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SIKEÅS 
NYA 
PROFIL 

Nu är de på plats, vindkraftverken som vi skrivit så mycket om genom åren. Redan vi 
E4-korsningen syns de, och har gett byn en helt ny profil. Totalt är det 6 verk som snur
rat igång på Granberget, och fler kan det bli. 

Greta, en av många nyinflyttade som kommer Spiran har hamnat i blåsvä-
att få ett gott liv i Sikeå. der. 

Nu gäller det att se upp, om man ska klara 
årets Bildgåta med inbyggd motinsmnda. 

Sid 4 Sid 7 Sista sidan 
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SPIRAN 

Hej alla Spiran-läsare! 
Här kommer nu det efter

längtade sommamumret 
av byatidningen och i år 
liksom i fjol finns en bildre
bus att lösa. Så ut och speja 
och spana. Lycka tili och 
glöm för ali del inte att skriva 
in dina promenader i boken 
vid Bagarstugan i Korsvägen. 
Det gäller ju att delta i Freds
marschen. Att högtidlighålla 
200 år av fred görs i år hela 
Sverige och fredsmarschen är 
ju bara ett av många arrang
emang i vår kommun. 

Den 19 augusti får vi 
storfrämmande då 

kungaparet och kronprinses
san besöker Ratan. Ä ven 
den 20 är det arrangemang 
i Ratan. S<!dan fyller bruket 
250 år och det firas 21-23 
augusti . Här har vi Sikea
åbor ali anledning att delta. 
För brukets tillkomst var ju 
hamnen i Sikeå av avgörande 
betydelse. Utan hamn - inget 

bruk, ingen masugn, stång
järnshammare eller manufak
turverk. Hit kom ju malmen 
och härifrån utskeppades 
stångjämet, spiken, kokgry
torna och verktygen. Utan 
harnnen hade för övrigt inte 
heller sågen, skeppsbyggeriet 
och senare massafabriken 
varit möjliga att driva. 

25oår har nu gått sedan 
en av brukets 

grundare John Jennings steg 
i land i Sikeå. Det var den 24 
juni 1759. Sedan stannade 
han här i tre månader för att 
leda anläggningen av bruket. 
Då fanns bara fiskebodar och 
bryggor vid bäcken längst 
in i fjärden men sedan har 
harnnen genomgått många 
förändringar fram tili dagens 
småbåtshamn, camping och 
secondhandbutik. 

Men utöver märkesår 
och jubileumsfirande 

ALMA ACKA 
• Sommaralmanackan innehåller traditionsenligt 

musikcafeer alla onsdagar under sommaren 
fram till och med den 5 augusti. Tiden är 
18 .30 . 

Onsdag den 12 augusti ger Tomas Andersson 
föreställn ingen "Bland vittror, änglar och folk" 
i Stora Magasinet - samma tid. Här gäller för
handsbokning på telefon 070-677 4112, 0934-151 
20, 070-670 19 04. Inträde 150:-. 

Sommarträning på Sikeå Camping, torsdagar 
kl 10-11 under veckorna 28-31. Ledare är Jonas 
Nordin, som arbetar som gruppträningsinstruktör 
inom Spinning och funktionell träning på Bodiesin
Motion och WorldClass i Stockholm. 

Utförsäljning av skänkta varor blir det i Såghuset 
preliminärt lördag den 29 august, kl 12.00-16.00 

Säsongen avslutas med Kulturhusens dag lördag 
13 september. I år handlar det om platser som 
kan kopplas tili utbyte med Finland. En guidad 
cykelutflykt planeras. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

erbj uds sikabor och som
margäster det traditionella 
sommarprogrammet med 
musikcafäer och andra 
program (se evenemangska
lendem). Välkomna också tili 
dessa! Sedan finns natur
ligtvis också en del kanske 
mindre lustfyllda men viktiga 
utmaningar att ta tag i under 
hösten. Vi har fått bidrag från 
Länsstyrelsen för att rädda 
tullmasten . En friluftsscen 
står också på önskelistan för 
att nämna några. Välkomna 
att hjälpa tili! 

Slutligen vill jag önska alla 
bybor och sommarboende en 
trevlig sommar! 

