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För så där 50 år sedan, hade Sikeå två mackar med bilverkstad uppe vid E4 
ORDNINGEN - Carltex och Gulf. Med åren tunnades den servicen ut för att till sist försvinna helt. 
ÅTERST ÄLLD Till 2009 då Peter Nilsson, Bygdeå Bil och Däck, flyttade in i Spiran-huset med sin 

bilverkstad. Ordningen är återställd! Sid 4 
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Siri l 

En skrämd häst tänker inte åt vilket håll det 
är klokast att rymma, pårninner ridklubben 
som skriver om hästar i trafiken. Siri c; 

Vad kom först - hönan eller ägget? När det 
gäller Hedemorahöns så vet i alla fall Hilda 
i Vita Duvan. Sista sidan 
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Ingen lågkonjunktur i sikte 
Vårvinter - den femte 

årstiden - med nattkyla 
och takdropp om vart annat, 
bra skidföre och garanterat 
myggfritt. Mars-april är de 
bättre månadema under året 
och de inger en hopp om en 
ny vår och sommar. 

Motormullret från årets 
upplaga av isracing-SM har 
tystnat - grattis Robertsfors 
Motorsällskap tili ett fint 
arrangemang med rekordpu
blik - och lugnet breder åter 
ut sig. 
Jag sitter vid köksbordet 
och funderar på LSI och vår 
verksamhet under de 15 år 
som gått. 

En hel del har faktiskt hänt. 
Mycket har kretsat kring 
att bygga en infrastruktur 
för oli ka fri tidsakti v i teter; 
grillplatser, boulebanor, 
beachvolleyplan. Dagisets 
lekpark, badplatsen på Öst-

ersia och Korsvägsparken är 
andra exempel. 

Genom att sätta namn på våra 
många vägar och sätta upp 
vägskyltar fick vi chansen att 
levandegöra byns historia. I 
andra fall har det handlat om 
att bevara gamla byggnader 
och fylla dem med nya verk
samheter. Brandstationen, 
byggnadema nere i hamnen 
och nu senast Flanks rote
bod är exempel på det. Här 
har EU-projekt och bidrag 
från kommun och Länssty
relse varit ett bra stöd men 
utan bybomas insatser hade 
projekten varit omöjliga att 
genomföra. 

Många har varit engage
rade och vi har tillsam

mans skapat nya arbetstillfäl
len och en bättre livsmjljö 
i byn. Våra verksamheter 
har också börjat generera 
pengar vilket öppnar för nya 

Nedsmutsad mark i Sikeå 
Rubrikerna i tidningarna har varit feta om den ned
smutsade marken i Sikeå hamn och tidningarna har 
som vanligt brett på för att skapa sensation! 

Så här är det. I området mellan Såghuset och Sorteringsmaga
sinet, besprutades virket för att förhindra blånad. Jorden där, 
en yta på ca 10 x 10 meter, blev nedsmutsad. Den har i somras 
grävts bort och fraktats tili Fagerliden och hålet har fyllts med 
ny jord. 

Virke har också doppats i ett kar vid östa gaveln av sor
teringsmagasinet. Där har inga större mätvärden erhållits och 
inte heller vid övriga mätpunkter på området. Slutsatsen har 
blivit att haltema "inte anses utgöra någon riskför människa 
eller miljö, under förutsättning att dagens markanvändning 
inte ändras". (Citat ur Länsstyrelsens utlåtande) 

Ändrad markanvändning ska anmälas tili Länsstyrelsen men 
inga hinder finns för Campingen, Andra Varvet och Sikeå BK 
att fortsätta verksamheten som tidigare. Alla kan alltså utan 
risk även i fortsättningen besöka hamnen och delta i aktivite
tema där. 

Välkomna tili sommarens aktiviteter! 

satsningar både när det gäller 
tri vsel-och bevarandeåtgärder 
och start av nya aktiviteter. 

Aktuella framtidsfrågor 
är exempelvis seni

orboende och skapande av 
en "strålningsfri zon" efter 
Ö-vägen. På årets "Göralista" 
står också byggande av mu
sikpaviljong och renovering 
av Tullmasten, tvättbrygga 
m m. Så även om en hei del 
hänt under LSI:s första 15 
år, så finns mycket att ta tag 
i och säkert har du som läser 
det här egna ideer om vad 
som borde göras. Kläm fram 
med dessa! Hör av dig tili 
någon i styrelsen och fram
för allt kom och delta i våra 
arrangemang vare sig det 
gäller arbete 
eller nöje. Du 
behövs! 

