laudia från Delfzijl sågat 
virke med hjälp av en mobil
kran. I kajhörnet ligger Kalix
båten Polar och utanför konto-

... ---- ... -- -
._ - .. .::::-----

gen elektrifierades vid förra se
kelskiftet ville han fortsätta att 
arbeta med ångmaskiner. Karl 
Fredrik som bodde vid nuva
rande Martin Karlssons, köpte 

ret den gamla Anny, som man 
kände igen på att hon hade 
pelargonier i hyttfönstren. Vid 
betongkajen pågår flottlägg
ning av massaved, i bakgrun
den syns hyvelskjulet och 
kvartaskjulet. I brädgården 
väntar virke på utlastning. 

Utanför kontoret står bilar 

Händig i Kalmar år 1909. Bå
ten användes för timmer
bogsering längs Västerbottens 
kustland. 

Gunnar Lundmark 

tillhörande Åke Holmström 
och Elis Ågren. 
P Å KAJEN a rbetar Henry 
Jansson och Gösta Andersson 
med att vika ihop presenning.__ 
och vid lastrummets framkant 
på M/S Claudia står stuvar
basen Sante Carlsson. 

Gunnar Lundmark 

Båtled 
på nätet 
I KVARKENRÅDETS regi 
drivs sedan ett år, ett projekt 
där en båtled täckande Väs
ter- och Österbotten läggs ut 
på webben och man kan 
alltså hemma sitta och titta · 
hamnar och deras utbud sarn( 
den led som följer kustnära 
både Sverige och Finland 
samt Sikeå. Om man har till
gång tili en dator och Interr 
förstås. 

Yid ett möte i Täfteå 15 ja
nuari beslöts att lämna in en 
ansökan om först udi e för 
Yästerbottenskustens byar 
om möjlighet att få medel 
från EU för att rusta upp de 
hamnar som så behöver. 

Beslut kommer under vå
ren , och går det igenom så 
kommer en projekt ledare att 
anstäl las, och arbetet med att 
kartlägga behovet att starta. 

Ingemar Nilsson 
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Stolta skidtraditioner otan dopning 
~ DESSA skidans tider vill vi 

~ed dessa avskrifter ur VK på
minna om den stolta tradition 
som funnits i vår hemby. Hu
ruvida bloddopning förekom 
har ej bevisats. Däremot att 
platsen skul le döpts om tili 
"Rovlanne" med hänvisning 
till de planteringar som syntes 
ske under loppen. 

Ur VK 29/3-1935 
Så väl antalet deltagare som 
åskådare var det största som vi 
hittills i vinter sett på start-

Johann Mliglaren, sådana fus

kare fanns knappast när det 
tävlades i Sikeå. 

Foto: Torbjörn Jakobsson 

platsen men tili helgen är det 
meningen att alla tiders rekord 
skall slås. Då ska nämligen 
klubben anordna en korpora
tionstävlan och man väntar re
kordartad tillslutning. Roberts
forsborna äro hjärtligt väl
komna hit ned tili oss här i 
Sikeå den helgen Jag för min 
personliga del tror dock aldrig 
att någon av deras så kallade 
"Stjärnor" vågar ställa upp 
helst som de i helgen blevo så 
överlägset slagna av några av 
våra sämre löpare. 

Men Robertsforsborna äro 
nog vana att förlora, så vi hop
pas att de ta det med jämnmod 
även den här gången. Vi har nu 
lejt ett lag, som skall åka sär
skilt sakta. Om, mot förmodan , 
några andra storlöpare från 
någon annan by - aj, aj, Sam
hälle var de - skulle våga 
komma hit tili Sikeå och tävla 
så äro de hjärtligt välkomna. 

Ur VK 3/4-1935 
Kl. nio när undertecknade kom 
till startplatsen var ali t öde och 
tomt och jag tog mej en liten 
funderare om inte hela veck
ans prat, springande och trän
ande i alla fall blott lugnet före 
stormen som rådde och en halv 
timme senare strömmade folk 
tili från alla möjliga håll och 
trakter. Vid startplatsen träng
des snart folkmassan. Alla ville 

se de ärevördiga storlöparna 
och vi kunna ej förundra oss 
över det. Tänk i alla fall det var 
första gången i år vi fingo se 
våra seniorstorlöpare på spåret. 
Då böro vi ju se på dem, be
undra dem och lägga deras bild 
i ett särskilt fack långt inne i 
våra hjärtan. Före starten voro 
alla vid fin vigör. 
Det lejda J umbolaget startade 