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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Campingkiosken 
Öppettider 

Alla dagar kJ 14 - 21 
22 juni -14 augusti 

Förutom glass, godis och 
drycker finns där också lite 
baslivsmedel , bröd från Ba
garstugan och ibland rökt fisk 
om Holger Boströms fiske
lycka varit god. 
Båt och kanoter finns för ut
hyrning. 

marknad i år också ... . 
med den klassiska kön tili 
Andra Varvets premiäröpp
ning och marknadskommers, 
här representerad av Lissen 
Brändström. 

EN STOR applåd tili natur
betesföreningen som röjt upp 
så att kontakten med havet 
återskapats efter 50 år av 
förbuskning. Utsikten från 
Hamnvägen är fantastisk! 
Man blir glad varje gång man 
kör förbi. Bra jobbat! 

Sture B 

SIKEÅ CAMPING presenterar 

ALLA som viii aktivera sig är varmt välkommen att ha 
roligt tillsammans. Ta chansen att umgås och svettas lite 
i sommarvärmen. 
Var? Sikeå Camping 
När? Torsdagar kl 10-11, v 28-31 
Hur? "Träningsklädd." Inga förkun
skaper behövs. 

Jonas Nordin bor i Sikeå under som
maren och är gruppträningsinstruktör 
inom Spinning och funktionell trä-
ning på BodiesMotion och WorldClass 
i Stockholm. Han har tidigare arbetat på 
Umeå Sport & Motion. 

Kontakta gäma Jonas om ni har frågor eller funderingar. 
Jonas Nordin: 0702645409. 

NYINl~l.i Y'r'J1Al)I~ 
'i' 'i' 'i' När Kerstin och Rune Normark annonserade sitt hus 
vid Kustlandsvägen såg Susanne och Matias Koistinen sin 
chans att förvärva en skogsfastighet med anor från 1909. 
En anledning var att komma närmare Susannes mamma Hillevi 
Lindkvist och att få större boendeytor. 

Bamen Robert 6 år, Ida 3,5 och Ellen 2 år ser fram emot 
att börja på föräldra-kooperativet Drömvallen och att tillbringa 
mer tid med mormor Hillevi . 

Gunnar l. 

Trädgårdsfröj d ! 
UNDER TVÅ AFTNAR har Josefin och Karl-Johan Petters
son visat upp sin fantastiska trädgård vid stugan i Slättbäcken. 
Många samlades och blev guidade av Josefin som lagt ner 
mycket arbetet med att skapa ett vackert landsbp. Hon har i 
möjligaste mån använt sig av stenar som tagits från tomten. 
Majoriteten av besökama var kvinnor som verkade väldigt 
insatta och kunniga. Jag som kari satt hellre vid kaffebordet 
och förundrades över ali det slit som lagts ner. Puh, man blir 
ju svettig av att bara titta i det underbart vackra vädret. 

Sven-Erik 

'i' 'i' 'i' ÅRETS MUSIKCAFEER i hamnen inleddes 24 juni 
med ett framträdande av Rolf Källqvist med kompisar. Yädret 
var perfekt,varmt, soligt och vindstilla. 
Vid nästa cafe den 1 juli framträdde Mickes Combo från 
Umeå. Vädret lika perfekt. 
Tyvärr verkar inte alla sikeåbor ha upptäckt den fina under
hållningen som bjuds varje onsdagskväll. Medarrangörer är 
byns idrotts-och ideella föreningar som efter säsongen får 
dela på nettointäktema. 
Förutom som musikcafä fungerar kvällama som ett slags 
hemvändardagar, där gamla bamdoms- och skolkamrater 
får en möjlighet att träffas efter många år på olika platser i 
Sverige. 

Gunnar L. 
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Arken Zoo Sikeå 
Våra byar kan glädja sig åt allt fler nya invånare. 
Senaste tillskotten är bland andra Alice och Greta, 
två charmiga Linderödssvin som fått chansen att 
föra släktet vidare, liksom två Svärdsjöfår, tack 
vare Angelica Åström och Ola Boman. 
Och så de mer exotiska inslaget, Panduan-hönoma, 
som flyttat hem till Sandra Jonsson. 

När vi flyttade tili Sikeå för 
ca ett år sedan, hade jag redan 
bestämt mig för att det skulle 
finnas höns på gården. Funde
rade var det skulle få bo och 
kom snabbt fram tili att det 
gamla utedasset med dubbel
sits skulle passa utmärkt som 
hönshus. 