Sture 
Bäckström 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

Det har varit svårt 
att betala prenumera
tionen, sedan Posten 
försvann och gjorde 
inbetalning via Plus
girot närmast omöj
lig. Vi har därför gått 
över till bankgiro 

LSI:s bankgiro
nummer 5819-2741 

Det är heller inget 
som hindrar att du 
bybo, som får tid
ningen gratis, också 
betalar in en slant för 
att säkra utgivningen. 
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Ali sköns blanåning 

<~ __ A_R_SM_o_·r_EN __ ~> 
0 0 0 TRÄFFPUNKTEN EKONOMISK FÖRENINGS 
årsmöte valde ny styrelse. Den tidigare ordföranden Mona 
Andersson hade avböjt omval, så även Evelyn Eisak och Lars 
Lötbom. 

Den nyvalda styrelsen: ordförande Agneta Skoglund, sekre
terare Josefin Pettersson, kassör Mary Pettersson, ord. styrel
seledarmöter är Laila Boström och Lena Kristoffersson , supp
leanter Lennart Brändström och Tore Nyström. 

Föreningen har också valt att haen adjungerad ungdomsre
presentant med vid sina möten och det valet föll på Anna Jons
son. Laila Boström som tidigare fungerat som bokningsansva
rig av lokalerna, lämnade över den sysslan till Sandra Jonsson, 
som bor bekvämt nära. (gula huset) Sandra kan man nå på te! 
152 42 eller mobil 070 373 24 20. 

Träffpunktens framtid diskuterades på det ganska välbe
sökta årsmötet. Vi vill ju ha lokalen kvar. En eventuell utbygg
nad av köksdelen hänger ihop med vad Drömvallen beslutar 
vad gäller mat tili dagisbarnen. Den frågan hänger fortfarande 
i luften. Det kommer att bli en speciell dag för Träffpunktens 
vänner i maj , veckan efter allemannaut-dagen. Då vi ska hjäl
pas åt med lite småreparationer på allas vår fest- och samlings
lokal. Skriv in det i almanackan ! ! 

0 0 0 LÄGDE BY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
höll sitt ordinarie årsmöte 21 mars. Styrelsen består av: Ordfö
rande Gunnar Lundmark, Sekreterare Karl-Axel Jonsson, Kas
sör Per Sikström, Suppleanter:Yngve Pettersson och Ronny 
Larsson. 

0 0 0 LEGDEÅ-SIKEÅ INTRESSEFÖRENING 
hade årsmöte den 1 mars. Styrelsen för 2009:ordförande Sture 
Bäckström, vice ordförande Martin Jonsson, sekreterare Eva 
Jonasson, kassör Gunnar Lundmark, vice sekreterare Susanna 
Hermansson. Suppleanter; Mona Andersson och Curt Nyman. 
På verksamhetsplanen finns, förutom sedvanliga aktiviteter 
som hamnmarknad, musikkafeer m m, några större projekt. 
Tullmasten ska renoveras under sommaren och bidrag är bevil
jat från Länsstyrelsen . 

Vidare ska en musikpaviljong byggas mellan Stora Maga
sinet och båtklubbens hus . Andra frågor som diskuterades var 
minigolfbana och tvättbrygga. 

Sture Bäckström 

Gå för freden! 
MÅLET FÖR ATT FIRA 200 år av fred är att Kommunens 
byar ska gå 4000 mii , alltså en stäcka som motsvarar jordens 
omkrets. 

Detta görs som en tävling mellan byarna och vinster lottas 
ut i den för veckan segrande byn. Varje fredag sänder Elisabeth 
Holmgren in uppgifter från postlådan vid Bageriet där man 
skriver in namn och sträckan man gått. Så ut och motionera 
alla som kan i Legdeå & Sikeå 

Vecka 12 gick 68 bybor 1247 km under veckan. 
Avslutningen sker på Gumboda hed den 5 september där by
arna även ska ha sytt eller broderat en egen fredsflagga som ska 
ingå i en stor uppsatt duk. 

