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INGEN 
VALBORG 

Arets upplaga av Småstjärnorna ska hjälpa alla oss vilsna själar att hitta rätt i Sikeå 
by. Vi traskar tillsammans under sång och musik. Vissa sånger kommer ni att känna 

UTAN SMÅSTJÄRNOR 
igen, andra får ni (om ni viii) lägga tili i ert musikaliska bibliotek efter 
Valborgshelgen . Sid 4 

Sikeå äldsta, Gertrud Ödlund, är död. 

Sid 3 

Sorn alltid när Sven-Erik är i farten så 
blir det nå 't i hästväg. Sid 6 

Att sträva efter kontroll över kropp och 

själ eller hästkrafter... Sista sidan 
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Spiran 

Det var som 17 ... 
Vi skriver 2010! Nytt år 

och nya möjligheter! 

Tidningen du håller i är inne 
på sin sjuttonde årgång. Från 
att från början varit en enkel 
stencilerad tidning som de
lades ut i byns brevlådor har 
den utvecklats tili en "riktig" 
tidning med färgbi lder och 
många prenumeranter även 
utanför Legdeå-Sikeå. 

Då Spirantidningen bör
jade ges ut i mitten av 

1990-talet var syftet med tid
ningen att ge inforrnation tili 
byboma om alla projekt som 
var på gång. Det var viktigt 
att alla var inforrnerade och 
att så många som möjligt 

fick chansen att vara med. Då 
fick vägama sina namn och 
det genomfördes EU-projekt 
som Såghuset, Ångbåtskajen, 
Campingen m fl och då hade 
vi också täta kontakter med 
Björkö och Södra Vallgrund 
i Finland inom ramen för tre 
olika Interreg-projekt. 

Nu har 90-talets projekt
våg i viss mån planat ut 

och tidningen har fått ett bre
dare innehåll med lokala ny
heter och artiklar om företag 
och föreningar, om förr och 
nu, om stort och smått. 

Vi kan vara stolta över vår 
fina tidning, prenumeranter
nas skara ökar varje år och det 

Sommarjobb på Sikeå Camping 

Vi söker ett antal ungdomar födda 1995 eller 
tidigare för gästmottagning, lokalvård, under
hållsarbeten, gräsklippning mm. 
Välkommen med din ansökan tili camping@ 
sikea.se senast den 15 maj . Du kan också 
ringa Sture Bäckström, tel 153 53 för mer 
information. 

Legdeå/Sikeå lntresseförening 

är väl det bästa betyg en tid
ning kan få. Ett stort tack tili 
tidningens redaktion och en 
förhoppning att vi kan se fram 
emot många nya årgångar. 

S lutligen tillönskas alla by
bor och Spiranläsare en 

trevlig vår och sommar. Jag 
hoppas att vi ses på våra ar
rangemang. Se almanackan! 

Sture 
Bäckström 

1 ntresserad av 
båthus vid Slätt
bäcken, Sikeå? 

Vi har tomt att arrendera 
ut! Om du har intresse och 
möjlighet att bygga båthus 
2010 hör av dig tili Sture, 
153 53 (sture.backstrom@ 
sikea.se) eller Lars 153 37 
mobil 073-0442926 sna
rast. 

Stifte/sen Sikeå hamn 
~ 

Nya tröjor 
och flaggor 

LSl-tröjorna och flaggor
na finns nu åter att köpa. 
100:- kronor kostar tröjan 
och också flaggan . Kon
takta Sture Swahn om du 
viii köpa nu direkt. Från 
och med 15 maj finns de 
tili försäljning i campingki
osken. 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

LSI:s bankgiro-nummer 5819-2741 
Det är heller inget som hindrar att du bybo, som får tidningen 
gratis, också betalar in en slant för att säkra utgivningen. 
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AII sff öns bla11d11i11g 

~ ~ ~ I MELLANDAGARNA gick det första flyttlasset 
för Bo och Britt-Marie Siegwan tili den ombyggda stugan i 
Lägdeviken. En första rekognosering visade dock att flytten 
fick senareläggas då bilen körde fast i infarten tili Gammel
landsvägen. Det blev en flytt med förhinder av diverse oväder 
och takskottning. Målet är att vara helt inflyttade tili hösten. 