All inredning revs ut, det 
sattes pane! på väggama och 
målades om. Värpredet sattes 
in, trapp och sittpinnar spika
des fast. Sedan var det bara 
hönsen som saknades. Fyra 
hönor och en tupp av, den inte 
helt vanliga, rasen Paduan 
fick flytta in. Dessa av färger
na guld och chamois. När ett 
halvår hade gått tyckte jag att 
det var dax för lite fler höns 
på gården. 

Jag började leta efter upp
födare i Sverige, det var inte 
lätt just för att det är en ovan
lig ras. Tillslut hittade jag ett 
par i södra Sverige som aktivt 
födde upp och sålde kyck
lingar och avelsägg av rasen 

Paduan. 
Eftersom jag hade tillgång 

till en egen äggkläcknings
maskin beställde jag avels
ägg. När jag sagt hur många 
ägg jag ville ha så berättade 
hon att hon hade ca sju olika 
färger. Det blev svårt att välja 
men bestämde mig för de fär-

ger jag redan hade samt fär
gen silver. Kycklingar blev 
det och nu bort dct totalt 10 
höns i det gamla utedasset. 

Paduan härstamrnar från 
1600-talet och namnet kom
mer från den italienska staden 
Padua. Det väger ca två kg 
som vuxna och har ett mycket 
speciellt utseende. Det har en 
hätta på huvudet och kallas 
även ibland för perukhöns. 

Om ni viii komma och titta 
på dem eller vill veta mer om 
dem så är ni välkomna att 
höra av er! 

Sandra Jansson 

svenska 
lantraser har utplånats, då de 
inte uppfyllt marknadens krav 
på hög avkastning. Djur ska 
växa fort, bli feta snabbt och 
ge mycket kött och mjölk. 

Men några har inte låtit sig 
påverkas av tidens krav, utan 
fått bli kvar i sitt genetiska ur
sprung, små och långsamväx
ande men tåliga och duktiga 
betesdjur. Men utrotningsho
tet hänger över dem. 

Det är detta som Angelica 
och Ola tagit fasta på. Lin
derödssvin och Svärdsjöfår 
är de djur som är godkända 
av EU och Jordbruksverket, 
för stöd för utrotningshotade 
lantraser. 

Så nu bor Greta och Alice, 
två Linderödssvin hemma hos 
dem. Och de har sällskap av 
två Svärdsjöfår. De ska inte 
bli julskinka eller fårfiol, utan 
deras uppgift är att bli fler och 
föra sina unika gener vidare. 

I dag finns endast 250 Lin
derödssvin i en genbank. Än 
sämre är det för Svärdsjöfå
ren. 115 får i 14 besättningar 
är allt som finns kvar av dem. 

Både grisama och fåren är 
som fullvuxna bara hälften 
så stora som dagens "mo
dema" djur. Men de är suve
räna naturvårdare genom sitt 
bökande och betande och inte 
minst, mycket charmiga. 

De fick i alla fall en skön sommar. .. 

FÖR ATT UNDRA de danska grisamas leveme och 
transporter, så kan redaktionen tipsa; har du ogräs och 
maskrosor i trädgården går det att skaffa ivrig hjälp av 
grisar födda i Sverige, som mer än annat älskar kvickrot 
och maskrosor. .. 
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Lekdags! 
ÄNTLIGEN! En del av er som läser Spiran har säkert sett de 
i nuläget lite skamfilade lekredskapen som står uppställda på 
en lite undanskymd plats bredvid volleybollplanen. Här är det 
tänkt att en rolig och stimulerande lekplats ska växa fram. 

Många har påpekat att det borde finnas en säker plats för bar
nen - både byns bam och bam på tillfälligt besök - att leka på i 
harnnen. Tack vare Agneta Skoglund och hennes bostadsrätts
förening i Robertsfors är detta på väg att bli verklighet. Denna 
bostadsrättsförening ville ersätta sin lekplats med en grillplats, 
och lekredskapen hade hamnat på tippen om inte Agneta hade 
tipsat LSI om möjligheten att gratis få stommen tili en lek
plats. 

