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HÖGVATTEN I slutet av oktober var vattenståndet, enligt obekräftade källor, 95 centimeter över 
medelvattenståndet. Eventuella bryggflanörer fick se upp/ner för blött väglag. 

Metalmadness ! 

Si sta sidan 

Sven-Erik Lundström 
har dykt ner i Sikeå 
SK:s 75-åriga historia. 
Där kan man läsa att 
folk spände fast skidor
na på cykeln för att åka 
och tävla! Bara en sån 
sak. 

Sid 4-5 

Renoverat Flank-rote 

Sista sidan 

Bäckström på sidan två, som vanligt 
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Goda affärer i trivsam miljö 
S om en föraning av 

kommande miljökata
strofer med översvämningar 
och stormar när medeltem
peraturen höjs och isbergen 
smälter, har vi i Sikeå haft ett 
sällan skådat högvatten, nära 
100 cm över medelvatten . 
Ribbkajen i marvatten och 
uppdragna båtar och bryggor 
i riskzonen. Lite spännande 
är det och folk har vallfär
dat ned tili hamnen som om 
Andra Varvet fortfarande 
var öppet. Det där riktiga 
höstlugnet har med andra ord 
inte riktigt velat infinna sig. 
Stressigt har det också varit 
för att få klar renoveringen 
av roteboden, den sista kvar
varande byggnaden på det 
gamla Flankrotet. Boden är 
förmod ligen från 1800-talets 
första hälft och kan vara Si
keås äldsta byggnad. Arbetet 
ska vara slutfört senast den 
31 oktober för att vi ska få 
Länsstyrelsens bidrag. Men 

Du 40-talist har du börjat att 
fundera ... 
Du som tänker sälja din gård 
i Sikeå ... 
Du som viii ha ett bekym
mersfritt boende ... 
- har du planerat var du 
skall bo? 

vi har klarat det, tack vare 
starka insatser från ett tiotal 
frivilliga med Gunnar Lund
mark som byggledare. 

Ute på Granskär har 
också aktiviteten varit 

stor under sommaren och 
hösten och en ny stor och fin 
danspaviljong har ersatt den 
gamla utedansbanan. Med 
ideellt arbete och gemen
samma krafter kommer man 
långt. Sorgligt nog kan man 
väl inte säga samma sak om 
"Må bra-byn" på Östersia, 
som vi skrivit så ofta om och 
hoppats så mycket på. Efter 
sex års planerande har ännu 
inga hus byggts! 

Men vi hoppas fortfarande 
att det här fina området med 
västerläge och vattenutsikt 
ska få sina bosättare och 
Sikeå en ny bydel med 
engagerade bybor. I varje fall 
lär det finnas intresserade 
och någon har börjat röja på 

Skulle ett seniorboende kunna vara svaret? Dessa frågor stäl
ler gruppen som har jobbat med att titta på de olika boenden 
som finns för seniorer. 
Ett seniorboende vore bra: 
V När man vill siippa arbetet/inte orkar med den egna gården 
V När man behöver trygghet i boendemiljön 
V När sociala kontakterna minskar 
V För att kunna bo kvar i den egna byn längre 
Om vi finge önska, skulle det även finnas möjlighet att köpa 
lunch eller middag där. Att man hade en gemensam samlings
plats, lätt att nå. 

Med ett seniorboende i Sikeå byn skulle detta underlätta 
för yngre som viii köpa hus och flytta in hit. Det kunde kan
ske bli några fler arbetstillfällen. 

Vi kommer att inbjuda tili en träff om vår dröm, seni
orboende i Sikeå, i slutet av januari. Tänk över hur du viii ha 
det, när du blir äldre? Ställ upp och låt oss diskutera om vad 
vi kan göra i Sikeå. 

Arbetse:ruooen för Äldreboende i Sikeå 

sin tomt så vi ger inte upp 
hoppet. 

Iövrigt kan vi se tillbaka 
på en fin sommarsäsong 

med goda affärer både på 
Andra Yarvet och campingen 
och en utökning i förenings
floran , sedan Storholmens 
naturbete bildats. De flesta 
av oss trivs väl bäst i öppna 
landskap och föreningens 
medlemmar har röjt och 
stängslat och genom sina be
tesdjur gjort en fin insats för 
en trivsammare bymiljö. 

Slutligen önskar jag alla 
bybor bra sparkarföre under 
vintersäsongen och hoppas 
på ett stort deltagande i de 
arrangemang som ordnas i 
byn. 

Sture 
Bäckström 

08S! 
Prenumeranter! 