På Bageriets centralt belägna husknut sitter lådan med note
ringsblock där du, senast torsdag kväll varje vecka, skriver in 
dina avverkade kilometrar, som Ingrid Hanke gör här. 

~========(" BYADAG"'ME'D""~MAROOD""Lö'RDAG""D~N""13"'JUNJ"""l========-
Alla nuvarande och förre detta bybor hälsas välkomna till årets byadag! 

Programmet inleds som vanligt med marknad och underhållning i Sikeå hamn kl 11.00 och 
Andra Varvets säsongstart kl 13.00. Dagen avslutas med middag på Träffpunkten kl 18.00. 

VÄLKOMNA! LSI 

Anmäl deltagande i middagen tili Anita Brändström 0934-15120 eller 070-2025612. 
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Bilverksta' n är 
årets nytillskott 
En stor, modern bil
verkstad, det är sedan 
årsskiftet nytillskottet 
i industrihuset Spiran i 
Sikeå. 
Peter Nilsson är före
tagaren som slagit upp 
portarna. 

I mer än 20 år har Peter Nils
son drivit Bygdeå Bil och 
Däck, i macken i Bygdeå. 
Men lokalen blev med tiden 
för trång, och vid årsskiftet 
2008-2009 bytte han den mot 
stora, luftiga ytor i Spiranhu
set. 

Flytten har inneburit att 
han kunnat utveckla sitt före
tag - en bromsprovare och fler 
lyftar harhan redan investerat 
i, liksom en provanställd. 

- Lokalerna i Bygdeå tili
Iät inte att jag hade anställda, 

arbetsmiljömässigt. Men vi 
skulle heller inte ha rymts 
två personer samtidigt i lo
kalen , konstaterar Peter. och 
tittar ut över den nya, rymliga 
verksta 'n. 

Några dagar i veckan är 
de tre bilmekar som jobbar. 
Förutom Eddie Olsson, som 
är provanställd, har Peter 
också tagit emot en elev från 
lärlingsprogrammet på Jen
ningsskolan. Han sörjer för 
tillväxten i branschen. 

De som också sörjer är 
nog bygdeåborna, som för
lorat ännu en service. Men 
avståndet till Sikeå är inte 
avskräckande, och för sikeå
borna känns det som om ord
ningen är återställd. 

Bybor som uppnått 50+ 
och mera, talar än i dag om 
den tiden då Sikeå stoltserade 
med två besinstationer med 

De nya lokalerna i Sikeå har också inneburit fler kunder och 
mer jobb för Peter Nilsson . 

vidhängande serviceverkstad 
uppe vid E4. Längst hängde 
Sikeå Bil & Mek med, som 
de sista åren dock ägnade sig 
åt legoarbeten i aluminium. 

Mot den bakgrunden känns 
det tryggt att Peter Nilsson 
nu fyllt tomrummet med sin 
verkstad, bara några 100 me
ter från där det började. 

E4:an öppnades i december 1960. Då fanns 
redan Caltex, senare Texaco, där Logen nu står. 
Föreståndare var Manus Nilsson. 

tjusig tid när service
personalen bar uniform! 

Sikeå Bil & Mek med försäljning av Gulf 
bränslen och oljor invigdes 26 juni 1962. 
Bränsleförsäljningen upphörde 1969. 
Verkstaden såldes 1997 tili Johanssons 
Maskin. 

Är du intresserad 
av sommarjobb 
på Andra Varvet? 
I så fall viii vi att du hör av 

dig. Du måste vara född 1993 
SikeåHamn 

eller tidigare och tycka att Andra Varvet är ett toppen

ställe. Butiken kommer att ha öppet från den 13 juni tili 
den 9 augusti. 
Kontakta Barbro Pettersson 151 13 eller 070 274 59 52. 

Sommarjobb på Sikeå havscamping 
Vi söker ett antal ungdomar födda 1994 och tidigare för 
gästmottagning, lokalvård, underhållsarbeten m m. 

Välkommen med din ansökan till campingen@sikea.se 
senast den 15 maj. Du kan också ringa Sture Bäckström, 
tel 153 53. för mer information. 