också men i stridens brådska 
synas de glömt sin plikt och vi 
återfinna dem nu som numro 
ett på prislistan. Banan var 3 
kilometer lång och gick i 
medelsvår terräng. Blott en 
svårare passage med sin bakre 
del göra ett bokmärke som ett 
bevis på att han hade passerat. 
Detta kontrollsystem var nog 
både enkelt och effektivt men 
i alla fall var det en löpare som 
ej tyckte om det. Han hade 
nämligen vid fallet förlorat 
pris, det viii säga den pris som 
han hade längst fram bak över
läppen. 

Dagens äldsta löpare var 73-
årige J.O. Nilsson som åkte för 
biografpersonalen. Vid en kon
trollstation som var anordnad 
påstås det att han var den lö
pare som verkade minst an
strängd. Man rapporterade i 
radion att han med ett enda 
stavtag tog en 60 meter lång 
uppförsbacke men tyvärr hade 
han så bakhalt att han genast 

åkte tillbaka 59,5 meter såle
des hade han åkt mycket längre 
sträcka än alla de andra. 

Ja gamma! är nog god i alla 
fall. Robertsforslöparen Johan 
Andersson hade oturen att vid 
starten bryta ena skidan. Han 
fick den ganska snart utbytt 
mot en annan men han torde 
ändå genom den extra manö
vern ha förlorat omkring en 
minut. 

Svenerik 

Resultat: 
Sikeå Sportklubb hade den 25 
mars 1935 anordnat en pris
tävling på skidor varvid resul
taten blev: Juniorer: 18-20 
år, 20 km: 1) Sven Nilsson 
1.40.18, 2) Adolf Svanström, 
1.57.28. 
Juniorer: 16- 18, 10 km: 1) 

Helge Bäckström 44.42, 2) 
Elon Lindgren 47.01, 3) Hol
ger Ståhl 51 .18,4) Sven Grahn 
59.41. 
Juniorer: 14-16, 10 km: 1) 

Ragnar Forsman 4 7 .11, 2 
Sven-Erik Olsson 49.46, 3) 
Bengt Lindgren 51.04, 4) Axel 
Åberg 52.04, 5) Eskil Grahn 
54.46, 6) Hilmar Pettersson 
57.06, 7) Einar Grahn 59.41, 
8) Arne Karlsson 1.03.53. 

Ur VK 29/3-1935 
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Noterat på byn 
SPIRAN - den tidning 
du just nu läser, har 
blivit en stor succe. An
talet prenumeranter har 
stark ökat och är nu 
uppe i 164 stycken. 
Dessutom delas tid
ningen ut gratis tili alla 
boende i Sikeå och 

Legdeå. 

SPIKAN /~-
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■ En ring är upphittad utanför Träffpunkten. Ringen 

återfås mot beskrivning hos Curt och Lola Nyman. 

FÅRKOPERATIVET. En ny "fårodlarsäsong" är i antå
gande. Att delta kostar 400-500 kronor. För information 
och anmälan ring Sture Bäckström. Telefon: 153 53. 

■ Årsmöte. Legdeå/Sikeå Intresseförening. Söndag den 
24 mars kl 17 .30 - direkt efter paltfesten på Träffpunkten. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Välkomna att vara med 
att påverka vår gemensamma byaframtid! Styrelsen 

LSI-MÄSTERSKAPEN i utförsåkning utför Korngäla. 
Efter förra årets succe med tävling i bob. skrana. eller pul
ka utför den mest pistade backen öster om Svartliden, kom
mer tillfället åter för alla med barnasinnet kvar för en trev
lig dag i backen Påskdagen 31 /3 klockan 13:00. 
Man kan som ifjol tävla i att åka längst och fortast eller 

krokigast. Legdeå-vägförening har gått in som huvudspon
sor i tävlingen så priser utdelas tili alla barn som deltar på 
något sätt. 
Medtag skaffning, för elden brinner, solen skiner och snön 
har !ovat ligga kvar för en härlig dag i backen. Väl mött! 

"' 

Kan inte låta bli att delge läsekretsen denna bild av en 
perfekt skottad gårdsplan. Såklart är detta är ingen en
gångsföreteelse, notera de välansade kanterna. För Sture 
Swahn - i alla fall om man ska döma efter sättet att skotta 
snö - är en man med ordning och reda. 