Posten, som blev 
Svensk kassaservice 

som blev ... ? har gjort det 
igen! 
I och med att Svensk 
kassaservice försvunnit, 
så försvann också Spirans 
service att skicka med 
inbetalningskort till Plus
girot tili alla våra prenu
meranter. 
De neutrala Plusgiro-blan
ketterna finns inte längre, 
endast förtryckta, och de 
kostar mer än de ger. 
Därför, kära prenumeran
ter, hoppas vi att ni har 
egna knep att kunna betala 
er prenumeration på Plus
giro 17 68 18-3. 

Var det nån som sa nå't 
om att det var bättre förr? 
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Ali sköns blanåning 

Energitanke bakom nybygge i Legdeå. Melker Gustavsson bygger så ham
maren glöder i Legdeå. På Sigfrid Jonssons gamla tomt har under sommaren ett nytt 
hus rest sig ur askan och inflyttningen är planerad tili kommande sommar. 
Uppvärmningen sköts i första hand av en vedpanna, men solfångare kommer att spela 
en stor roll senare. Huset har redan från början ställts i rätt riktning med passande 
takvinkel. Då Melker tidigare provat bygga eget vindkraftverk, får väl framtiden utvisa 
om någon "väderkvam" kommer på plats. Historiskt fanns en väderkvarn i närheten. 
På bilden ses Melker framför bygget med bamen Matilda och Kasper. 

EFTERLYSNING Det kom ett syskrin 
från Janne Wallgren i Norrtälje. Se hiiden! 
Skrinet hade han ärvt efter sin mor men 
vet inte hur det hamnat i släktens ägo. 
Sikeå står det på skrinet och därför kon
taktade han oss. Vem kan ha målat skrinet, 
fin ns det något liknande kvar i byn och hur 
kan det ha hamnat i Norrtälje! 

Vet du något om detta, ring Sture B, 
153 53. 

■ ■ ■ På Drömvallen jobbar vi det här 
året med närrniljö. Det handlar mycket om 
var jag bor, hur ser mitt hus ut, vilka bor 
i huset, vilka är min familj. 

Vi har traskat runt och fotograferat 
varje bams hus. Inne på förskolan har vi 
ritat en karta över Sikeå och placerat ut 
var vi bor. Vi promenerar mycket och 
utforskar vad som finns i Sikeå, bland an
nat grisama, hästama, brandstationen och 

■ Nu finns nya EU-pengar att 
söka sedan Leaderprojektet UR
nära beviljats. Pengar kan bland 
annat beviljas tili att utveckla 
natur-och kulturrniljöer, service 
på landsbygden m m. Som i ti
digare Leaderprojekt handlar det 
om 50% bidrag och 50% ideellt 
arbete. Lena Cameland i Vän
näs år projektledare och skickar 
gäma information och ansök
ningshandlingar tili intresserade. 

Så har du en bra ide - kon
takta Lena direkt eller någon i 
LSI-styrelsen ! 

Sture Bäckström 

Sikaberget får besök av oss. Vi har även 
hälsat på i Bagarstugan där vi fick prova 
på att baka mjukkaka. (Ett stort tack tili 
Laila och Ronny!) . Under vecka 44 när 
skolan var ledig visade Sture Bäckström 
oss Kulturhusen i byn. 

Finns det några företag eller personer i 
byn som har något att visa oss, hör gäma 
av er på 151 48. 
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■ Hilda och Nils Östlund, som bor 
i Vita Duvan, fick den 7 juli en son, 
Valdemar. Han vägde 3250 g. och var 
52 cm. lång. Syskonen heter Elsa och 
Vilhelm. 

■ Legdeås yngste invånare heter 
Liam Hyvönen och föddes den 28 
mars. Han bor med sina föräldrar 
Jenny Boström och Peter Hyvönen på 
"affärs-backen" där affären i Legdeå 
tidigare fanns. 

I FÖRE DETTA Martin Anderssons 
hus i Legdeå bor sedan ett och ett 
halvt år tillbaka Fredrik Isaksson och 
hans sambo Anna Jonsson. De har 
just byggt ut huset med ett pannrum 
innehållande vedpanna och ackumul
atortankar och är således rustade för 
den kommande vintem. 
Anna arbetar inom kommunens äld
reomsorg medan Fredrik pendlar tili 
Martinsons Trä i Bygdsiljum. 

DEN 1 SEPTEMBER flyttade Mona 
Johansson från Robertsfors och Lars 
Eriksson från Kiruna in i före detta 
Ambjöm Erikssons hus i Legdeå. 
Efter att ha sökt under de senaste 
månadema fastnade man direkt för 
denna fastighet och bestämde sig efter 
några dagar. I ladugården har man 
byggt om för att få plats med Monas 
häst och även i boningshuset pågår 
rnindre reparationer. Lars arbetar som 
brevbärare i Robertsfors medan Mona 
för närvarande är arbetssökande 

Hustomte sökes! 
0 Vi är sommargäster som inte 
hinner med allt under våra se
mesterveckor i Sikeå. Du som är 
intresserad av att hjälpa tili med 
div. underhållsarbete på vårt 
sommarställe får gärna kontakta 
mig. Allt från målning tili mindre 
snickeriarbete. Du planerar själv 
din tid. 
Hör av dig tili: Pär Lindwall. 
0708-7318754 
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Historiska tillbakablickar n1ed Sikeå SK 
SIKEÅ SK har firat att 
mau uppnått mogen ålder. 
Genom åren har det blåst 
både med- och motvind för 
klubben, men i dag är Si
keå SK en pigg 75-åring. 