Stugan i Lägdeviken köpte de våren 2008 då Britt-Marie 
ett år tidigare hade fått nytt arbete som familjesocionom på 
socialkontoret i Robertsfors och tröttnat på att pendla tili 
Skellefteå. Bo blev den som övertog pendlandet mellan jobbet 
som verksamhetsutvecklare på socialkontoret i Skellefteå och 
lägenheten i Robertsfors. Villan på Morö Backe i Skellefteå 
sålde de sommaren 2008, så familjen är van vid att flytta . 

Längtan efter ett permanentboende i Lägdeviken blev snart 
så stark att de Iät göra en om- och tillbyggnad under hösten 
2009. Nu ser de fram emot våren och sommaren, men med 
en viss bävan, då det som gömts i snö kommer fram i tö och 
skall tas om hand. Det blir att bjuda in vänner och tända 
majbrasan. När paret inte pysslar om sitt lila hus brukar Britt
Marie plocka fram penslama för en flödig akvarell och Bo 
tar med sig bössan tili skjutbanan för att träna inför nästkom
mande tävling. 

~ ~ ~ Sikeås f.n. yngs-
ta innevånare heter HILMA 
Andersson. Hon föddes 12 
januari och är Sandra Jons
sons och Joakim Anderssons 
första bam. Hon vägde vid 
2915 gram och var 49 cm. 

~ ~ ~ Anna Jansson och 
Fredrik lsacsson, boende i 
Legdeå, fick sitt första barn 
den 11 januari . Det är en 
flicka vid namn TOVE som 
var 50 cm lång och vägde 
3655 gram. 

Bygdeå sockens rotetorp 
NU HAR SOLDATTORPEN i före detta Bygdeå socken fått 

sin dokumentation. I en 50-sidig 
skrift berättas om Flankrotet och 
Silversrotet och ytterligare 37 ro
tar, som en gång ingick i Bygdeå 
kompani. 
Skriften är illustrerad med 
bilder och där finns också 
kartor och GPS-angivelser 
för att underlätta för den 
som på egen hand vill leta 
sig fram tili torpen. 

Priset är 50 kronor 
och skrifien kan kö
pas hos Sture Bäck
ström, te/ 153 53. 

Gertrud Ödlund, vår ut
vandrade Sikeåbo, har avli
dit i Melbourne, Australien, 
i en ålder av 104 år. 
Hon föddes i Sikeå den 29 
augusti 1906. Föräldrarna 
var Oskar och Amalia Holm
gren. Pappa Oskar dog tidigt 
och mor Amalia och hennes 
tre döttrar fick ett strävsamt 
liv, fyllt med arbete på det 
lilla jordbruket, i stuveriet 
och i bagarstugan. 
På 1920-talet träffade Ger- kommande. Den svenska 
trud sin blivande man Adolf 
Ödlund. Han ville utvandra 
tili Australien och Gertrud 
tvekade inte en sekund om 
hon skulle följa med eller 
ej. 
I Australien gick allt dem 
väl i händer. Adolf var tek
niskt intresserad, började 
bygga radioapparater och 
man öppnade radio- och el
affär på Phillips Island. 
Efter makens död blev Ger
truds besök i Sikeå och hem
gården regelbundet åter-

sommaren med bärpockning 
och umgänge med gam la 
vänner låg henne varmt om 
hjärtat. När vi uppvaktade 
Gertrud på 102-årsdagen 
möttes vi av en pigg, hu
moristisk dam, klar i tanken 
och snabb i orden. Så viii vi 
minnas henne och hennes 
fantastiska livsresa. 
Närmast sörjande är dottern 
Joy i Melbourne och syster
dottem Eva i Sikeå. 

