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Gammal 
visade sig 
vara äldst ... 

1 en stundtals välspe-
1 ad match i beach
vo lleyboll mellan 
Sikeås veteraner och 
juniorer blev det ald
rig riktigt spännande. 
Rutinen avgjorde till 
veteranernas fördel. 
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Arrangörsstaben för Sikeå musikfestival kan efter allt 
slit och släp andas ut. Det blev en bra musikfest. Men 
vad händer nästa år, fortsättning i hamnen? Sid 8 

Goda möjligheter 
för stödpengar 

Stiftelsen Sikehamn har 
vaiit i kontakt med 
Länsstyrelsen. Möjlighe
terna för ekonomiskt 
stöd för upprustning av 
de igenvuxna åkertegar
na nere i hamnen under
söks, Angelica Åström 
reder ut begreppen. 

Sid 6 
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''Bara'' tio timmar från New York ... 
För min del kommer nog sommaren 

2002 att avteckna sig som somrnaren 
då vi i byn blev med campingstugor. Som 
alla vet så tar nyfödda en massa tid - lite 
seglat blev det med andra ord - men in
tressant och roligt har det för det mesta 
varit tack vare ett stort och troget "vård
team" och många trevliga besökare. 

Stugorna har bebotts av alla möjliga 
främmande nationaliteter tyskar, danskar, 
fransmän , itaJienare, finländare etc . Men 
även hemvändare har hittat hem igen och 
i stugorna haft ett eget boende, varifrån 
man gjort nostaJgiturer i den gamla hern
byn. Jag är övertygad orn att de kommer 
tillbaka och har nya hemvändare med sig. 

I samband med släkt- och företags
träffar, födelsedagsfirande och Jäger 

har stugorna varit en fin resurs som nytt
jats ända in i oktober och förhoppnings
vis även längre , eftersom de är varm
bonade. Trots att vi k01n igång sent med 
uthyrningen - först i början på juli - så 
har ändå intäkterna varit bra och täcker 

väl utgifterna för räntor och amorteringar 
och anställd feriejobbare. 

Men LSJ-sommaren har inte enbart 
bestått av stuguthyrning. Carn

pingen i övrigt med husvagnar och tältare 
har utvecklats positivt. 

För Andra varvet har nya besöks- och 
omsättningsrekord satts. En stor eloge tili 
anställd personaJ och ideellt arbetande, som 
både sålt prylar och varit campingreception. 

Sommarkafeerna har också satt nya pu
blikrekord och från boulebanan och den 
nya beachvolleyplanen har sommarkväl
larna igenom hörts glada rop och skratt. 
Det känns som att vi är på väg att skapa 
den friluftslunga och samlingspunkt vi 
drömt om . Det som saknas nu är väl 
minigolfbanan och serveringen! 

Teaterpremiär och ännu en lyckad 
hamnmarknad rned nya inslag sorn 

hemvärnet på besök och spikislagning 
rned LeifÖberg sorn slutlig segrare, korn
pletterar bilden av en fantastisk sommar, 

där Sikeå också komrnit att bli ett av 
besöksmålen för turistgrupper rned fokus 
på hållbar utveckling. 

Grupper från Japan och USA/Mexico 
har besökt oss och tittat på hur vi rned ide
el la krafter och lokalt engagemang ut
vecklat byn och startat verksarnheter. Man 
har besökt dagis och beundrat världens 
rninsta brandstation, rnan har besökt An
dra varvet och hamnen . 

Här har japaner krarnat björken vid 
Kraftstationen för att lyssna tili trädets själ 
och här har Mexiko och Sverige utkärn

pat en hård landskamp i boule. 

S ikeå- mitt i världen, två tirnrnar från 
Stockholm och tio 

från New York, kul tanke 
eller hur! - rnen som sagt , 
lite seglat blev det . 

Bäckström 
har ordet 

MARGIT FLANK var en aktiv kvinna på sin tid . 
I rnissionshuset kunde hon dels ses på podiet, 
sjungandes tili ackornpanjernang av Gudrun bakom 

orgeln eller i köket rned sysslor som hörde därtill. 
Havet var ett annat stort intresse för Margit , tidigt 
närde hon en drörn att arbeta på fartyg och se sig orn 
i världen. Men livet tog en annan riktning och andra 
saker korn i vägen - hennes mor, Fanny, gick bort 
när Margit fortfarande var i tonåren med allt vad det 
innebar. 