I Sikeå har idrottens fram
växt och styrka varit beroende 
av industrins utveckling. De 
engelska skolskeppen förde 
med sig nyheter, bland annat 
spelades fotboll i en havsvik. 
Det publika intresset var stort 
och viken blev plats för byns 
fotbollsplan Strandvallen som 
nyttjades fram till 1980. Fot
bollsplaner har också funnits 
uppe på Sikeåberget och vid 
Slättbäcken . 

De olika bostadsområde
na bildade kvartersgäng och 
Plassara, Byssara och Bränn
stabon spelade mot varandra. 
Tillsammans spelade man sen 
mot närliggande byar och skol
skeppen. Seriespelet började i 
Sikeå 1933/34 med spel mot 
Flarken, Ånäset och Roberts
fors B-lag. 

Robertsfors IK antog sina 
stadgar 1907 och Sikeå Ama
törklubb bildades ungefär vid 
samma tidpunkt. Vintertid 
kom skidorna fram och klub
ben anordnade tävlingar varje 
söndag med start och mål vid 
Byströms bageri (numera Olof 
Karlsson). Man åkte 5, 10, 15 
och 30 km beroende på ålder 
och kön. Tidtagare var entusi
asten Harald Jansson. Prislis
tan från en sådan tävling 21 
mars 1931 såg ut som följer : 

30 km herrar 
1. Bror Holmström 
2.23.15 
2. Karl Holmström 
2.26.50 
3. Bror Brändström 
2.30.20 
4. Oskar Karlsson 
2.44.27 
5. Viktor Ahlkvist 3.01.13 
15 km herrar 
l. Alvar Pettersson 
1.06.45 

2. Helmer Pettersson 
1.12.45 
3. Erik Wallmark 1.18.36 
4. Alvar Lindbergl.27.41 
5. Manfred Säfström 
1.33.08 
10km damer 
l. Edit Flank 
1.05.17 
2. Naima Johansson 
1.15.53 
3. Vivian Lindgren 
1.17.40 
4. Rut Åberg 
1.19.28 

Ibland spände man fast skidor
na på cykeln och åkte runt till 
tävlingar i andra byar. Alvar 
Pettersson hade stora fram
gångar och blev 1934 trea vid 
junior-DM. Klubben beslutade 
då att skicka honom till J-SM, 
som detta år gick i Lycksele. 
Pengarna, 60 kronor, för den 
fem dar långa resan med buss 
och tåg tiggdes ihop av Karl 
Lundström. Tyvärr fick Alvar 
problem med sina björkskidor 
och hamnade på 22:a plats. Re
dan nästa helg fick han dock 
revansch i Umeå vid en 15 km 
tävling med i stort sett samma 
startfält. 

På den här tiden använde 
alla björkskidor som tjärades. 
Vissa vallade med stearin eller 

grammofonskivor. Den som 
hade råd köpte Utterströms 
l:an eller 2:an. 

Vintertid lade ju också isen 
och redan på 20-talet började 
man spela bandy. Med mes
tadels 7-mannalag utmanade 
man lag från Ånäset, Byg
deå, Robertsfors , Byske och 
Umeå-lag. Helge Bäckström 
var liksom en stöttespelare i 
andra idrotter. 

På 30-talet var stafett-löp
ning populärt med bland an
nat Sikeå Runt. Övriga fri
idrottsgrenar var kulstötning 
och hopp. 

Alvar Petterssons skidtävlande 
och seriefotbollen krävde en 
registrering av föreningen . 
Den 14:e januari 1933 bildades 
Sikeå Sportklubb med Holger 
Julius Nilsson som ordförande 
och Alfons von Ahn som se
kreterare. 

Redan 1935-37 fick den 
unga klubben problem. Såg
verksnedläggningen i Roberts
fors tvingade många att flytta 
söderut. 1938 diskuterades en 
sammanslagning mellan SSK 
och RIK dock utan resultat. 
Detta var egentligen en otänk
bar handling. Ä ven om man 
tävlade mot varandra ibland 
med h iälo av andra små bvar 

Sikeå SK:s byasek

tion arrangerar 
olika aktiviteter 

för ungdomar på 
Träffpunkten. 

och även i lag mot Umeå-lag 
i bandy var ovänskapen stor. 
Det var omöjligt att för stor
centern Häggblom jobba på 
Konsum i Sikeå och samtidigt 
spela fotboll för Robertfors. 