Sture Bäckström 

Bildgåtan 
DET HÄR är en Sikeåbild från 1930-talets början, som vitt
nar om ung företagsamhet. Den otydliga texten på hällan tili 
vänster om personema lyder "Bror säljer Klass I svagdricka". 
Den som säljer är ynglingen med fiolen . Men ... var är hiiden 
tagen? 
Förutom ära och berömmelse delas pris ut tili rätt svar, som kan 
lärnnas tili Sture B tel. 153 53 eller sture.backstrom@sikea.se 
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Vilse i pannkakan eller Lost in Sikeå 

Småstjärnorna lyser och värmer ikapp med valborgs
mässoelden. 

Årets upplaga av Småstjämor
na ska hjälpa alla oss vilsna 
själar att hitta rätt i Sikeå by. 
Vi traskar tillsammans under 
sång och musik. Vissa sånger 
kommer ni att känna igen, 
andra får ni ( om ni viii) lägga 
tili i ert musikaliska bibliotek 
efter Valborgshelgen. 
Ja, i årets upplaga av Små
stjämoma kommer vi att få 
följa Tantema på en något 

rörig färd genom byn, medan 
de letar efter en bra plats där 
de kan slå upp sitt täit. De har 
nämligen anammat den nya 
trenden att semestra hemma i 
Sverige. 
Under sin virriga vandring 
genom byn träffar de bland 
annat på riktiga "Vandrare", 
bamen på Drömvallen, några 
unga skoterentusiaster, Mi
chael Jackson med dansare 

Drömvallens föräldrakooperativ 

(!?) samt många andra glada 
artister och schlagersångare 
av allehanda slag. 
Årets föreställning, som spe
las både på Valborg och för
sta maj, utlovar som vanligt 
mycket god underhållning. 
Många kände sig kallade när 
repetitionema började strax 
efter jul och nyårshelgema. 
Alla bor inte i Sikeå, men de 
har olika anknytningar tili byn 
t. ex. i forrn av sommarhus el
ler bofasta släktingar. 
Roligt att konstatera är att 
ingen behöver oroa sig för 
återväxten av artister i byn. 
Den yngsta på scenen i år är 
drygt tre år och den äldsta har 
passerat de sextio. 
Hujedamej vad vi kan i Si
keå ..... 
För att vara säker på en bra 
plats ( föreställningen börjar 
18.30 valborgsmäss och kl 
18.00 1 maj) bör man bänka 
sig i god tid på Träffpunkten 
och glöm inte att olja skratt
musklema. De kommer att få 
jobba - var så säker! 

-Bygger för framtiden 
Som säkert många av er 
vet, ägs fastigheten där 
verksamheten bedrivs, 
numera av 
Drömvallens 
föräldrakoop
erati v. Detta 
skedde vid 
årsskiftet och 
bjuder in till 
nytänkande och 
förändringar. 

Sedan en tid tillbaka har sty
relsen, föräldrar och persona! 
smidit jämet för ett nytt kök 
på Drömvallen, allt detta för 
att köket ska passa in i verk-

samheten så bra som möjligt, 
såväl i ett ergonomiskt som i 
ett hygieniskt avseende. 

Det nya köket kommer att 
byta plats med nu

varande hali, 
och som ni nu 
säkert räknat 
ut, kommer 
den nya hal
len att hamna i 

närheten av det 
gamla köket. Köks-

utrustningen kommer 
att få en mer yrkesinriktad 
design, arbetsytor kommer 
att vara mera genomtänkta 
ut ergonomisk synpunkt och 
arbetsordningen kommer 
att bli mera hygienisk. Den 

nya hallen kommer också att 
vara mera genomtänkt. I an
slutning tili hallen byggs det 
en ny, mindre toalett, anpas
sad för de små. 