Välkommen med din ansökan. 
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Köksfunderingar på Drömvallen 
0 0 0 NY livsmedelslagstift
ning innebär att Drömvallen 
föräldrakooperativ måste för
ändra sitt sätt att servera mat 
tili barnen. För närvarande 
lagas god och hälsosam mat 
på plats av Elisabet Lundgren 
och Pia Grundström, men 
köket uppfyller varken livs
medelshygieniska eller ergo
nomiska krav. 

Under hösten och vintern har 
styrelsen och en köksgrupp 
arbetat med att fundera över 
alternativ. Ett alternativ har 
varit att bygga ett tillagnings
kök i nuvarande lokaler. Ett 
annat alternativ, som många 
bybor skulle få glädje av, är 
samarbete med Träffpunkten 
om bygge av til lagningskök. 
Maten tili Drömvallen skulle 

då tillagas på Träffpunkten 
och forslas tili Drömvallen. 
Båda dessa alternativ kräver 
stora investeringar, men gör 
det möjligt för barnen att få 
fortsätta äta den mat som de 
tycker så mycket om och mår 
så bra av. 

I stället för att servera hem
lagad mat finns alternativet 
att köpa mat från något av 
Robertsfors kommuns kök. 
Enligt våra beräkningar skul
le detta bli dyrare. Vi slipper 
dock dyra om- eller nybygg
nationer eftersom kraven är 
lägre på kök där mat enbart 
värms och serveras. 

Beslut i frågan kommer att 
fattas inom kort av Drömval
lens medlemmar. 

Hilda Östlund 

Hästar och motorfordon! 
VI VILL TRYCKA PÅ sä
kerheten ute på vägarna, ef
tersom det är många hästar 
och ryttare/kuskar ute efter 
vägarna. Detta är för att våra 
ridskolehästar ska få se nå
gonting annat än ridhusets 
fyra väggar. 
Hästar reagerar inte alltid på 
samma sätt. Även en lugn 
och van häst kan bli skrämd 
en dag medan den en annan 
gång beter sig helt lugnt. 
Hästen kan vara oförutsägbar 
även om den är van vid trafik. 

En skrämd häst tänker inte åt 
vilket håll det är klokast att 
rymma. 
Hästar har bra 
hörsel men ett 
begränsat syn
fält. De ser dåligt 
rakt fram, men 
bra åt sidorna. Om hästen blir 
skrämd hoppar den undan, 
ofta åt sidan. Hästekipage 
har inga nödbromsar. Det kan 
vara mycket svårt att få en 
flyende häst att stanna. 
B i 1- eller motorcvkelförare 

Så var det dags igen! 
ÅRETS UPPLAGA av Sika Superstars verkar arta sig minst 
lika bra som tidigare år. Repetitionerna är i full gång och entu
siasmen är inte att ta miste på. Årets tema är "70-talet" och allt
så är ali musik hämtad från detta discobetonade decennium. 
Spindlarna i nätet är som vanligt Laila Boström, Katari na Par
ment och Elisabeth Holmgren och de garanterar att ni kommer 
att känna igen eri musikvalet såväl gamma! som ung. Förmod
ligen kan ni också tralla med. Bredden kan ingen klaga på. Allt 
från ABBA via Jackson Five, dansbandslåtar och svensktoppen 
tili de yngsta, som i år blir tili små, blå smurfar. 
Premiär på Valborgsafton klockan 18.30 och en andra förestäl l
ning den l :a maj kl 18.30. Välkomna att fira in våren tillsam
mans med "Sikas framtid" hälsar vi alla genom en nygammal 
medlem i "tantgänget" , Agneta Skoglund. 

F ettisdag i Sikeå 
... det betyder semmelfika på Träffpunkten och tisprunda 
med mer eller mindre omöjliga frågor att besvara och så 
barnskidtävling med pris tili alla som vann och alla vann ! 
I tipsrundan hade Signe Fredriksson i barnklassen flest rätt 
och i vuxenklassen , Lennart Brändström, Grattis ! 
Som vanligt stod Curt Nyman och Sturårna S och B för 
arrangemangen och Åsa B för frågorna! 

har ett ansvar att vara akt
samma när de möter ett rid
ekipage. De har en skyldighet 
vid om- körning att 

försäkra 
sig om att 
både häst 
och ryt-

tare upptäcker 
dem. Men signalera aldrig 
och minska farten ! 
Om möjligt, skapa ögonkon
takt med ryttaren och iaktta 
ryttarens gester: ryttaren ber 
dig stanna med stillastående 
hand och ger dig tillstånd att 
köra förhi med rörli2" hand. 