Först på våren 1940 när in
kallelserna kom blev svårig
hetema så svåra att några spe
lare skrev på för RIK. Det var 
SSK:s ordförande och målvakt 
Fritjof Ågren, Hjalmar Frohm 
och Helge Bäckström. Ågren 
flyttade tili Västerås, Helge 
Bäckström blev ordförande i 
SSK och spelade fotboll för 
båda klubbarna. Den 7:e mars 
1941 togs så beslutet om sam
manslagning och årsmötet 
den 30:e mars gav följande 
styrelse; 

Ordförande: Ingvar Eriks
son, Robertsfors. 
Vice ordförande: Sante 
Carlsson, Sikeå. 
Sekreterare: kommunal
kamrer Artur Jäderberg , 
Robertsfors. 
Vice sekreterare: faktor 
Karl Brändström, Sikeå. 
Kassör: kontoristArne No
rell, Robertsfors. 
Materialförvaltare: redak
tör Eric Wallmark, Roberts
fors (f.d Sikeå). 
I fotbollssektionen: Helge 
Bäckström. Sikeå. 



Under beredskapsåren sakna
des ordnat seriespel och Eric 
Wallmark ordnade en mellan
serie kallad Pokalserien. Sam
tidigt fick Helge Bäckström 
och Sverre Johansson anbud 
från Spöland och betalades 
med 20 kr/match . Kvar efter 
resan var 10 kr, lika mycket 
som en dagslön. Dessa två 
är förmodligen Västerbottens 
första proffs. 

För att klara SSK:s ekono
mi byggdes Lottaparken under 
början av 40-talet med hjälp av 
RobertsforsAB. Jämsides med 
sammanslagningen bedrevs i 
Sikeå fortsatt skidåkning och 
friidrott. Johan Pettersson var 
ordförande under åren 1943 till 
-49. Den 25:e februari 1945 
ombildades Sikeå SK enligt in
trädesansökan tili riksidrotts
förbundet som undertecknats 
av Oskar Åström och Alvar 
Grahn. Seriespelet i fotboll 
återupptogs och fortgick tili 
i början av 50-talet. Nedlägg
ningen av massafabriken -48 
innebar fortsatt utflyttning och 
i stort sett ali idrottslig verk
samhet upphörde. 

Lottaparken fortsatte dock 
att ta in pengar, så när Gösta 
Bohman 1959 drog igång ung
domsverksamhet fanns 20000 
kronor i kassan. Han ordnade 
kommunserier i fotboll, is
hockey och fri idrott. 1962 
vann klubben DM i rinkbandy. 
Klubben startade seriefotboll 
som upphörde på 70-talet när 
RIK på nytt värvade de bästa 
spelarna. 

På initiativ av Stig Pet
tersson startar istället hand
bollsverksamhet. Klubben 
bedriver samtidigt korp- och 
ungdomsverksamhet. 

■ ■ ■ MÅRTENS afton 10 
november 2008 blev en stor 
succe. Ett 50-tal personer 
hade sökt sig tili Spiran-hu
sets trevliga kajuta för att titta 
på de filmer som Tage Bränd
ström tagit under många år. Vi 
började 1978 med bröderna 
Erikssons hemkomst efter tre 
i\rs värlclsomseglimr. Därefter 
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På 80-talet görs en spol
ningsbar grusplan, Drömval
len, där utövas brännboll, 
fotboll, bandy och friidrott. 
Vintertid används Träffpunk
ten för pingis och lek. K.Jubben 
engagerar sig också mycket i 
byns sociala gemenskap som 
onsdagscafeer, fettisdagsfest, 
lucia och julgransplundring. 
Bågskytteklubben Kryssprick
arna går in i klubben som 
sektion. Martin Jansson och 
Gunnar Lundmark blir DM
mästare i kula och diskus. Lot
taparken revs 89 efter att ha 
uthyrts som lagerlokal. 

1984 års styrelse består av föl
jande ledamöter; 

Ordförande: Martin Jans
son. 
Sekreterare: Sven-Erik 
Lundström. 
Kassör: Ingrid Jansson. 
Ledamöter: Hans Ham
marström, Britt-Marie Löf
gren , Ylva Martinsson, och 
Ingrid Åhman. 

Under 90-talet fortsätter ut
vecklingen av handbollen. 
1993 har vi 10 lag och över 
200 aktiva. Våra ungdomardå, 
Lina Jansson, Fredrik Ham
marsten och Hanna Öberg 
skördade också framgångar i 
friidrotten . 