I skrivande stund, har den 
byggfirma som skall verk
ställa bygget fastställts och 
byggmöte kommer att hållas 
inom kort. Om allt går enligt 
planema, kommer bygget att 
vara klart innan sommaren. 

Vid tangenterna 
Jimmy Nyman 

ordförande, Drömvallens 
föräldrakooperativ 

ÅRSTulÖTElI 

LÄGDE BY Samfällighets
förening höll sitt årsmöte 13 
mars på Träffpunkten i Sikeå. 
Föreningen ska "förvalta 
samfälld mark, vatten och fis
ke för Lägde by i Robertsfors 
Kommun". 
Styrelsen består av: Gunnar 
Lundmark,ordf. Karl-Axel 
Jonsson, sekr. Per Sikström, 
kassör, Yngve Pettersson, 
suppl. Ronny Larsson, suppl. 

LEGDEÅ-SIKEÅ Intresse
förening höll årsmöte söndag 
den 7 mars . Efter mötet bjöds 
deltagama på ärtsoppa och 
kaffe med kaka. Ny i styrel
sen blev Lars Löfbom, som 
ersatte Martin Jonsson, som 
lämnat styrelsen efter lång 
och trogen tjänst. Ett stort 
tack tili Martin. Övriga i sty
relsen är ordförande Sture 
Bäckström, sekreterare Eva 
Jonasson, kassör Gunnar 
Lundmark, Mona Andersson, 
Susanna Hen11ansson och 
Curt Nyman. 
Föreningens ekonomi är god 
och det lån som togs när cam
pingens stugby köptes in är 
nu betalt. Våra borgensmän 
kan andas ut! 
I verksamhetsplanen finns 
förutom sedvanliga aktiviteter 
som hamnmarknad och mu
sikkafäer några större projekt. 
Musikpaviljong ska byggas 
mellan Stora Magasinet och 
båtklubbens hus och ett ser
veringskök ställas i ordning i 
magasinet. 
Nytt är också att lördag den 
5 juni ordnas en marknads
föringsdag där vi visar upp 
"Må bra-byns" nybyggda hus 
och tomter och övriga hus 
och tomter som finns tili salu. 
Byns föreningar får också 
chansen att visa upp sin verk
samhet. 

Sture Bäckström 
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Campingen ligger inte i ide på vintem 

Sven-Erik kombinerar skidsäsongen och 
campingsäsongen. 

NÄR SIKEÅ HAVSCAMPING 2009 slog 1gen 
verksamhetsåret, stannade inte allt av utan redan 
då började uppstädningen och planeringen för 
nästa säsong. Ris från röjningar och annat skräp 
som samlats under hela sommaren samt rester från 1 
Andra Varvet, som inte gått att sälja eller lämna ~ 
på Fagerliden, skulle brännas. En riktig brasa blev 
det - 16 meter lång 5 meter bred och 3 meter hög. Campingsäsongen startade under påsken. 

Den brann i flera dagar, men bort kom den. 
Receptionen är i akut behov av en ny dörr, den vårkanten, men som ska behandlas och må
gamla hänger knappt kvar på gångjämen. Gunnar las innan den ska monteras. 
Lundmark beställde en ny som levererats nu på Sven Erik Lundström som delar en heltids-
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tjänst med LSI, Ridklubben 
och nu även har timtid på För
äldrakoperativet Drömvallen, 
har under vintem, när tiden 
tillåtit, tillsammans med Curt 
Nyman behandlat alla fönster 
tili campingens stugor samt 
de utemöbler som bedömts 
vara i behov av förbättring. 
Arbetet har vi utfört i Såghu
sets (Andra Varvet) så kallade 
slipkammare, som är vinter
bonad. 
Lite markplanering har gjorts 
under hösten. Kanske blir 
det någon mer långtidsplats 
om elnätet håller. Vintems 
snömängder har ställt tili lite 
skador på ett servisehus, mer 
kanske göms under snön, vi 
får se längre fram när den ti
nat bort. 
Strax före påsk traktorskot

tades en yta och ei kopplades 
på för någon eller några med 
husvagnar. Efterfrågan finns. 
I planeringen för sommaren 
finns även tanken att bygga 
en permanent scen och enkelt 
kök för kaffekokning vid och 
i stora magasinet. Förhopp
ningen är att få hjälp av frivil
liga och lite bidrag av kom
munen för att byggnationen 
ska bli av, helst redan i år 