Margit utbildade sig senare tili sörnmerska, och 
ses tili höger på bilden tillsamrnans rned en karnrat 
utanför sitt föräldrahern i förmodligen egna 
kreationer. Men vern är Margits karnrat? Är det nå
gon i läsekretsen som vet, tidpunkten är 1930-tal och 
platsen är där Lennart Nilsson nu bor, tror vi . 
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Intresseförening 
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915 93 Robertsrors 
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Sikeå havscamping 
Bokning husvagnsplatser: 
Gunnar Lundmark 0934-15116 
Bokning campingstugor: 
Sturc Bäckström 0934- 153 53 

Sture Svahn 0934-151 92 

Andra Varvet 
Barbro Pettersson 
0934-151 13 LSl:s styrelse. 

Spiran 2003: 
mars (manusstopp 15 
feb), juni (15 maj) och 
oktober (15 sep). 

Bagarstugan 
Bokning: 
Wanja Brorsdottcr 

0934-152 10 

Ingrid Hanke 

0934-150 13 
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... om Skärman, Gandi och Blucken 
VI KÄNDE INTE IGEN varandra. Och det var inte så 

konstigt. Yi hade inte setts på mer än 50 år och även 
om vi en gång bodde i samma by, gick i samma skola och 
talade samma språk, så var vi inga kompisar precis . Han var 
"plassar" och jag .. byssar" , och det gick inte ihop. Men jag 
visste mycket väl vem "Skärman" var. 

I pojkåren mönstrade han på en båt som låg vid kaj där 
hemma. Och så .. var han borta. 
Men i somras dök han upp på "grusbacken" inti ll vår gamla 
skola nere' hamn. Han pratade med Ragnar, en gamma! 
bekanting. 

- He' jer n' Herbert, sa Ragnar. 
- Vi lken Herbert, undrade jag. Menar du "Skärman"? 
- Ja, just han, sa Herbert och log. Det var väl år och dag 

sedan någon använt det namnet. 

T I
min gamJa hemby var floran av ök- och smeknamn riklig. 
- Hä va' Stuvar-Karlssons pöjka som hitte på dem. saman. 

Och kanske det, men brädgårdsarbetarna och slagfärdiga 
stabbläggare var inte dåliga på att hitta på heller. 

"Skärman" och '"Kråkskärman" . som han också fick heta, 
var en överdängare på att klättra i träd och tulla skat- och 
kråkbon på ägg, som han plockade i en mössa med skärm. 

Och så blev det "Skärman" som kanske var lite påhittigare 
och kvickare än andra. Det har berättats mig att han en gång 
fick i uppdrag att ta livet av en huskatt. Herbert ville göra 
det snabbt och ordentligt, monterade en dynamitgubbe på 
katten och tände på. Men när det började fräsa i stubintråden 
blev katten rädd och stack. Och det var kanske tur för 
'"Skärman·· för när det small for inte bara katten tili himlen 
utan även en bit av ett ladutak ne·a vika där arbetarna hade 
sina arrenderade jordlappar. 

Jag hade en kompis, några år yngre, som hette Bertil. Men 
ingen mer än hans närmaste och skolfröken använde hans 
dopnamn. Han var "Blucken" med alla. Som alla andra 
småpojkar höll han tili kring massavedshissarna och mete 

abbar ' n. Hissarna drog upp det timmer som lastades på 
järnvägsvagnar för transport tili sulfitfabriken där' a Bruke'. 

Jag var inte med när "'Blucken" och "Gandi" stötte ihop 
och den här historien kom tili. Men jag tror på den. 

Det pågick muddring vid massahissarna där skopan med 
jämna mellanrum kom upp från havsbottnen med lera, dy 
och bark ... Blucken" blev aldrig klok på vem som lastade 
skopan där nere. 

-He ' jer n"Jonas Jonsson, sa .. Gandi'". 
Vi hade en Gandi i min hemby, även om han hette något 

helt annat. Men vad hjälpte det när han såg ut som Gandi. 
Just då ringde vällingklockan. Det var dags för frukost 

och "Gandi" som skötte maskineriet, stände av för att gå 
och äta. 

-Men n' Jonas Jonsson då? Undrade .. Blucken" som nu 
var övertygad om att det satt en gubbe där nere och skyfflade 
i skopan. 