Utanför idrotten driver vi 
turistinformationen och kafe 
i Logen. Brukets dag ger 
många goda slantar tili verk
samheten. 
Projekt GLOBALEN drivs un
der några år med uppbyggnad 
av en databas för ungdoms
utbyte. Detta sysselsätter två 
halvtider och en heltid. Samti
digt tar vi ansvaret för att starta 
en ungdomsgård i huset. 

följde en filmsnutt från mid
sommarfirande i båtklubbens 
regi nere på Ribbkajen, ett 
firande som ingen glömmer. 
Regnet öste ner, vinden tog 
med tallrikar och glas som 
inte var fyllda med mat och 
dryck och med jämna mellan
rum fick plaststolen tömmas 
oå vatten. 

Strandvallen, när det begav sig på 60-talet ... Bakre raden fr.v. 
Alex Forsmark, Martin Jansson, Gunnar Karlsson, Kjell Pet
tersson, Kjell-Åke Jansson. 
Främre raden fr. v. Åke Elvinsson, Kurt Ernstsson, Gunnar 
Lundmark, Lasse Widell, Per-Erik von Ahn. 

Första? handbollslaget - tidgt 70-tal. .. Stående fr. v. Karl
Gunnar Larsson, Ingemar Nilsson, Lennart Nilsson, Kjell-Åke 
Jansson, Anders Grönlund, Roger Johansson.Tommy Asplund, 
Stig Pettersson. 
Knästående fr. v. Gunnar Hammarsten, Lars Gerdin, Anders 
Erixon, Lage Fredriksson. 

ldag tillhör klubben norr
landseliten i handboll med eget 
kontor bredvid Jenningshallen. 
Byaverksamhet är inriktad 
mot lek där tisdagsträffama är 
populära med deltagare från 
grannbyama. Ungdomama trä-

En tysk ensamseglare som 
låg vid kajen intervjuades och 
bjöds in att dela vårt firande . 
Kan hans lovordande av Sikeå 
och dess invånare ha medfört 
att vi nu har så många tyska 
gäster på campingen? 
Sedan följde filmer från oli
ka invigningar under åren: 
FotoutställninQ"en. Beachvol-

nar även in och uppträder un
der namnet "Småstjärnoma". 
GRATTIS till de första 75 
åren . Tack till alla ledare som 
orkar fortsätta med sitt ideella 
engagemang. 

Sven-Erik 

ley-planen, Naturbetet, Boule
banan och den senaste - Park
bänkama. 
LSI tog också tillfället att gra
tulera Ann-Britt Andersson 
tili hennes nyvunna pris som 
Årets nyföretagare i Roberts
fors kommun och överlämna 
en blomma. 

Gunnar L 
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N ej tili 50 efter 
Brännstavägen 
Sikeå samfällighetsförening har som närnndes i en tidigare 
artikel försökt förmå länsstyrelsen att fartbegränsa Bränn
stavägen tili 50 km/tim. Vi framhöll att förhållandena längs 
vägen är svårbedömda för de fordonsförare som inte trafikerar 
sträckan dagligen. Det finns bland annat en ridanläggning 
med angränsande korsning, som är svår att upptäcka, samt 
problematiken genom Brännstan med hus alldeles invid vägen 
samt flera infarter och anslutande vägar som är svåra att upp
täcka i tid. Länsstyrelsen avslog begäran och vi överklagade 
då tili Vägverket. 

Yi har nu fått Vägverkets utslag som avslår överklagandet 
med fö ljande motivering: 

Vägverket anser att förhållandena på den aktuella sträckan 
är sådana att en hastighetsanpassning bör kunna göras ut
ifrån de allmänna varsamhetsreglerna i trafikförordningen, 
och att begärd hastighetsbegränsning inte skulle jå sådana 
vinster med hänsyn tili trafiksäkerheten, framkomligheten 
eller miljön att det motiverar en ändring av länsstyrelsens 
beslut. Överklagandet ska därför avslås. Enl. 15 kap. 1 § 
trafikförordningenfår Vägverkets beslut inte överklagas. 

Så vi kan bara konstatera faktum och hoppas på att trafikan
tema är fömuftiga så att det inte händer några olyckor! 

Lars B Nilsson 

□ D D Sikeå Samfällighetsförening har nu äntligen fått 
besked från vägverket att vi får pengar tili byte av vägtrum
man efter Slättbäcksvägen (vid "rucklet") Vi fick årets "sista 
anslagspeng" men den kommer bara att räcka tili inköp av 
trumman. Sedan får vi söka nytt anslag för att göra bytet 
2009. Yägtrumman kommer därför att under vintem ligga 
ovan mark för att grävas ner vid lämplig tidpunkt när hela 
finansieringen är kla.r. 