Sture B 

Kör i jämn fart och passera 
hästarna på ett tryggt av
stånd. 
När fordon passerar hästen 
är det bra om fordonet inte 
bromsar eller accelererar 
kraftigt. I mörkret skall man 
byta från helljus till halvljus, 
eftersom hästen kan bländas. 
Kom ihåg att mopeder och 
större bilar eller framförallt 
släpvagnar kan skrämma häs
ten, speciellt om fordonen är 
ljudliga. 

Tack på förhand ! 
Ridklubben Sandgärdan! 
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\"l\'h''I SIKEÅ HAR nu 
utökats med en fotoatelje, 
Foto Orchide, 87 år efter att 
Maja Bodin avslutade sin 
verksamhet. Det är Sandra 
Jansson som utför alla slag 
av porträttfotografering. 
Hon har f.n . sin verksam
het i Träffpunktens lokaler 
medan hon inreder en atelje 
i hemmet. För bokning, ri ng 
070-3732420. 

000 SÄ TT IN DINA bilder 
på bildbanken, du också! 
Vi scannar in din bild och 
sedan får du tillbaka origina
let. Kontakta Vivianne eller 
Sture, 153 53. 

000 FÖRSTA camping
gästen för året - en säl - dök 
bokstavlingen upp vid cam
pingen. 

Halichoerus grypus -Gråsäl. 

000 KASTA INTE ert 
tidningspapper/reklamutskick 
i återvinningen, lämna istället 
ditt papper tili ridk lubben.Vi 
använder pappret som strö 
tili våra hästar! Vi tar emot 
all t tidningspapper som inte 
är glansigt. 
Lämna det i den stora gröna 
soptunnan som står ute på 
parkeringen. Tack på för
hand! 

Ridklubben Sandgärdan 

000 INFÖR BETESSÄ
SONGEN finns möjlighet för 
djurägare i Legdeå och Sikeå 
att låta sina djur gå på betet 
på Storholmens naturbete. 
Om du har häst, får eller nöt
boskap, ta kontakt med Nils 
Östlund, Olof Karlsson eller 
Susanna Hermansson. 
Nya medlemmar är varmt 
välkomna. Hör av er tili Nils 
& co och kom på vår fören
ingsstämma den 18 april kl. 
16 i Varvsstugan. 

SPIRAN 

Dan-Viktors otroliga jakthistoria 
JAG MÅSTE BÖRJA med att 
tala om att det som skrivs är 
helt sant, det svär jag på. 

Det är söndag förmiddag 
och älgjakten skulle börja på 
måndag. Jag tar cykeln för att 
hämta mjölk. Men så hör jag 
hundskall mot Ståbacken -
kanske en älg, tänker jag. Det 
var svårt att få se dessa ståt
liga djur den här tiden. 

Men när jag kommer ut på 
Kustlandsvägen (då gamla 
riks 13) ser jag en hare springa 
för livet, med två hundar gan
ska nära inpå. 

Nu var min tanke, om man 
som jägare skulle skjuta kom
mer ju hundarna i farozonen, 

Stressad hare. 

och när den viker av, hinner 
man då skjuta. 

Men den kom rätt mot mig 
och jag vände cykeln tvärs 
över vägen. Haren sprang 
med full fart med huvudet 
rakt i vevpartiet, slog en voit 

Kulturen gästade byn 
D D D TRÄFFPUNKTEN, 
Sikeå gästades i mars av Väs
terbottensteatern, som nu för 
tredje året turnerar med vad 
man kallar "rum för teater". 
Det innebär att föreställning
arna anpassas för bygdegårdar 
och samlingslokaler genom 
att man bygger ett teaterrum 
komplett med läktare inne i 
lokalen. 

I år gavs K vartetten av Ro
nald Harwood, översatt till 
svenska av Bodil Malmsten. 