-Ska int" han få nån mat? 
-Jo , men han ha ' väl mat'n vä sä. sa '"Gandi". 
Och då var "'Blucken" nöjd . n'Jonas behövde inte svälta. 

S meknamnen var som sagt många, liksom historierna 
kring dem. Spalla , Docenten , Tio ljus, Kurre, Faltin, 

Käppen , Runda Olle, med flera. '"Kurre" det var Evert det. 
Få visst vem Evert var, däremot var "Kurre·• känd av alla. I 
sju socknar och lite tili vet man också vem "Gaston" är. Jag 
känner honom sedan barnsben men kan i skrivande stund 
inte komma på vad han heter '"på riktigt'·. 

Den så kallade folkhumorn var inte alla gånger så snäll. 
'"Kalkborsten·• var vithåring och puckelryggig och 
"Fetthalten·• är det inte så svårt att föreställa sig hur han 
formats. Och det får man väl också säga om "Järnhalten•· -
han sysslade med skrotaffärer och var hait . Fyndigt kanske, 
men inte från hjärtat kommet precis. 

Eric Wallmark 13 aug. 1982 

Ett gammalt kärt återseende som piggade upp 
-1\J YACKER sommarafton 

'eykJade jag med hustrun för att 
bevista ett av de trevliga mu
sikkafeerna i hamnen. På väg 
uppför Kalle Öbergsbacken 
träffade vi en gamma! bekant 
som inte synts tili på mycket 
länge. En släkting tili mig, som 
frun brukar säga när hon är rik
tigt humoristisk. Alltså. en 
igelkott knatade fram på fel 
sida av vägen. 

När jag sen träffade Gun och 
Gösta på Ståbacken ville jag 
att de skulle gissa vad jag mött. 

- En igelkott, sa Gun. 
- Men, hur i ali världen 

kunde du gissa det, frågade jag. 
- Ja, berättade hon, i fredags 

tvärnitade bussen i Ånäset. 
Nån skrek tili, Yad gör du? 
lngen fara, sa chauffören , jag 
måste bara släppa över en igel
kott. Den kom från höger och 
sökte ögonkontakt. 

Någon dag senare berättade 
jag den otroliga berättelsen för 
min andra morbror, en Evald. 
Då hade jag läst på att den är 
medlem av gruppen lnsect
i vora, det äldsta av alla dägg
djursgrupper som lever i dag. 
( 150-65 miljoner år) . 

- Å i dag jer dem nästan 

utrote, konstaterade jag. 
- Nä du, sa en Evald och 

fortsatte: första igelkötten söm 
kömme tili Sika kömme ve en 
skuut. Skepparn va sä less pån 
att han jedden åt en å Svan
ströms pöjka. Han jer ju gan
ska taggut handa sä han fann 
en presseningsbit. To tri hörn 
ti ene hanna la kätten i mitten 
och to fjärdhöme ti den annre 
hanna . Sen bare å tili Svan
ströms. Å hä vise sej vara en 
hona som var dräkti å fick 
onga. Nånting slikt hadd ingen 
sitt förut sä hä vårt folkvand
ring ner tili Slättbäcken . 

Hos faster Jenny, som bodde 
där Erik Ågrens nu bor, fanns 
en knepig hona. Hon brukade 
få gröt'n å mjölka tie fat utan
för lagår ' n. När hon hadd itte 
klart lana sä på fate sä att inte 
skaten skull kömma åt mat ' n 
som vårt över. 

- Ja, sa jag, hä va då roligt 
att hä finns nån kvar. Tili och 
med två stycken. Men förståss , 
hä kann ju ha varit samma en 
som tagit bussen från Nysätra 
på väg tili hemvändardag däri 
Svanströms. Dem jer ju söm 
virekan dämda. 

En nyrakad Sven-Erik 
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Flottans glada gossar ... Kustbevakningen var ett po
pulärt inslag på Hamnmarknaden. 

Rena snurren när Volvo visade bil
säkerhet 

För ett tag fick Andra Varvet konkurrens 
om kundernas pen2ar på hamnområdet. 

Rasmus Löf stog för ett spektakulärt framträdande 
vid cykelhopprampen. 

HaD1nD1arknade 
- solll brukligt ... 