Lars B Nilsson 

Ännu än rekordsäsong 
Våra gäster verkar trivas med lugnet och den vackra utsikten 
och också med bemötandet från personalen, både från de 
sommararbetande ungdomama och från de gamla "stofilema". 
Många återvänder år från år. Här ett klipp från tidningen 
"Husvagn och camping 10/08" Så här skriver Åke E Nilsson : 

"Lugnet, havsnära och bra bemötande så kan Sikeå havs
camping karakteriseras. Den här lilla pärlan ligger 5 mii 
norr om Umeå och är ett lysande alternativ tili de stora, 
stojiga campingplatserna." 

Det totala antalet gästnätter har ökat med ca 30 procent från 
2000 (år 2007) tili 2600 (år 2008). Den stora ökningen beror 
på att flera av dem som arbetat med E4-omläggningen bott på 
campingen under längre perioder. 

Så här ser statistiken ut: 487 stugnätter, 27 tältnätter och 
2105 husvagnsnätter. 

r ....... _ D;.;-1,,.,4-..,;.;..._ 

Flyttfågel hade tur med lotten 
Av de 17 inlämnade rätta svaren på årets bildgåta så drogs 
Britt Asplund som vinnare. Britt och ma.ken Kjell är likt 
flyttfåglarna vintertid bosatta söderut, närmare bestämt i 
Kristianstad, inte långt från Hanöbukten. 
Frånsett den omåttligt stora äran, så kommer en Sikeå T
shirt på posten. 

Det verkar dock som om en del haft lite problem med ett 
par av bänkarna men här kommer svaret med kommentarer 
runt varför bänkama står där de står: 

1. Krogbänken - vid korsningen Gammellandsvägen 
Krogsvängen. Här låg Sikakrogen ( 1780-1850). 
2. Rotebänken i Ståbäcksbacken vid vägen tili gamla 
bågskyttebanan. Där vägen slutar låg soldaten Silvers 
boplats. 
3. Brandstationsbänken efter Brännstavägen - Sveriges 
minsta brandsta.tion, Huset byggt 1901. 
4. Gästgivarbänken - Nära korsningen 
Gammellandsvägen/Brännstavägen. Huset på andra sidan 
vägen var gästgiveri i början av 1900-talet. 
5. Ya.ktstubänken - korsningen Kustlandsvägen/ 
jämvägen. Här bodde vakten som öppnade och stängde 
grindarna när tågen skulle passera 
6. Kvarnbänken vid Slättbäcksvägen. Här låg Södra 
kvarn under 1800-talet. 
7. Karl XI:s bänk i korsningen Gammellandsvägen/ 
Affärsvägen, minner om att Karl XI red fram här under 
sin Eriksgata i juni 1694. 

KULTURHUSENS DAG Söndagen den 14/9 var det dags 
för årets upplaga av kulturhusens dag. Temat var "Sma.ka 
på husen" - hus där mat och dryck tillverkats, sålts eller 
serverats skulle lyftas fram. Hos oss kändes valet lätt - bo
lagets gamla bagarstuga nere vid hamnen passade ju perfekt 
och dessutom finns det ju fortfarande folk i byn som kan 
baka. Evelyn Eisa.k, Lena Kristophersson och Tore Nyström 
ställde upp De bakade mjukka.ka och serverade fika - ny
gräddad varm mjukka.ka smakar gudomligt! 

Programmet i övrigt bestod av en guidad vandring ledd 
av Sture Bäckström. Den gick tili nu nedlagda affärer och 
cafeer som etablerades i hamnens närhet under första hälften 
av 1900-talet. Byströms cafe och bageri, Konsum, Kalle Jo
hanssons affär och cafe och Gustav Nilssons dito besöktes. 

Ett femtiotal personer tog del av de lyckade arrange
manget. 

Sture Bäckström 

RIDHUSET - KÖRSEKTIONEN BILDADES hösten-07. 
Vi träffas varje söndag mellan kJ 12.00-16.00. Där sysslar 
vi med allt från social träning av blivande körhästar, tömkör
ning, inkörning och mer avancerad köming. 

Under förra terminen hade vi hem vår körtränare Rolf 
Hedqvist en gång i månaden. Han kommer även den här 
terrninen. Då kör vi en halvtimma enskilt och får olika 
hemläxor. Vi startade höstterrninen med en heldagars kickoff 
med Ylva Hedberg, en mycket uppskattad dag. Om någon 
är intresserad av att se vad vi gör, dricka en kopp kaffe och 
prata häst så finns vi i ridhuset på söndagar efter kJ 12.00. 

Kersti och Maria 
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Kint tog sitt pick och pack tili Sikeå 
J ag heter Kim Isaksson, är 
19 år gammal och jag är en 
såkallad nyinflyttad här i 
byn. Jag och min åttaårige 
häst Armani flyttade tili 
Sikeå den 1 mars i år och 
jag har inte ångrat mig en 
endaste millisekund över 
denna flytt! 