Curt Nyman 

Mera vindkraft planeras 2010 Gräver efter sommaren ... 
UNDER V ÅREN startade en 
utredning om ytterligare 31 
vindkraftverk utöver de re
dan byggda sex och planerade 
fem. 
Tio av vindkraftverken är 
placerade runt de befintliga 
verken, norr om Sikeå, öster 
om E4, och resten väster om 
E4 från Granberget förbi Stå
bäcken. 
Konsekvensema blir bland 
andra att 13,4 ha skogsmark 
får ändrad användning. Ljud
nivån blir förhöjd i närområ
det och landskapsbilden på
verkas. 
Samrådsmöte hölls i slutet 
av februari och planen finns 
utställd oå Robertsfors bib-

1 iotek. Vissa reaktioner har 
redan lämnats in, bland annat 
om närheten tili boende. 
Skellefteå kommunalråd har i 
radio framfört frågan om man 
tittat på E4:ans och Norrbott
niabanans framtida sträck
ning. I tidningarna har en de
batt startat om lämpligheten 
i att lägga produktionen av 
ei i Norrland och inte i södra 
delama av landet, där den be
hövs . Huvudargumenten är 
energiförlusten vid långa och 
dyra el!edningar. 
Den som viii läsa samråds
handlingen hänvisas tili http: // 
onturenergia.com/ 

Svt>n-P.rik 

Sommarstugugästerna tror på en sommar och lejer in Håkan 
Aberg som muddrar längs tomten så ali båten kan nå land. 



6 Spiran 

Klubbmästerskap i köming ·--------------· 1 Vårprogram vid RK Sandgärdan 1 
1 KLUBBEN HAR under april och maj ett digert program. 1 
I Körsektionen tränar NH och köming sön och onsdagar. 26 I 

maj kommer RolfHedkvist och instruerar. 24 och 25 april 
1 tävlar vårt lag på Hippologum i Umeå. Event. fortsatt täv- 1 
1 lande i Lycksele den sista helgen i april. 1 
I Torsdag eftermiddag är vikta för handicupridning och kör- I 

ning. Ridskola hålls mån-, tisd- och torsdagkvällar. Lör 
1 och söndagar sker dressyr och hoppträning med instruktör. 1 
1 De ridande har klubbmästerskap 12 maj i hoppning och 13 1 
I maj i dressyr. Ungdomssektionen inbjuder tili Vårspelen I 

den 24 april med början kl. 10.00. Det är en hopptävling 
1 för alla. Alla är hjärtligt välkomna att titta eller hjälpa tili. 1 

Fr v Lina Jansson, Kersti Erlandsson och Maria Jansson. ·--------------· 
RK Sandgärdans körsektion 
har haft klubbmästerskap. Det 
märktes att träningen under 
vintem gett resultat med mera 
erfarenheter för kuskar och 
hästar. I dressyren ska man 
köra ett uppgjort program 
med start, stopp, backning 
och svängar i skritt och trav. 
Köming med precision inne
bär att man kör en bana mel
lan koner med bollar upptill. 
Bäst i båda grenama blev 
Kersti Erlandsson med hästen 
Bojjan och de blev därmed 
klubbmästare. Nöjda med 

dagen beslutade kuskama att 
anmäla ett lag i kommande 
tävlingar i länet. 
Dressyr: 1 :a Kersti Erlands
son, Bojjan 2:a Lina Jansson, 
Amadeus 3:a Kersti Erlands
son, Melkers Modesty 4:a 
Maria Jansson , Pirreus 
Precision: 1 :a Kersti Erlands
son, Bojjan 2:a Kersti Er
landsson, Melkers Modesty 
3 :a Maria Jansson, Pirreus 
4:a Lina Jansson , Amadeus 
5:a Cia Fjellner-Borg och Jör
gen, Brask 