EN PROJEKTGRUPP bestående av familjema Stenborg, Jons
son Skoglund, Sundström Lindmark och Östlund har inlett ar
betet med lekplatsen. I dagsläget vet vi som jobbar med pro
jektet inte hur mycket pengar vi har att röra oss med. Exakt hur 
lekplatsen komrner att se ut är av denna anledning i dagsläget 
inte klart. När det gäller utformning av lekplatser finns många 
säkerhetskrav att ta hänsyn tili, och ett bra underlag som bar
nen kan falla i utan att skada sig allvarligt är ett måste. Detta 
underlag kan vara sand, bark eller s.k. fallskyddsplattor. Fall
skyddsplattoma har flera fördelar: funktionshindrade kan bam 
lättare nyttja lekplatsen, livslängden är nästan obegränsad och 
bamen smutsar ner sig mindre. Nackdelen med dessa plattor är 
att de är dyra, mycket dyra. Därför lutar det åt att underlaget 
kommer att bli sand eller bark, som också är säkert men bör 
kontrolleras några gånger per år för att säkerställa att det ger ett 
tillräckligt skydd vid fall. 

LSI, SOM ST ÅR BAKOM projektet, har bekostat transporten 
av lekredskapen från Robertsfors tili Sikeå Hamn. Sikeå Båt
klubb och Andra Varvet har blivit tillfrågade om de kan bidra 
med pengar, och under hamnmarknaden fanns möjlighet för 
den som ville skänka pengar tili lekplatsen. Även komrnunen 
har tillfrågats, men vi har ännu inte fått svar därifrån. Om du 
känner att du viii och har möjlighet att bidra med en slant tili 
detta projekt, så sätt in en slant på LSI:s konto xxxx och skriv 
"lekplats" som meddelande. Känner du att du vill vara med och 
arbeta med lekplatsen, så är du självklart mer än välkommen! 
Hör av dig tili Hilda Östlund 151 31 eller Anna Jonsson 151 25 
så berättar vi mer! 

VI SOM ENGAGERAT OSS i projektet hoppas och tror att en 
fin lekplats i harnnen ökar områdets attraktionskraft för såväl 
bybor som besökare! 

Hilda Östlund 

Flanks rotebod invigd 
Under hamnmarknadsdagen 

blev den av LSI renoverade 
boden vederbörligen invigd. Invi
gare var som sig bör soldat Flanks 
ättlingar i rakt nedstigande led, 
Margareta (t h) som klippte bandet 
och Sofia Flank som höll invig
ningstalet. 
Boden är en av de få bevarade bo
dama i kommunen. Hur gamma! 
den är har inte gått att fastställa 
men den finns ornnärnnd i synepro
tokoll från mitten av 1800-talet. Då 
behöver den nytt tak och det tyder på att den åtminsto.1e 
är från första halvan av århundradet. 

Så här berättar syneprotokollen om Flankrotet 

Utdrag ur synepratakall 1865 - 1881 
Rate nr 39, Flank, Sikeå, Bygdeå. 
lnnehafoes af fältjägarer (Flank). Senast utförd ekana
misk besiktning slutförd den 7 augusti 1865. Ny besikt
ning 1868. 
Anm. Baden erfardrar nytt tak. Jardbruket i försvarlig 
häfd. 

Besiktning år 1874 
Brukas av saldaten 
Anm: 
Stugan - Nytt undertak 
Baden: Nytt undertak 
Brunn. Upprensas. Repareras af ach förbättras gadvil
ligt af ratehållarne inam den 30 september 1874. 

Besiktning är 1877 
Brukas affältjägaren 
Anm: 
Stugan: Galfvet i kammaren höjs ach förses med nya 
åsar samt fy llning. Brädfardringen öfoerses ach fullbar
das. Ramen tili ytterdörren ny - förfärdigas . 
Baden: Nytt tak istället för det gamla utruttnade. Raten 
bekastar ach förbättrar gadvilligt inam den 1 navember 
1877. 

Besiktning år 1878 
Brukas av saldaten. Utan anmärkning 

Besiktning år 1881 
Brukas af saldaten 
Anm: 
Stuga: Tarvar ny dörr, åtgärdas frivilligt inam den 30 ak
taber 1881 

På gårdsplanen finns fortfarande brunnen och fähusets 
grund kvar. Själva soldattorpet låg väster om boden. Ett 
vägbygge har utplånat spåren efter grunden. 