Gjorde mig hemmastadd i den 
urmysiga lägenheten ovanför 
Bagarstugan (Armani står i ett 
stall såklart) och hur jag ham
nade här ska ni få reda på lite 
mer detaljerat om nedanför ... 
Trevlig läsning! 

Jag är egentligen inte Ny
inflyttad, utan jag har bott 
i Sikeå i stort sett hela mitt 
medvetna liv. Jag och min 
familj flyttade hit från Brattli
den, Överklinten, efter det att 
mina föräldrar skildes. Min 
syster hade med sig sin häst 
som stallades in hos Jonssons. 
J ag var bara fem år då så jag 
vistades så gott som hela da
garna i stallet. Det var därför 
ju inte helt fel att vi bodde så 
nära (det röda huset över vä
gen, vid E4:an)! 

Mitt rid-intresse hade star
tat redan långt tidigare (om 
man nu kan säga det vid fem 
års ålder). I Brattliden hade jag 
en liten shetlandsponny vid 
namn Chesse som slängde av 
mig varenda eviga dag men jag 
skulle likaväl upp på honom 
igen. Jag låg t o m och sov på 
honom redan vid två års ålder. 
Jag fortsatte rida i Sikeå och 
har genom åren varit skötare åt 
åtskilliga hästar, både privata 
och ridklubbens hästar. 

Jag har så länge jag kan 
minnas hjälpt tili på Ridklub
ben Sandgärdan. Från att ta ut 
och in hästar och hjälpa elever 
till att idag leda egna lektio
ner. Det är verkligen roligt att 
lära ut denna underbara sport 
till yngre, träffa nya likasin
nade människor och se elev
erna växa och utvecklas inom 
ridningen. Jag har även som 
s:H>t riclit och triinilt kl11hhP.ns 

egna hästar och varit ut och 
tävlat för Sandgärdan runt om 
ilänet. 

Men det kom en tid då jag 
blev sugen på en egen häst att 
forma och själv ha det totala 
ansvaret för. Min familj flyt
tade från Sikeå till en gård i 
Gumbodahamn samtidigt som 
jag började gymnasiet, och 
detta var en ypperlig mö jlighet 
att skaffa häst eftersom gården 
hade en gammal ladugård = 
potentiellt stall ! Vi byggde och 
byggde; alltifrån att släpa ner 
spån från taket som skulle hö
jas till att måla fönsterbräden. 
Tillslut stod stallet klart och 
det bara väntade på att två häs
tar skulle flytta in. Jag hittade 
min ögonsten snabbare än jag 
trodde. Den 8 juni 2006 kom 
Armani till mig från Bureå för 
en prövotid och tre veckor se
nare var han min ! 

Jag flyttade vid denna tid 
lite hit och dit, bodde inof
ficiellt i Robertsfors ett tag 
medan jag gick gymnasiet på 
Jennings. Tog körkortet och 
började skjutsa Armani tili 
Sikeå för att träna. Men detta 
hände tyvärr alldeles för säl
lan p g a tidsbrist och krångel 
och jag fick inte riktigt den 
träningen jag behövde med 
honom. Samtidigt började jag 
känna mer och mer av penga
behovet, särskilt nu med både 
egen häst och bil. Ett jobb 
skulle verkligen ha suttit fint. 
Hade länge funderat på lokala 
butiker och när en skylt dök 
upp på Konsum i Robertsfors 
att de sökte folk var det som 
en skänk från ovan ! Jag sökte 
och fick jobb ! 

Där har jag jobbat sedan 
november förra året. Av olika 
skäl flyttade jag hem tili Gum
bodahamn igen men det kän
des jobbigt att pendla både tili 
jobb och skola, samtidigt som 
jag hade en pålle hemma som 
krävde min lediga tid. Slum
pen var det då inte som gjorde 
att jag hittade annonsen om lä
PP.nhP.tP.n ovilnför RilPilr.~tnPiln 

i Sikeå en dag på anslagstavlan 
på Konsum; det var ödet! 

Så, den 1 mars flyttade jag 
in. Eftersom jag nu tjänade 
mina egna pengar tog jag mitt 
pick och pack från Gumbo
da, även Armani följde med 
såklart, och flyttade tillbaka 
tili denna underbara lilla by. 
Här känner man sig verkligen 
hemma, och det är underbart 
att åter igen kunna rida på alla 
de små vägarna som finns här! 
Armani stortrivs hos Jonssons, 
där vi som sagt för länge sedan 
haft en häst förut. Jag är nu 

också tillbaka på Ridklubben 
Sandgärdan igen, och leder 
ridgruppema på onsdagar. Alla 
bitar faller på sina gamla nor
mala Sika-platser igen, dock i 
ny tappning ... 

Såklart finns många, långa 
planer för framtiden, däribland 
drömmen om att bli veterinär, 
men först något år eller två av 
jobbande innan jag tar med 
mig Armani och drar vidare 
på nya äventyr. Så om vi inte 
ses på hästryggen ute på Sikeås 
vägar så ses vi nog vid kassan 
på Konsum! 