Mitt på dagen anlände re
kvisita och personal från Väs
terbottensteatern - turneleda-

re, ljudtekniker, scenmästare 
och belysningsmästare. Efter 
två timmars arbete var scenen 
och läktaren monterade och 
skådespelarna kunde ta sce
nen i besittning. 

Föreställningen handlar om 
fyra pensionerade operasång
are som bor på ett ålderdoms
hem.Varken kroppen, rösten 
eller minnet är vad de varit, 
men man bestämmer sig ändå 
för att uppföra ett stycke av 
Guiseppe Verdi på dennes fö
delsedag 10 oktober. Två ut
sålda föreställ ningar applåde
rades livligt av åskådarna. 

Gunnar L. 

mot mig, sedan svimmade 
den. Det var bara att ta den 
och avliva den. 

Det blev en god harstek, 
utan både bössa och krut. 

Dan-Viktor Pettersson 

Hustomte sökes! 
D Vi är sommargäster som 
inte hinner med all t under 
våra semesterveckor i Sikeå. 
Du som är intresserad av 
att hjälpa tili med div. un
derhållsarbete på vårt som

marställe får gärna kontakta 
mig. Allt från målning till 
mindre snickeriarbete. Du 
planerar själv din tid. 
Hör av dig till: Pär Lindwall. 
0708-73 17 54 

Fe/ te/efonnummer i 
tidigare annons! 

ALM.AWACkAW 
Dag Tid Arrangemang Plats 

APRIL 
Ons 29 18.00 Show med Sika Superstars Träffpunkten 
Tor 30 Valbord med Sika Superstars Träffpunkten 

MAJ 
Lör 2 09.00 Utdragning av husvagnar Stora Magasinet 
Lör 9 09.00 Allemanutdag Hamnen, Träffpunkten 
Fr e 15 Campingen öppnar Campingen 

JUNI 
Lör 13 11.00 Hamnmarknad och byadag Hamnen 

13.00 Andra Varvet öppnar Såghuset 
Lör 20 15.00 Fri luf tsgudst jänst Hamnen 
Ons 24 18.00 Musikcafeerna startar Hamnen 

----------------------------------------------
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När tågen 
gick i tid ... 
DET ÄR FÖRMIDDAG - en 
sensomrnardag i 1930-talets 
Sikeå. Dagens första tåg
set är på väg med massaved 
från massahissen i hamnen 
till fabriken i Robertsfors. 
Grindvakten har stängt grin
dama över Kustlandsvägen 
och några vägfarande står vid 
grinden och väntar. 

I telefonledningarna längs 
vägen sjunger vinden ento
nigt. Staketen längs vägen 
berättar om en tid då både 
arbetare och bönder hade kor 
och smådjur. 

Oskar Nilssons kor betar 
på ängarna ner mot nuvarande 
E4:an och hos Edvin Åbergs 
är potatisupptagningen i full 

gång. Gädseln är utkörd på 
åkem och några kornhässjor 
väntar på inkörning. 

Bakom "Varning för tåg" -
skylten till vänster på bilden 

syns smeden Ture Hahnes 
smedja och i bakgrunden ser 
vi Träffpunkten, årsmodell 
1930 med uthus till vänster 
om ingången. Ännu längre 

bort, bakom Martin Karlssons 
tittar Erik Häggströms hus, 
som brann ner på 1940-talet, 
fram. 

Sture B 

Kolerasjukhuset i Legdeå 
I slutet av 1800-talet fanns planer på att etablera ett ko
lerasjukhus i Legdeå. Om dessa planer kan man läsa i ett 
protokoll från Bygdeå Kommunalnämnds sammanträde 
den 9 oktober 1893. 
(Dessbätter behövde de aldrig verkställas.) 

".9:-I! åtyc/4ad g1Jci1<es)'{'jilte12 f § y /JlO/Jl,.2 gl" %1zyl 

.//ifjyt.;J' aåd. %111!7ii1·dr& gl" lfjwzi trff),.J 6eslöt IZÖIIZl?dell 

att a11tC[fla etl,_!j"{'l?Olll umlel'teclcaad 01#, 11'/jjläd öu-e;•e;zs

/,ommdr&med lzemma11sijc;a1<e11 <J-ij0ds11·öm f-{5'deå". 