5 
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Sikeå dansar och ler. • • 
•• 

ANNU EN MIDSOMMAR har passerat och med den 
traditionen att träffas för att äta och dricka gott. För 
många innebär det också att samlas vid dansbanan för 

en svängom, kanske den enda under året. 
I Sikeå har ett antal utebanor passerat revy. Den förstnämnda 

låg på Flatan mellan fotbollsplanen Strandvallen och Ö-vägen. 
Andra som nämnts är uppe på Sikaberge och längst ut på ribb
kajen. Ut tili Ön drogs pråm som ankrades och nyttjades tili 
midsommardansen. Där byggde Bolage senare en sommarres
taurang och bredvid den en dansbana. Sikeå SK byggde Lot
taparken där det sommartid dansades varje onsdagskväll. 

PÅ GRANSKÄR har fritidsföreningen bjudit på dans tili mid
sommar sen tidigt 70-tal. För drygt ett år sedan konstaterades 
att golvet som skyddats av ett presseningstak höll på att ta slut. 

Styrelse beslutade att något radikalt måsre göra och allt revs Kan man tänka sig en vackrare entre tili en dansbana ... 
bort. Man skissade på en anläggning som skulle nyttjas för mer 
än midsommar och surströmmingsfesten. 

Nu står huset klart förutom den planerade altanen mot havct. 
Allt har blivit möjligt genom att företag ställt upp med ma
teria! och maskiner tili halva uppförandekostnaden. Transpor
ter, grävning, limträbalkar, virke, fönster, köksutrustning mm 
har skänkts men än behövs mera pengar. Många har ställt upp 
med ideellt arbete men framförallt Ingela Nordins och Göran 
Åbergs idoga arbete måste nämnas. Huset är 14xl4 m och be
står av ett dansgolv på ca 100 m2 med upphöjd scen, serve
ringsavdelning med plats för 50 pers. Ett fullgott kök har spis 
med altemativt vanlig och varrnluftsugn, mikrovågsugn, snabb Det blev fullt ös på midsommardansen ... 
diskmaskin, kyl och frys, mindre stekhäll, fläkt, diskbänk och _,.....,. ______ _ 

skåp. Porslin tili 50 pers planeras. 
Byggnaden är brandbesiktad och godkänd för 150 personer. 

MIDSOMMARFESTEN har nu hållits med dans tili Good 
Fellaz från Umeå men med anknytning tili byn. Grabbamas 
mamma passade också på att fylla och firajämna år. Uppskatt
ningsvis kom 300 personer så alla rymdes inte inne. 
lnvigning kommer att hållas den 11 juli med både en famil
jefest och senare på kvällen dans tili Good Fellaz plus pappa 
Bosse samt Per-Erik. 

Vili man hyra anläggningen går det att kontakta husvärden 
Solveig Berglund Granskär på telefon 0934/ 15216. 
Ingela Nordin säljer medlemskort tel. 0934/15223 

Det går att sätta in pengar på Granskärs Fritidsförening bank
gironr 275-7326 

Vi efierlyser även bilder från de gamla dansbanorna. 
Sven-Erik te!. 15174 eller 0705237836 

Friluftsgudstjänst i hamnen 
PÅ MIDSOMMARDAGEN hölls som traditionen bjuder 
friluftsgudstjänst i Sikeå hamn. Melker Stenberg ledde guds
tjänsten och kyrkokören sjöng ett antal sommarsånger och 
psalmer under ledning av Vivi-Anne och Lennart Forsgren. 

Trots regnskur och hotande regnmoln bara en timme före 
gudstjänstens början, kom ca 60 personer tili hamnen och fick 
delta i en fin andaktsstund i strålande soi och lätta vindar. Av-

och gott om svängrum både jor dansanta och fikasugna. 

slutningsvis bjöds deltagama på ett digert fikabrödsbord. Det 
goda brödet hade bakats av Ingrid Bergström, Aina Lindmark, 
Lola Nyman, Laine Åström, Li lian Hägglund och Vivianne 
Bäckström. 