Promenadstig längs kajerna 
■ ■ ■ Under sommaren har den första delen av den 
planerade promenadstigen runt hela hamnområdet 
färdigställts. 

Det är sträckan längs brädgårdskajen från betongka
jen där båtarna sjösätts och fram tili hyvelmagasinska
jen som nu är klar. 

Nästa del blir sträckan runt hyvelmagasinskajen, Där 
krävs bl a en hei del röjning som vi förhoppningsvis kan 
göra under senhösten och våren. 

Sture Bäckström 
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Rötet rote fick 
delvis ny kostym 
VID FÖRRA ÅRSMÖTET väcktes frågan om ett nytt tak på 
rote-boden vid Flank-rotet. En besiktning av Helena Wikberg 
från Länsstyrelsen visade att renoveringsbehovet var mycket 
större. Bl.a. måste även rotebräder och karvlar bytas ut liksom 
en hei del väggtimmer. 

Efter samtal med markägarna, Ulla och Eva Hedlund, fick 
vi tillstånd att avverka de träd som stod för nära boden. En 
grävmaskin fick arbeta med att rensa bort stenar och jord nära 
väggarna. Därefter lyftes boden upp med domkrafter för att 
man skulle komma åt att byta de uppruttnade väggstockarna. 
Takåsarna var friska, men karvlar, rotebräder och spån avlägs
nades. 

Takspån beställdes hos Georg Adamsson, som också bistod 
med rådgivning vid spånläggningen tillsammans med Yngve 
Pettersson som även svarade för transporten. Arbetet med 
taket tog cirka 4 dagar. Byte av stockar i väggarna och monte
ring av dörren tog längre tid. Restaureringen bekostas delvis 
av Länsstyrelsen. 

Deltagare i projektet var: Curt Nyman, Pär Jansson , Martin 
Edvardsson, Anders Eriksson, Martin Jansson, Sture Bäck
ström, Yngve Pettersson, Georg Adamsson , Gunnar Lund
mark, Lars Lövbom och Greger Persson med grävmaskin. För 
fikat svarade Dan-Viktor och Ann-Charlott. 

M artin J. Kurt och Gunnar i takläggartagen. 

Metalmadness - gör det omöjliga möjligt 
Det finns bara 6-7 i hela landet, och en av dem har 
etablerat sig i Sikeå. 
- Ja, det är ju lite eljest, säger Emil Fahlgren, Bygdeå, 
om sitt nystartade företag Metalmadness. 

Mars 2009 ska det plåtskrovet här vara en fullfjädrad roadster 
i toppskick, lovar Emil Fahlgren. Madness? Nej - bara skickligt 
h-:1n~\/orl;, 

Emil är utbildad flygtekniker, 
har jobbat på Sturup men också 
som billackerare och bilmek. 
De talangerna, och litet tili , är 
vad som krävs för den verk
samhet han driver i Spiran-hu
set, Sikeå, sedan i höstas. 

Det handlar om att fixa bilar, 
men Metalmadness är ingen 
vanlig bilverkstad utan "lite el
jest" , som Emil själv säger. 

Han har specialiserat sig på 
att bygga om och tili veteran
bilar och me. Ofta kommer de 
tili honom, nerplockade i små
bitar. 

- Det är bästa läget, tycker 
Emil som sedan bygger ihop 
dem, helt efter kundens önske
mål. 

Just nu står bland andra "ske
lettet" av en Oldsmobile -58 i 
verkstan. Den ska byggas om 
tili en roadster, få ny motor, 
luftfjädring, motivlack, CD
växlare "gömd" bakom origi
nalpanelen plus mycket, myck
et annat... 
H:rn !!Ör det mesta iobbet siälv. 

bland annat ska han nu göra en 
gjutmall för en ny framruta 
som sedan specialtillverkas i 
Finland. Ett tili synes omöjligt 
projekt, men inte för Emil. 

- Plåtdetaljer är egentligen 
min grej. lbland finns de inte 
att köpa, ibland går det fortare 
att göra den själv, än att damm
suga marknaden efter nån del, 
förklarar han. 

Och det där med tid ... Många 
av hans jobb räknar arbetstiden 
i 1000-tals timmar. Hur hittar 
han då kunderna? 

- Tja, det är väl dom som hit
tar mig, säger han och visar ett 
stort uppslaget reportage om 
den bil med husvagn som han 
vann med, på Elmiamässans 
Custom Motor Show i fjol. 
Bättre reklam ... 

Och så har han en del för
säkringsjobb - veteranklassi
ker som ingen annan bilverk
stad kan eller viii ta sig an, när 
olyckan varit framme. 

Emil både viii och kan ... 
Kat rina 