Varde 
ljus ... 
I SLUTET av 1940-talet 
beslöt "körsvägaborna" att 
man skulle låta tillverka 
ljusslingor och hänga upp 
på den enorma gran som 
växte ··däri körsvägen", 
Kustlandsvägen och 
Hamnvägen. Man gick i 
gårdarna och tiggde, och 
om Ruben Jakobsson 
minns rätt bidrog 
fastighetsägarna med 1.50 kronor vardera. 
- Vem som höll med kabeln vetjag inte, hä va vii i bolag'e, 

säger Ruben Jakobsson. 
Sven Forsman tillverkade slingorna och man hjälptes åt med 

att hänga upp dem i grenen, förlåt - granen. 
Tiden gick, slingorna växte inte, men däremot granen, den 

blev helt enkelt för stor. Någon gång på 1980-talet beslöt ma~ 
att flytta ljusslingan tili en närbelägen mindre gran och 
samtidigt fälldes den då jättestora granen. 

Men även den "nya" granen hade blivit för stor och ljusslingan 
totalt slut. Den här gången beslöt sig "körsvägaborna" för att 
höra med företagen i byn om sponsring. Det lyckades över 
förväntan. cirka 5 000 kronor blcv resultatet. En ny Ijusslinga 
tillverkades och före julen 2001 monterades den på plats med 
hjälp av Å G Sprängares mobila lyftkran. Och där sprider den 
nu sitt ljus grannare än någonsin tili glädje för alla. 

Curt Nyman 

Legdeå-Sikeå kalendern 
19 mars tis 

23 mars lör 

24 mars sön 

10 april ons 

11 april tor 

21 april sön 
30 april tis 

4maj lör 
9maj tor 

llmaj lör 

Sjuni lör 
21 juni fre 

Byasamandragning i projektet 
"Det hållbara Robertsfors" 
Träffpunkten. Kl. 19.00 
Årsmöte: Legdeå byamän. 
Träffpunkten. Kl. 11.00 
Paltfest: Träffpunkten. KJ. 16.00 
Årsmöte: LSI. Träffpunkten. KJ. 17.30 

Årsmöte: Bygdeå Trädgårdssälskap. 

Träffpunkten. KJ. 18.00 
Månadsmöte: Robertsfors SPF. 
Träffpunkten. Kl. 13.00 
Märkestagning, dressyr. Sandgärdan. 
Valborgsmässofirande. 
Träffpunkten. KJ. 19.00 
KM i dressyr. Sandgärdan. 
Gökotteutflykt: Samling med cykel och fika. 
Träffpunkten. KJ. 09.00 
Allemanutdag: Vi vårstädar byn 
och rustar LSI:s anläggningar. 
Såghuset. Kl. 09.00 
Ridskoleavslutning, 10-års jubileum. 
Midsommarfirande med ponnyridning på 
Träffpunkten. 
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Om inte bättre förr så kanske tryggare 
Gärdorna fra mför stugbron och bort mot Per-Vilhelm s, 

skräddar-Boman, Jonas Jonssons och Kokar-Karlsson, låg 
bländande vita. Vintervägen genom byn, som så här års brukade 
nå upp tili mitten av hagastör ' n och vara garnerade med en 
bred och brun hästlortrand, låg där välplogad, nyputsad och 
snövit. Det var tidig morgon och på Alvars lo ' take ' satt två 
frusna skator och smågnabbades. Eljest kn äpptyst. 
Jag stod på farstubron och tittade ut över gamla he mmamarker. 
Yi väntade på skolbilen, som nu kom smygande på sex sylindrar. 
Jag slog följe med barnbarnet Petra fram tili grinden där den 
gamla rönnen stod och minde om generatio ner som drag it fram 
här på gammellandsvägen. 
l bilen satt redan flera barn , bland annat från Granberget. det 

;k mig att tänka på Gunnar, också han från den lill a byn på 
gränsen mell an Bygdeå och Nysätra socknar. Det var i mitten 
på 20-talet och granbergarna hade sex kilometer tili skolan. 