Sven-Erik 

NH-Natural Horsemanship 
kar. Vänskaps-, flytta- , jojo-, 
cirkelleken osv. Vi utrustade 
hästama med speciell rep
grimma och ett långt rep. En 
övning var att leda hästen 
där den skulle hålla sig på 
ett lämpligt avstånd bakom 
ledaren. Kom den för nära 
skakade man på repet. Stopp 
visades med höger hand upp. 
Övningen där jag fick Viking 
att flytta bakdelen genom att 
stirra på övre delen av benet, 
gjorde mig mäkta stolt. 

Tandborstar och tidningar! ! ! 

NH HAR UNDER SENARE 
ÅR blivit en trend. Vid Sand
gärdan har två grupper under 
tre dagar deltagit i kurs under 
ledning av Yvonne Larsson 
med make från Sörgården 
Hössjö. NH är en metod att 
med naturlig hästhantering 
förstå och umgås med hästen. 
Hästens behov är inte många. 
Den viii kunna röra sig lång
samt fram, leta mat och äta i 
18-20 timmar samt dricka. 
Den viii leva tryggt isin flock 
där vi bör ingå som flockleda
re . Som ledare måste vi tänka 
positivt, inte bestraffa eller ge 
mutor. Den största belöningen 
för hästen är att få vara i fred 
och göra ledaren nöjd. 

- Otroligt tyckte jag, men 
Yvonne trodde att hästen re
dan provat NH. Det kan väl 
hända men vi hade i alla fall 
roligt och tur med vädret. 

RK Sandgärdans medlem
mar säljer under våren lådor 
med 5 tandborstar tili det fa
cila priset av 100 kr. Känner 

du någon med anknytning tili 
klubben beställ snarast! OCH 
- glöm inte att lämna era 
gamla tidningar tili ridhuset. 

Sven-Erik 
Vi lärde oss ett antal s k le-

ALMANACKAN 2010 

APRIL 
Fre 30 18.30 Valborgsmässofirande med Sika superstars Träffpunkten 
MAJ 
Lör 1 18.30 Sika Superstars på Träffpunkten Träffpunkten 
Lör 8 09.00 Allemanutdag med lunch Hamnen, Träffpunkten 
Tor 13 09.00 Götkotteutflykt - cykelutflykt mot okänt mål Träffpunkten 
Lör 15 Campingen öppnar 

Andra Varvet öppnar telefonen för mottagning av varor 
JUNI 
Lör 5 13-16 Världsmiljödagen Öppet hus i Sikeå - marknadsföringsdag -

Lediga hus och tomter, byns föreningar visar upp sin verksamhet 
Lör 19 11-16 Hamnmarknad och byadag Hamnen, Träffpunkten 

Andra Varvet öppnar kl 13.00 
Lör 26 15.00 Fril uftsgudstjänst Hamnen 

' Ons 30 18.00 Musikcafeerna startar Hamnen 
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Från Granskärs nöjespalats tili Henrys magiska nöjesfält 
DEN 11 JULI 2009 invigdes 
Granlogen, Granskärs nya 
dansbana. Ett 100-tal perso
ner lyssnade när Mats Boman 
berättade sina bamdomsmin
nen från Sikeå och havet. 
Med en gamma! sax och viss 
möda klipptes det blågula 
bandet. Efter mv1gmngen 
återsamlades ett 70-tal in
bjudna gäster tili middag. 
Västerbottens-tallrik a Ja Ani
ta, glass och varma hjortron 
som dessert smakade bra tili 
Mats Bomans roliga historier 
och allsång. 
Det var när han tackade för att 
han fick vara med denna stora 
dag som han bjöd oss hela 
gänget att se Lövångersrevyn 

Den vackra utsiktenfrån 
Granskärs nya nöjespalats. 