DEN STORA händelsen med stort H, i dubbel bemärkelse, i 
Sikeåhamn är den årligen återkommande Hamnmarknaden. 
Följaktligen inget undantag i år - på en varm och behaglig 
augustilördag gick den av stapeln. Det bjöds på mycken 
handel och vandel, där sågs hemvämet visa prov på sin 
verksamhet, ärtsoppan smakade bra. Vidare var kustbevak
ningen där och bjöd på guidad tur på sitt fartyg , även flyg
vapnet var närvarande i form av ett skoltlygplan som svepte 
ner över hamnen på låg höjd. I övrigt var det traditionsenlig 
marknadsplats med försäljare av all a de slag och mycket 
annat. Kort sagt var al lt som det brukar vara. Arrangörer för 
det hela var också som brukligt: Sikeå Båtklubb, LSI och 
Ridklubben Sandgärdan. 
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Beachvolleyplanen 
- en lyckad satsning! 
UNDER HÖSTEN 2001 fram
kom önskemål om att göra nå
got för ungdomarna i byn. 
Beachvolleyplan fanns som ett 
önskemål. På årsmötet 2002 
fanns anläggandet av planen 
med i verksamhetsplanen och 
10 000 kronor avsattes fö r än
damålet. Anders Martinsson 
och undertecknad fi ck uppdra
get att organi sera anläggandet 
1v planen . Sand, stockar, nät 
oc h boll köptes in . C ueDee 
sponsrade med stolpar tili nä
tet. Första arbetsträffen sam
lade en hei hop arbetsv illi ga 
m gd o mar. De t sko tt ades , 
skyffl ades och ordnades med 
stockarna som omgärdar pla
nen. Sedan följde några kväl
lar av tliti gt arbetande till s pla
nen var kl ar och första mat
chen kunde spelas. 

Den härli ga varma somma
ren bj öd på många till fä llen tili 
kväll smatcher. Beachvo lley
planen blev en lyckad satsning, 
en ny samlingsplats för ungdo
men sommartid. 

Under hamnmarknaden ut-

fördes sedan den officiella in
vigningen av kommunalrådet 
Hans Lindgren som servade 
igång öppningsmatchen mel
lan de unga vältränade kill a
rna (var fanns tj ejerna förres
ten), och de lika vältränade 
med lite äldre killarna. Man 
anade genast att delta skulle 
bli en tu ff match. Ungdom
arna hade många av bytare, 
kanske fö r många för att bli 
rikti gt samspe lta . De äldre 
killama saknade helt avbytare. 
Svetten tl öt, värmen var otro
li g. 

Publiken fic k se en match 
där de äldre övertygade mer 
och mer. Oldboysen vann tre 
raka set, ungdomslaget fi ck se 
sig slaget. Många hade nog 
satsat en slant på de unga väl
tränade, men matchen slutade 
alltså med seger för de äldre 
sega gubbama. 

Frågan är, hur länge hade de 
orkat och vågar de stäl la upp 
för revansch nästa sommar? 

Eva Löf 

Det förlorande laget, från vänster: Mårten Löf, Ras
mus Löf, Lars Martinsson, Mats Lövgren, Fredrik 
Martinsson, Torbjörn Johansson, Erik Hillbom, Erik 
Skoglund,Anders Martinsson och Fredrik lsaksson. 

Åskådarleden var täta när beachvolleybollplanen 
invigdes och den första officiella matchen skulle 
avgöras. 

Det vinnande laget, bakre raden från vänster: Tor 
Anesäter, Curt Öberg och Tomas Svanström. Främre 
raden från vänster: Lasse Hyvönen, Veikko Kääriä och 
Johan Löf. 
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Noterat på byn 
EN AV SOMMARENS rn.innesvärda händelser 
inträffade tisdagen den 23 juli. Då var det teater
prern.iär i Stora Magasinet. Lövångers teatersäll
skap gav komedin "Upptågsmakaren" för en entu
siastisk publik på närmare 100 personer - en unik 
händelse som kanske var början på en ny era i det 
gamla massamagasinets historia. 