T Granberget bodde lindgrenare och lindbergare. Man kunde 
- _ sk ilj a dem på långt håll. Ena släktet var borti längresort ' n, 
·t andra mer skröneväxt, som vi sa. Men all a hade de att tili 

fots ta sig ti li skolan . Det var segt virke i granbergarna. 
Min klasskamrat Gunnar tillhörde det långsmala s läktet. Hans 
dagliga rännande gjorde honom tili en hejare på skidor. Att han 
mul tiplicerade bättre än jag, störde mig inte, men jag kom aldrig 
över att han alltid kl ådde mig i skidtävlingarna som n ' Harald 
Jansson, "Tio ljus" och "Docenten" ofta stod för. 
Långt senare, när Gunnar var på väg att bli kronojägare, fö rstod 
jag att den dagliga skolgången på 12 km gjorde honom oslagbar. 
Själv hade jag bara två km skolväg och g ick lika ofta tili fots 
som på skidor, därtill nödd fö r jag skulle också bära mjölka åt 
magister Lindqvist. Det blev en 50-öring i veckan. 
Skolskjuts var det aldrig fråga om. Någon gång hade man turen 
att få hänga med en hästskjuts. På somrarna satt man och dingel
skakade baki bomstången på lastvagnen när den skramlade fram 
påjärnhjul. Vintertid sattjag ibl and på bakstöttingmanken och 

·11 i mig i stöttingpinnarna. Om det var Konrad med hästen 
gick det ganska still samt. Men hann man hänga på när Österlund 
kom farande, då gällde det att hålla i sig. Hans Freja eller Pontus 
var minst sagt högväxlade, men så var de också gästgi varehästar. 

Vi kom traskande tili skolan från olika håll. Sixten , Bror, 
Sigfrid , Sten, Tekla, Stina och a llt vad de nu hette från 

Legdeå. "Rö-och-vit ' ns" Manfred kom ungefär från mitt håll. 
Han var född stor, han vandrade länge i skolan, ibland flera 
gånger i samma klass, och blev bara större och större. Sista 
å ret i folkskolan kom han med nöd ner i bänken. Än värre var 
det när han skulle upp. Tili sist fanns det ingen bänk som räckte. 
Då fick Manfred börj nere brägår'n. 
Jag avundades Naima, som bara hade att gå över vägen tili 
skolan . Samma med Gösta, han som fick heta "Klöta" för att 
han var så bra i teckning . Och så Anna Grahns mellanpojk Bertil , 
överlägset bäst i fotboll, som också hade skolan inom räckhåll. 
Men honom tog lungsoten a lltför tidigt. 

Två gånger under mina skol år, 'åkte jag skolskjuts. Då gick 
jag i småskolan oppi byn och var kär i fröken Frida. Det är 

där sko lbussen nu hämtar upp, mitt emot madrassfabriken . Just 
där stod byskolan där urmakarna Kart.,son bodde på vinden 
medan vi, fröken Frida , svarta tavlan och vedkaminen fann s en 
trappa ner. 
När det var dags för examen for vi på lövad lastbil nerför 
Sikabacken, tili hamnskolan. Vid ratten satt n' Johan Holmberg. 
Det var en skolskjuts att minnas. 
När skoltaxin åkt och jag sakta vankar mot förstugebron igen , 
börjar jag grunna så smått på hur nutida skolgång skulle fungera 
om oljan och bensinen tog slut. Plötsligt står skolskjutsarna 
där, byskolorna är borta och centralskolorna fjärran från. Det 
finns inga hästskjutsar, inga bakstöttingmankar och minst av 
a llt någon bomstång att sitta på. 
Om inte ti llvaron var "bättre förr", så var den kanske tryggare. 

Eric Wallmark 22 mars 1979 

Eric Wallmark är född 1914 och uppvuxen i Sikeå. Han arbe
cade hela sin yrkesverksamma cid på Västerbottens-Kuriren. 
Under framförallc 1980-calec skrev han återkommande kåse
rier i VK, "Veckans Wallmark", och dec är bland dessa som vi 
nu publicerar några som speglar Sikeå och människorna där, 
som Eric minns dem. 

BREDBAND
du är väl med? 

NU ÄR DET NÄRA! Det viii säga uppkoppling på bredband via RadioLan i byn. 
Ni harju haft besök av raska gossar som gett er både skriftlig och muntlig information 
om tekniken och priserna, och att BygdaNet, som står som administratör, viii ha in 
förhandsanmälningar (dock inte bindande) för att kunna planera vidare. 
Hittills har 19 hushåll anmält sig. Av dem har nio fri sikt tili skorstenen på Spiran, 
varifrån de första signalerna sänds. Det är få, men viljan är stor hos administratörerna, 
så de är beredda att dra igång ändå.Men resten av byn då? Med bara ytterligare tio 
intresserade hushåll spridda i byn , blir det svårt att satsa på steg 2, som innebär täckning 
av hela byn . Det kräver nämligen att en mast byggs på Sikeåberget. I dag har 
exempelvis bara två hushåll i Sikeå hamn visat intresse. Hallå! Var är alla ni andra? 