"Henrys Nöjesfält" tili "kom
pispris". Kvällen fortsatte se
dan med dans natten lång. 

SÖNDAGEN 10 JANUARI 
åkte 40 nöjeslystna personer 
med buss mot Skellefteå och 
Lövångers-revyn. Årets revy 
bjöd på diverse attraktioner, 

~~ctdctS med Hctmnmctrknctd 
Lörd ctS d en 1 ~ ci1~ni 
Alla nuvarande och före detta bybor hälsas välkomna tili 
å rets byadag ! 
Programmet inleds som vanligt med marknad och underhåll
ning i Sikeå hamn kl 11.00 och Andra Varvets säsongstart kl 
13.00. Dagen avslutas med middag med underhållning på 
Träffpunkten kl 18.00. 
Anmäl deltagande i middagen tili Anita Brändström 0934-
15120 eller 070-2025612. 

Välkomna! LSI 

Upprop! 
Hus tili salu eller tili uthyrning? Tomt tili salu? 

Kommunen genomför en marknadsföringsdag i Umeå den 
22 maj och viföljer up med ett "Öppet Hus" i Legdeå/ 
Sikeå lördag den 5 juni. Har du något att bjuda ut, ta 
chansen tili gratis marknadsföring! 
Senast 22 maj viii viha dina uppgifter för vår marknads
föringsdag. 

Bildgåta 2 
Hur många älgar? 
undrar Sven-Erik 
Lundström, som tagit 
bilden ... Ganska knepigt 
att bena ut! 

Legdeå-Sikeå lntresseförening 
Sture Bäckström 

det snurrande vindkraftver
ket och fritt fall- helt utan 
skyddsnät. F örutom de gamla 
"revyrävama" med "våran" 
Mats i spetsen deltog en troll
karl som både är svensk och 
nordisk mästare i trolleri. 
Irman bussen tog oss hem fyll
de vi våra nyskrattade magar 
både på höjden och bredden 
hos restaurang Viking.Där 
intog vi en mycket god buffä 
som Berit Jacobsson (stugbo i 
Ulldalsviken 2) hjälpt tili att 
beställa. 
Tack alla glada som gjorde 
resan tili ett sånt nöje! I min 
värld var det här första resan 
på en ny tradition, så alla som 
viii va me' tili Lövångersre-

F ettisdag 2010 
Ä VEN I ÅR arrangerade 
LSI.s gamla garde, Sture 
Bäckström, Sture Swahn, 
och Curt Nyman, den numera 
sedvanliga fettisdags-skidåk
ningen med semmelfest, för 
bam och anhöriga. Trots min
dre bra väder så kom många 
deltagare tili tävlingen. Alla 
som åkte den Iilla slingan vid 
Träffpunkten vann, och alla 
prisema var skänkta av affä
rer och företagare i Roberts
fors och Sikeå. 
Efter tävlingen serverades 
semlor, saft och kaffe. Tips
tävlingen vanns av Lennart 

vyn 2011, anmäl er i god tid. 
Men innan dess ska vi hin
na med en massa nöjen på 
Granskär: Majbrasa vid stran
den + årsmöte och sommar
fest 1 juni + midsommardans 
på logen och trivselkvällar på 
logen och grillplatsen + stug
sista. 
Titta ut på Granskär och vår 
aktivitetska1ender på logen. 
Kolla in anslagstav1oma på 
byn och se vad och när det 
händer på Granskär. 
Vili du hyra logen för egen 
fest: ring Solveig Berglund 
tel. 15216 eller Ingela Nordin 
te!. 15223. 

Skrivet av Ingela Nordin 

Allakan delta i semmelkala
set. Holger Boström och lilla 
Hanna festar tillsammans. 

Brändström och Martin Jons
son samt ungdomstipset av 
Olivia Holmgren som hade 
alla rätt. 