Sture B 

ANSVARIGA FÖR TRÄFFPUNKTEN låter 
meddela att fö ljande händer i höst: 

20/10, kl 15.00 Söndagskafe. Vi diskuterar "Det 
hållbara Sikeå", restaurering av slåtterängar på 
"Holmen", jordkällare, kollektivt växth us rn m. 
28-30/10 ridkJubben Sandgärdans ridläger. 
l/11 Höstfest med dans. 
24/1 1 Julmarknad. 
29/11 Medlemsafton, 21.00-24.00 
7 eller 8/12 HRF julgröt. 
15/12 Luciafirande. 

EFTERLYSNING! Flytvästar för barn, 20 kilo 
och uppåt efterlyses av Robertsfors Scoutkår sorn 
nu startat "Sjöscoutverkamhet" i samverkan med 
båtklubben. 

Kontakta Peder A. 15025 eller Åsa B. 15 ll 2. 
Tack påförhand! Robertsfors Scoutkår 

VID DET SEN ASTE årsmötet togs det djärva 
beslutet att skaffa en egen tlagga. En kul grej och 
som ett sätt att skapa samhörighet och vi-känsla. 

Har Du ett förslag så lämna det tili någon i 
styrelsen. Beslut tas vid årsmötet i mars/april och 
tili nästa sornmar bör vi haen alldeles egen 
byatlagga att vara stolta över. 

TV Å förslag på Sikeå-tlagga har kommit in. Men 
för att inte hämma inspirationen hos alla andra, av
slöjar vi idag inget om hur de ser ut. Så kom igen, 
än finns tid att låta fantasin tlöda. 

Sikeå Boule Cup har avgjorts . I år hade alla 
lag, utom ett , anknytning tili Sikeå. Och det är så 
Ann Charlott Nordlund, tävlingsansvarig, viii se 
denna tävling. Att få igång byborna, att komma och 
umgås och haen trivsam samvaro på Boulebanan. 
Lag Jämmerdalen och Brännstan, var med förra året. 
Bland de nya lagen var Svartvika, Bruksvägen , 
Svarttjärnspimplarna, med tler. Det sistnämnda laget 
ett ungdomslag som tränat flitigt i år. 
Finalen stod mellan Robertsfors PRO lag och Norra 
Sikeås Seniorer och slutpoängen blev 12-13. 
1. Norra Sikeås Seniorer, Dan Viktor Pettersson , 
Ann Charlott Nordlund och Vilfred Flank 
2. Robertsfors PRO lag, Clary Lundström, Irene 
Lundström, Clary Glaas 
3. Svarttjärnspimplarna. Fredrik och Anders 
Martinsson, Rasmus Lööf. 
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Restaurering av naturbetesmark 
STIFTELSEN SIKEÅHAMN har under sorrunaren varit i kontakt 
med Håkan Lundberg på Länsstyrelsen. Man ville undersöka möjlig
heterna att få ekonomiskt stöd för upprnstning av de igenvuxna 
åkrarna nere vid hamnen. 

Lundbergs bedömning var att byn har väldigt goda förutsättningar 
att få det. eftersom markerna bedömdes intressanta ur bevarande
synpunkt. Det finns nu pengar inom mål I i EU:s strukturfonder med 
upp tili 90-procentig finansiering av kostnaderna. 

Samtidigt kontaktades projektet Det Hållbara Robertsfors som 
lovade hjälpa tili med råd och dåd. 

Syftet med en sådan restaurering är att återskapa ett markslag som 
snart gått förlorat i vårt Iän, och med det många växt- och insektsar
ter. 

Det handlar också om att genom fortsatt hävd, bete eller ängsslåtter 
bibehålla de höga biologiska och estetiska värden som dessa marker 
har, tili glädje för både människor och djur. 

Som hjälp i arbetet har Länsstyrelsen utfonnat ett åtgärdsprogram 
där det bland annat handlar om: 

V Dikning av det igenvuxna dikessystemet. 
V Röjning. Alla barrväxter ska bort, sly glesas tili dungar med både 
tidigt och senblommande träd för pollinerande insekters skull. 
V Bränning av "gammfönna". 
V Man kan också tänka sig att avsätta någon hektar för gammel
dags ängsslåtter och återuppförande av lador, det vore väl inte så 
dumt att kunna ha Sika slåtterdagar på gammalt vis? 
Ett sådant här restaureringsprojekt, kan man lägga upp på fem år, 

med god finansiering varje år, vilket innebär att vi kan köpa tjänster 
vi behöver. För det är ju klart . .. att efter Andra Varvet, stall- och 
ridhusbygge är väl inte den första tanken man har att sätta i gång med 
att bryta åkerrnark. 