Rengöring och desinfektion skulle verkställas enligt läkares 
föreskrift och bekostas av kommunen. (Olof Edströms gård, 
nuvarande Fredrik Isacssons). 

"{J/iet' tllky1w_a;z g/ 00h01' ffo1w_e som 001' 11äl'Ua1•012d& 

6-eslöt 12äm1zdencfl1· atf/o1<e~a s11utla, alt 01d 6def'låta 

wzdet'LecA:aad 01# ocll leclomole12 12äm11clemo11 g:;. uoa 

J(/z;v. 

. \!Jm12c/e;zsod/,01Z/let' oc-A etl,!letZOm 01# tt'/iläd ÖfJe/'e/ZS

/wmmdre medJt11Zfll7vm ../la11a /41clel\Sso11 f Jtifeå oc/2 

sömmms/4aa <Jana rliäc/,'.Sll'Ölll /cM/1212m·{._y11,, lzuil!?a 6ådz 

åttyft sg;: attsfie;,}allets&setmst l[!ft!Zlla sl!J iAomrmtlletlS 

kle1•cr,yttklztts i -{f51dd{fli1' att mll!Jt lä/2a1·emJiinzlvyf 

uånla d& klen1_patzeate;• som m/jiye11 dttsöm:las samt 

e;zll!Jt lza1uJiinzA{'jli 12w1•a11l 1'et1!7Öt'o ei& galros Alödel' 

oclz osAad(!l!Jöl'O oli 01•m{5,lzet mot ea eJ?ömiy 6 A>1·oao1· t 

meclcm riyeagirk clecJvmes att uål'(io J-atnt I h·o1m _pe1·dty 

så lö1zye }olel'Ogitll1H11·cl del' r:!fonlms. 

. \d'm11a&1 6-es/öt all smom A't11zyöl'else f jy1i,011 åk/gyo 

lzua1' oc/2 e;z a/;L, {{/lcloas)'ffllr, Ol'et2{r;llletJ'ö12sånla1• ocll 

g/il'äde;z samL /stäffet cl(!/o1•0 1•evo1•cl ocll am}!!Jlo lral1.ft-1· 

aLl c/e;vnediiJuel'läcA>o 01•e11/(fllzete;z. 
m5äl'(:la a&1 / § I aömadz l/.f{2511Zoc/e;z, mecl lömJ/(flt stä1f!sel 

• •• 0 0-c/2 ommgo1vea u-ec/4o!fiet'A'lllZ!JÖl'dretzs aj;Jlösard&6e--
soml tf//ue;Wo ea u-a//m1•01211~012 

Jrtmes /c/2'& lzefcr u-e1<Mtöllt söcla11 l'etzyöni15P sA>al4fi"Nttrrv-
6nm11ea 11"t1m:f.?ol stö1v•elrö1.f ti1om 12öm12cla stÖ1f!selsamt 1 1 J. 1 _11 1 . ,,/l- ,./;; 1 /JZCIS&Uaacflf!OS mea 6 tm 20Ht'Oll01\S ud&,!/Let,Y0-1\S{{l/l/?letr 
amkflilä.Jleaom ffe~v' ~cle~\SIPÖ1n e;z, ämao ~slöAt Ao/!?. se;zs beskflllealzet. 
f{da1'8 6es/o-t;s all latoJif!jå/'(l&o tuma& /l'(ilaclo1' gl 60-0 

smiys6!'äcle1' ,.J ala lå1flo, I a/4 61•ecla, 1 ala lzijr;a med ert 

alas lå1:flalroacltCZ!J/iaratrll ori? 6alr11!/ ht a110ö11das uicl 

d&gi1/4osJv1d1!7 oc/2 s)'Ltlle clea e/ta tt,/J,PJ'ÖLta,s f Jtifeif ocl, 

dea a1ztftyz I 9?ataa . ?9-/v51a 1izu-mlane1's/,'Ltff&am!?,0ft,s ,ef 

-Y1eclamötemo %rad/. 870ed'. u-012 ./tlza oclzJorY· &, Jo_ 
cle1u"lt·Ö111 utJ"'{_f/S at{jömt& 01#}1·012cle1uaste1'0 cletto ,Pl'O
toAo-11. 