Dagens kollekt gick tili en församling i Lettland. Legdeå-Si
keå Intresseförening och Sikeå båtklubb stod som arrangörer. 
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DETSTORMAR 
KRING SPIRAN 

STÅNGMÄRKET PÅ HÄLLGRUND, vanligen kallat 
Spiran, lever farligt. Efter att träkonstruktionen rasat 
under förra vintem har Sikeå Båtklubb haft viss kor
respondens med Sjöfartsverket. 
Deras kritik är inte nådig. 
"Sjöfartsverket har ansvar för att inte människor och 
djur ska komma tili skada" ! ! ! vilket de anser att det 
föreligger risk för, p g a det "sönderfallande sjömärket". 
(mycket ska man höra innan öronen trillar av). Sjö
fartsverket har väl inte visat något ansvar för Spiran de 
senaste 50 åren ! ! ! 
Vidare säger man att metallkonstruktionen är i mycket 
dålig kondition! ! ! Kan aluminiumröret ha rostat sön
der??? 

SPIRAN SOM BLIVIT VÅRA BYARS SYMBOL 
MÅSTE RÄDDAS!!! 
Senaste nytt är att Båtklubben anmodats att ta kontakt 
med markägaren (i det här fallet Holmen) för att disku
tera ett övertagande av Spiran. 

Gunnar L. 

Sjöfartsverkets dom över Spiran,förefaller bygga på 
samma grund somförsäkringsläkarnas diagnos av 
patienter som de aldrig träffat. 
Och om ''patienten" är byggd i de dimensioner som 
beskrivs ovan, från 1872, så klara den fortfarande värre 
stormar än Sjöfartverkets blåsning. 

Den gamla bilden 

DET ÄR EN JUNISÖNDAG i slutet av 1920-talet. Det är fort
fara nde lite kyligt i luften vid havet så damema har kappoma på 
men håller hattama i handen så att inte ansiktena ska bli skym
da. Bilden är tagen framför Sikeå BK:s klubbhus i hamnen, vitt 
på den här tiden. Tili höger syns ett av de stora massamagasinen 
och framför magasinet syns högbanan som gick genom hela bräd
gården ända ut tili hyvelmagasinet på yttersta kajen. 

Att gå ner tili kajen och titta på fartygen och sjöfolket var ett 
söndagsnöje på den tiden då över hundra fartyg besökte ham
nen på en säsong. Ett talesätt som inte gillades av sikapojkama 
var att man ansåg att flickorna gick ner för att titta på sjömän
nen och se om det fanns "na färskt från haven". 

Personema på bilden är Elsa och Halvar Öhman, Iris Bäck
ström och Alvar och Maja Strömberg. 

Sture B 

'<i' '<i' Ii' Vl ÄR TRE EKIPAGE från Ridklubben Sandgärdan 
som har debuterat i år på körtävlingar (Lagserie division 2). 
Lina Jonsson med Amadeus, Maria Jonsson med Maritza och 
Kersti Erlandsson med Bojjan. 
1 mitten av maj åkte vi tili Umeå och Hippologum för tävling i 
dressyr och precision. Därefter, i slutet av maj, tili Lycksele där 
vi tävlade i dressyr, precision och maraton. 
Den 13 juni var vi tili Stöcksjö och tävlade i dressyr och preci
sion. I nuläget ligger laget på en 4:e plats av 7 deltagande lag, 
så vi är mer än nöjda. 
Dressyr körs på en ridbana med ett förutbestämt program där 
man ska bl.a. trava på voit, snett igenom, ökningar, rygga m.m. 
I precisionsgrenen byggs en bana av koner med bollar på som 
man sedan ska köra emellan, utan att putta ner bollama, och så 
snabbt som möjligt. Man måste köra banan åt rätt håll och pas
sera hindren i rätt ordning. 

Kersfi E. 



SPIRAN 

Bildgåtan - en riktig höjdare! 
1 år gäller det att sikta högt för att lösa bildgåtan. 
Med cykel eller till fots från Hamnen till Legdeå, 
vägen må ju dock inte vara den närmaste ... Å 
många skorstenar finns det. .. 
Lycka till, priset är som van ligt främst äran men 
också en LSI T-shirt. 

Beskriv vägen (samt huset) från Hamnen till Leg
deå. Lottdragning görs sedan på vinnande bidrag 
dock dras enbart en vinnare/inlämnat bidrag. 

Skicka bidragen till: ingemar.nilsson@sikea.se 
eller per post: Ingemar Nilsson Legdeå 117 

91593 Robertsfors 