Vi kommer självkla.rt att ordna en träff i byn, så att alla frågor och 
funderingar kan tas upp, och ett beslut om vi ska genomföra restaure
ringen eller inte fattas . 

Angelica Åström 

Ekobo i ekoby? 
DEN NÅGOT kryptiska rubriken lockade ett 30-tal personer tili et· 
byamöte den 27 augusti . Vad var det egentligen fråga om? Jo, represerr.,_,. 
tanter för projektet Det hållbara Robertsfors var på plats och ville höra 
sikeåbornas visioner om det ekologiskt hållbara byboendet. 

Diskussionen blev livlig och en rnängd ideer presenterades: 
V Bygga försökshus i befintlig miljö att användas som visningsht• · 
och inspirationskälla. 
V Anpassa det egna boendet så att det blir mer k.retsloppsanpassat . 
Projektet kan hjälpa tili med råd. 
V Kollektivt växthus i storforrnat där intresserade har odlingslotter. 
V Byakompost. 
V Gemensam jordkällare. 
V Kollektivt djurägande - typ fårkooperativet - men i större skala 
och med även andra djur. 
V LET-system där vi byter varor och tjänster mellan varandra. 
Frågan är nu hur går vi vidare? Ska vi nöja oss med att det blev en 

trevlig diskussion med många bra ideer eller ska vi ta tag i något som vi 
tror oss kunna förverkliga? 

Kom och säg Din mening vid Söndagskafeet på Träffpunkten den 20 
oktober kJ 15.00. 

Det där med kollektivt storväxthus vore väl inte så dumt eller. . . 
Sture B 
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Början på slutet ... 
NU HAR Ridklubben Sand
gärdan efter många månader 
av intensivt arbete börjat se 
slutet på de byggprojekt som 
påbörjades under förra året . 
Falks El hål ler just nu på - i 
skri vandes stund - att montera 
belysningen i ridhuset och 
Sikeå Plåt och Smide lägger 
sista handen på den kvarva
rande gaveln . Sedan är huset 
fårdigt att börja bruka. Klub
bens ridelever kan därför se 
fram emot en hösttermin med 

dning under tak. Arbetet med 
ridhuset kommer visserligen 
att fortsätta , eftersom det fort-

farande saknas sarg och läk
tare, men det kommer inte att 
hindra att ridhuset nyttjas . 
Tack vare generösa sponsorer 
och arbetsvi lliga föräldrar tili 
klubbens ridelever så kommer 
detta jätteprojekt lyckas . 

Och som om det inte var nog 
med det, har ridklubben även 
genomfört en omfattande re
novering av lvars ladugård un
der året. Detta projekt har möj-
1 iggjorts genom att klubben 
beviljats stöd från projektet 
Stad och Land som är del
finansierat avEU. Även i detta 
projekt har det varit ideella 

Visst, det börjar se ut som ett ridhus nu. Men vad ska 
det heta? Dags att börja fundera ... en tävling kanske? 

krafter som genomfört arbetet . 
Under hösten har ridklubben 
dessutom fått hjälp av Sven
Erik Lundströms gäng från 
Spiran-huset , BURK-gänget. 
Hjälpen har varit helt avgö
rande. 

N u händer det så mycket un
der veckorna att det är svårt att 
hinna hålla sig uppdaterad . 
Stallet som börjar ta form be
står av en stalldel med plats för 
nio hästar, en foderdel, en 
sadelkammare och en toalett 
med dusch. Färdigställandet av 
stalldelen har högsta prioritet 
eftersom klubben har inför
skaffat två nya hästar som för 
närvarande inte har någonstans 
att bo . Målsättningen är att 
hästarna ska få flytta in i stal
let innan vintern kommer. 

En av de nya hästarna har vi 
fått av en stiftelse som stöder 
olika typer av handikapp
verksamhet. Yår nya handi
kapphäst heter Bianka och är 
supersnäll. Tack vare denna 
nya häst och ett bidrag från 
Hälsoförbundet på 20 000 kro
nor kommer vi att kunna utöka 
handikappverksamheten ytter-
1 igare. 