SPIRAN 

TackTor! Snart stiger saven 
S piranredaktören 

Tor Anesäter som 
med stort kunnande 
och engagemang 
utvecklat vår utmärkta 
byatidning under 
många år, lämnar nu 
uppdraget. Ett stort 
tack! 
Ny i redaktionen efter 
Tor blir Kim Isaks
son. Vi hälsar henne 
välkommen! 

Sture B 

Tryck in en skarvbit för 
standard-el-installationsrör 
( 19 mm ytterdiameter) i 
hålet. 
Fäst en PET-flaska ( 1.5 liter) 
på röret. 

Först kom hönsen 
ATT HA HÖNS och kunna gå 
ut på morgonen och plocka in 
färska ägg, är något jag sett 
fram emot ända sedan jag 
flyttade ut på landet för sju år 
sedan . En gammat lekstuga 
flyttades därför fr ån Tjärn 
söder om Skellefteå tili Sikeå 
Hamn, och byggdes om ~ill 
hönshus. Yäggarna isolerades 
och målades . Insidan blev 

så fin i grönt och gult att det 
nästan kändes synd att låta ett 
gäng fåglar ta över bostaden, 
men det var ju det där med 
äggen . .. 

I somras fick en liten få
gelflock från Sävar flytta in 
i den flotta lekstugan. De är 
alla Hedemorahöns, om är en 
gamma! svensk lantras. 

Hedemorahönsen har en 

Hedemorahönsen på bilden har inget att göra med de i arti
keln. Hildas hönor får bo inomhus vintertid. 

18 mm installa
tionsborr ca. 6-8 
cm snett uppåt i 
björkstammen en 
bit över marken. 
Saven börjar droppa 
med detsamma. 

SVEN-ERIK Lundström i 
Ulldalsviken, slår ett slag för 
att tappa björksav. Det är kul, 
enkelt och framförallt gott, 
intygar Sven-Erik. 
Perioden börjar när tjälen 
släpper och dagstemperatu
ren når över några plusgra
der. Savningen slutar tvärt 
när löven slår ut. 
Vili man vara skonsam mot 
trädet för att kunna tappa 
det varje år, ska man nöja 
sig med ett mindre hål, t ex 
2 cm i diameter och 6-8 cm 
djup . Det ger åtminstone i 
början av savningsperioden 3 
liter sav per dygn . Saven har 
ungefär samma hållbarhet 
som mjölk och ska förvaras 
på samma sätt. 
Slå i en plugg när tappningen 
är klar. Man kan använda 
samma träd under flera år, 
men tili slut tar det skada. 

sedan äggen 
extra dunrik fjäderdräkt vilket 
gör dem mycket härdiga. Dess
utom är ruvningsviljan god och 
oftast även modersegenskaper
na. Hönsen är ganska små, och 
äggen är betydligt mindre än 
de man köper i affären. Färgen 
på fåglarna varierar - vår höna 
Sot är svart/grå/vit, Dimma är, 
just det, ljusgrå och tuppen Piff 
är flerfärgad. I flocken finns 
numera även en gulorange 
höna av den engelska rasen Or
pington (denna höna är infödd 
"byssbo", kläckt och uppfödd 
hos Catarina Melin) 

Hönsen går fritt på tomten 
och går själva in i hönshuset 
för att flyga upp på sittpinnen 
när det börjar skymma. Sedan 
vi förlorat två höns är vi dock 
mer restriktiva med utevistelse 
om vi själva inte är ute på 
gården. Först misstänkte vi 
minken, men har sedermera 
förstått att det förmodligen är 
duvhöken som fått sig ett, eller 
riitt::in". s::ii>t tv/\ .~krnvm/\ 1 

Orpington-hönor. 

Äggen smakar bra och hö
norna ger oss två- tre stycken 
om dagen. Sedan man väl har 
ställt i ordning i hönshuset är 
arbetsinsatsen liten för dessa 
ägg. Fräscht vatten, rent strö, 
foderautomat med helfoder 
för fjäderfä och gärna även 
matrester - det är allt hönsen 
behöver för att må bra och 
lägga ägg. I vår planerar vi att 
låta hönsen ruva fram kyck
lingar, så om någon blir sugen 
på att själv ha höns så kan ni 
höra av er! 

Hilda Östlund 