'i''i''i' 

Sikeås historia i cirkelformat 
Vid LSI's årsmöte väcktes frågan om det fanns intresse för en 
cirkel angående Sikeås historia. Inflyttningen i byama harju 
dessutom varit stor sedan förra gången den hölls och intresse
rade kan anmäla sig före 1/9 tili Sture Bäckström, som också 
kommer att vara kursledare. 



Spiran 

Stor motorsport i liten skala 

DET KRÄ VS KONCEN
TRATION på högsta nivå för 
att ha koi! på ekipaget som 
har 4-hjulsdrift och varvar 
upp tili 40 000 varv! Men fö
raren står pall, för det handlar 
om radiostyrd bilsport. 
Legdeborna Jan Erlandsson 
och Fredrik lsaksson är två 
entusiaster i sporten, som sat
sar stort. l höstas körde de SM 
i Mjölby med litet blygsamma 
placeringar, medan Fredrik 
blev 12:a i NorrlandsCupen 
och Jan tog en 21 :a plats. 
Stora karlar - små bilar! Men 
det är en sport som kräver 
nästan lika mycket som riktig 
banracing. Köra - serva - re-

parera, är den vanliga rutinen. 
För den skull är det en sport 
för alla åldrar. 
Det är ett ganska stort gäng 
aktiva, och sedan något år 
är verksamheten en sektion 
i Robertsfors Motorsällskap, 
RMS. Och nu satsar man på 
en ny bana i Gumboda Mo
torstadion, med konstgräs och 
lera som underlag att köra på. 
Tili hösten ska den vara klar 
för invigning. 
Visst låter det kul ! Är du in
tersserad kan du kontakta Jan 
Erlandsson, 076 807 96 61 , el
ler Fredrik Isaksson, 070 275 
67 27, för att få veta mera. 

DATA: 
Pris: från 2 900:- och uppåt. Skala 1 :8 Motor 3,5 cc, 2- 2,8 hk 
40 000 varv. Bränsle metanol. 4-hjulsdrift, helt justerbara, 3 
diffar - fram, mitt, bak. Vikt ca 3,5 kg 

De stabiliserar både kropp och själ 
DET SPELAR INGEN ROLL vad du gör, det är sättet du gör 
det på. 
Det sa tysken Joseph H. Pilates som i början av 1900-talet bör
jade utveckla träningsformen Pilates. Det började med olika 
övningar som han utvecklade under tiden han satt intemerad 
i England under första världskriget. Detta för att hålla sig och 

Från vänster: Marie Bäckström, AnnMarie Seigwan, Sofia 
Rnnnho ,,-a rntn,,-inn Molin nrh Riroil Wiktriim 

sina medfångar i bra skick under fängelsetiden. Vid krigsslutet 
återvände Joseph Pilates tili Tyskland och fortsatte där att ut
veckla träningsformen, så att den tillslut blev ett komplement 
tili t.ex. dansares traditionella träning. 
Vad som är det fundamentala med övningarna att de fokuserar 
på bålen och en inre muskelstyrka och att sträva efter en hund
raprocentig stabilisering av kropp och själ. Tanken är själva 
nyckel , varje rörelse är noga genomtänkt och kräver koncen
tration. Regelbunden träning ger en kroppsmedvetenhet, styr
ka, smidighet och en bättre hållning. 
Under hösten och våren har plilateskurser hållits på Träffpunk
ten, en nybörjarkurs och en fortsättningskurs . Passen har varit 
på en timme och vi i fortsättningskursen börjar nu få ett litet 
hum om hur det hela skall gå tili. Förutom träningen, som ib
land varit ganska ansträngande, så har vi haft väldigt trevligt 
och vi har redan bestämt att vi fortsätter tili hösten igen. 
Ledare för kursen har varit Sofia Rönnberg från Gunsmark och 
cirkeln har körts via Studiefrämjandet. 

Barbro? 

l 