Från och med i höst har 
ridskolan utökat det ordinarie 
utbudet genom att erbjuda nå-

got som vi kallar för " sats
ningen". Där får eleverna välja 
inriktning mot dressyr e ll er 
hoppning och rida varan nan 
gång för Annika Forsberg och 
varannan gång för en instruk
tör utifrån . På dressyrsidan har 
vi anlitat en instruktör som ti
digare arbetat som ridhuschef 
i Yindeln . 

Under sommaren har våra 
ungdomar varit ute och tävlat 
en hei del. Lina Jonsson har 
haft stora framgångar på dres
syrbanorna med sina hästar 
Hamilton och Yemissage. Se
naste framgången stod dock 
Frida Forsberg för när hon och 
Marika Andersson åkte tili 
Vindeln på hopptävling. 1 
maskeradklassen vann Frida 
pris för bästa kostym, en skär 
grisdräkt som hon fått låna från 
Drömvallens Dagis . Marika 
hade också fått låna en kostym 
och var utklädd tili en råtta. 

Ridklubben Sandgärdan är 
lyckligt lottad som befinner sig 
i en by med så många arbets
vi 11 iga ideella krafter och så 
många underbara samarbets
partners. Utan Er hade det inte 
gått att genomföra al lt vi gjort 
under året. TACK! 

Ridklubben Sandgärdan 

Delar av BURK-gänget, som verkligen gör ett storsti
lat arbete med att få stallet iordning, är från vänster: 
Lars Wallgren,Yrjö Karjalainen,Johan Ågren och 
Svi:m-Erik L11nrlc:trnm 
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Nio band rockade Ioss på SIK-festivalen 

Attityd - en självklar ingrediens på 
musikfest. 

Ä VEN DENNA sommar hade ungdo
marna i SIK-Records med vänner fixat en 
hejdundrande musikfest. Efter mycket 
planerande och slit med affischer. scen
arbete, banderoller och bokning av band 
kunde arrangörerna äntligen hälsa oss 
välkomna. Den cirka 100 personer i al la 
åldrar stora publiken fick lyssna tili hela 
nio grupper av olika stilar och kvalitet. 
Entusiasmen var det dock inget fel på och 
det lovar gått inför framtiden . 

K välien inleddes av Robert Karlsson the 
Punk från Ånäset som spelade eget mate
ria! och även några klassiker. Han blev 
inropad för att spela flera extranummer. 
Sen blev det dags för det fårska Roberts
forsbandet S.I.S att framföra eget mate
rial. 

Bruno Farinz Orkester från Umeå rev 
av sina klassiker " KISS on tour", "Brunt 
farin"' och några nya låtar. Grabbarna Grus 
från Umeå som ersatte Syntax Error, vilka 
fått förhinder, spelade en så pass skränig 
musik att den glada festivalpubliken för
gäves letade efter ännu mer hörselskydd. 
Ri skavståndet borde här ha mätts i kilo
meter ej meter. 

De lokala punkrockhjältarna i Moving 
Coi l från Robertsfors spelade låtar från 
sin demo "Too young to die" samt några 
nya låtar. 

Så blev det dags för kvällens stora över-

raskning. Sent bokade The Most , med 
medlemmar från Umeåpopbandet Korn
eda. blev mycket väl mottagna. De spe
lade trevlig 60-tals poprock i Beatles 
anda. lnte blev det sämre när arrangörer
nas band The Celebreties gjorde en kort 
men uppskattad spelning. Stämningen 
steg oavbrutet när Krev från Sävar med 
sina roliga, finurliga texter med svängig 
musik tog publiken med storm. Kvällen 
avsl utades av Four Line Poem frå~ 
Täfteå. Med sin popmusik influerad , 
Broder Daniel blev det dans framför sce
nen . 

Trötta arrangörer genom Gustav Hill
bom skickar ett tack tili föräldrar, korr 
pisar, Route 66 och publik. Planerna t 
nästa år är att kunna hålla tili nere vid 
hamnen. Dessutom ser man sig om efter 
någon form av bidrag tili omkostnaderna. 
Det kostar även om de medverkande spe
lar gratis. Som en ur publiken viii jag 
tacka er ungdomar som gjort alli jobbet 
och önska lycka tili nästa år. Vi återkom
mer kanske tältandes. 

För er som vi ii läsa mer, kolla hem
sidan: www.sikfest iva len.back.to 

Sven-Erik Lundström 
med god hjälp av Gustav Hillbom 