Tisdag 26 mars planerar man ett stormöte för hela byn på Träffpunkten . Då ska 
bindande anmälningar tas upp och svar på alla frågor ges. Och du som fortfarande 
inte gått in på www.sikea.net och gjort förhandsanmälan - gör det nu! Och du som 
inte har tekniken i dag, men vill vara med - prata med grannen eller någon du träffar 
på söndagspromenaden, så hjälper de säkert tili. Du kan också ringa tili Stig Lindqvist, 
sikeåson s0 111 just nu är deporterad tili Borås, men som har full koll på bredbandsläget 
här hemma. Honom når du på 0278-244 51. 



SPIRAN 

0 
1 väntan på sommar och hyresgäster bidar campingstugorna ännu sin tid i vinteride. 

Angest tili trots - stugorna på plats 
HÖSTENS STORA händelse inom 
Legdeå Sikeå Intresseförening blev den 
stora stugtlytten . 

Ägarna tili Bygdeå Camping ville sluta 
med verksamheten och erbjöd oss att köpa 
deras nio campingstugor och två service
hus. 
Efter mycken diskussion och ångest blev 

det affär. Stugorna kunde ju i värsta fall 
säljas vidare och servicehusen behövde vi 
för den campingverksamhet som redan 
var på gång . 

STIFTELSEN UPPLÄ T mark och kom
munen lämnade byggnadstillstånd. Sven
Erik Lundström och hans mannar röjde 
och Håkan Åberg och Martin Karl sson 
markplanerade och plintar skaffades. 
Martin Jansson ordnade en stor hög så 
kallat betongklipp och Åke Gustavsson 
fixade trädgårdsplattor och Curt Nyman 
och undertecknad kämpade på under vi sst 
överinseende av Jan-Erik Mattsson , som 
var herre över instrumentet, ni vet den där 
grejen som man vägar av med, så att hu
sen inte hamnar på sniskan . 

Ganska roligt hade vi faktiskt och en
samma var vi sällan. 

HÖSTENS STORA utflyktsmål verkade 
vara hamnen för folk från när och fjärran . 
När husen sedan bö1jade landa på sina 
grunder blev det ännu roligare. Vi fick visa 
och berätta. 10-13 ,5 m 2, 3-4 bäddar, 
varmbonade , kylsk å p i några , kok
möjligheter i alla etc, etc. Man förundra
des över våra djärva tag och hur Åke Gus
tavsson med stora kranen lyfte stuga ef
ter stuga av och på utan minsta problem. 

CAMPINGSTUGORNA VAR lätt
tlyttade, men sen kärvade det ordentligt. 
När det stora servicehuset på 45 m2 skulle 
rulla iväg gav marken vika och efter 
många timmars släp och grävskope-assis
tans kom transporten först mot kväll
ningen igång med Martin Jansson vid rat
ten. Sedan gick dessbättre det mesta som 
på räls och innan kvällen blivit natt stod 
både det stora och det lilla servicehuset 
på sina nya grunder. 

D°en stora stugflytten var avklarad tack 
vare händiga traktor- och bilförare och ett 
stort mått av ideellt arbete. 

Sture Bäckström 

Några av LSl:s campingstugor på 
hamnområdet kommer att hyras ut 
månads- eller säsongvis. 
Hyrespriser: 
juni 2500-3000 kronor * 
juli 3000-3500 kronor 
säsong 15/6-15/8 
5000-6000 kronor 
* Beroende på stugstorlek och ut
rustning. 
Upplysningar och bokning: Sture 
Bäckström, 153 53. 

1 
FÖR ÖVRIGT behöver Jämmerdals
vägen ses över, den håller på att förvand
las tili Järnrnerdalsstigen och narnnet tili 
trots är väl det lite synd och skam . Det 
investerades pengar på en ny bro för ett 
antal å r sedan, visst kan väl väg
föreningen tänka sig att anslå en skärv 
tili att sladda vägen rned traktor en gång 
per säsong , som motprestation kan 
markägarna hålla efter slytillväxten. 
Under sommartid är det många soman
vänder vägen för att prornenera, rida el
ler cykla på. 

Red 

l 


