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N 
u är Carina kapten! Oron spred sig när Melker aviserade att han skulle lämna sitt uppskat
tade Matkompani i Spiranhuset. Men vad en sikeåbo byggt upp, visade sig passa perfekt för en 
annan sikeåbo att ta över. Sedan årsskiftet håller Carina Wiklund, Löwiken, i rodret. Sid 4 

Klara Skoglund, en av käm-
parna i skidspåret. sid 3 

En liten stor överraskning som 
behöver ett namn. Sid 5 

l 000 tack tili en veteran 
som nu tackat för sig. Sid 6 
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Blir det tvärslut en vacker dag ... 
Efter en lång vinter, 

både på det personliga 
planet - jag drabbades av 
en stroke den 20 novem
ber - och rent allmänt med 
stark kyla och mycket snö, 
så börjar det nu lätta, både 
i sinnet och i naturen. 
Våren är i antågande med 
snödropp och bara grus
vägar. Också i hamnen 
märks vårtecknen, Där 
kördes Isracing-SM för 
några veckor sedan, men 
nu har dundret från bilama 
ersatts av de första svanar
nas kackel i bäckmynning
ens råk. 

På Andra Varvet är 
utstädningen av kvar

varande varor i full gång 
- också det ett vårtecken. 
För den oinvigde är det 
nog svårt att förstå hur 
mycket arbete som ligger 
bakom Andra Varvets 
verksamhet. På campingen 

••••••••••••• 
Valborgsmässo

afton 
30 aprilkl.18.00. 

"Sika Superstars" 
Träffpunkten 

Brasan tänds ca . 19.30 
Fika serveras. 

Extraförestä II n i ng 
söndag 1 maj kl.14.0~. 

• • 
Vä lkomnac! 

• 
Arr. Sikeå SK, Träffpunkten : 

S tud iefrä mja nd et • 

•••••••••••••• 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

råder lugnet än så länge, 
men där kommer Slit AB 
inom kort att sätta igång 
med renovering av stora 
servicehuset. Också på 
Träffpunkten arbetas det 
med planer på renovering 
och utbyggnad av köket. 
Där tränar också Sika 
Super Stars inför den 
traditionella vårshowen på 
sista april. Mycket är på 
gång inom byns föreningar 
och mer lär det bli när 
sommarsäsongen kom
mer igång på allvar med 
musikkafäer, camping
verksamhet, secondhand
försäljning mm. 
Och det mesta utförs på 
ideell väg! Hur okar man? 
Räcker människoma tili? 
Blir det tvärslut en vacker 
dag! Så kan jag känna 
ibland, men så dyker nya 
frivilliga upp. Senast en 
dam med sommarstuga 
i Sikeå, som ringde och 

ville hyra campingstuga. 
Det gick väl bra. Hon 
hade nyss blivit pensionär. 
Kände sig sysslolös och 
erbjöd sina tjänster - jag 
kan ju städa om inte annat! 

Efter såna samtal blir 
man glad och stärks 

i övertygelsen att det blir 
inte tvärslut. Det kommer 
nya som fyller ut luckoma 
och får känna gemenska
pen och glädjen över att 
arbeta tillsammans utan 
tanke på egen vinning i 
pengar räknat. 
Jag ser fram emot en ny 
fin vår och sommar med 
många besökare på våra 
arrangemang och bra klirr 
i kassoma! 

Sture 
Bäckström 

tiamnmarknad/byadag 
6ördag din 18 juni 2011 

Välkomna alla bybor och utflyttade tili 
årets stora mötestillfålle! 

Programmet startar som van ligt kl 1 1.00 med hamnmark
nad och underhållning. KI 12.00 öppna Andra Varvet för 
säsongen och sedan avslutas dagen med middag med 
underhållning på Träffpunkten kl 18.00 

Anmäl deltagande i middagen tili 
Anita Brändström 

0934-15120 eller 070-202 56 12 
senast den 16 juni. 

Välkomna LSI 
~ / 

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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Fettisdag 2011 
ÅRETS fettisdagsfirande Erik Lundberg, Elin Jons
anordnades av Sikeå SK son. 
bya-sektionen. Det täv
lades i skidåkning samt 
sparkrunda med tipstäv
ling. 
I skidspåret åkte ett 20-tal 
ungdomar medan ett 50-
tal vuxna frossade i semlor 
med kaffe. 
Resultat tipsrunda: 
Delad 1 :aplatsLinaJonsson, 

Resultat skidor: 
1 :a plats Oskar Lundberg. 
Delad 2:a plats Ida Koistin
en, Ellen Koistinen, Hanna 
Lundberg. 

Stort tack tili spårmakarna 
Fredrik Linden och Erik 
Lundberg samt tili fråge
makare Asa Bäckström. 
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En stilstudie på en snabb åkare i Fettisdagsspåret, Birk 
Nyman, Jomyra. 

SKIDÅKARE 
Ett tack tili alla duktiga och aktiva skidåkare i 
byn. I kommunens skidserie har Ellen Linden, 
Oskar Lundberg och Hanna Lundberg deltagit 
för Sikeå SK, byasektionen. 
J årets 7-mila har Gösta Andersson, Assar 
Johansson, Lina Jansson och Erik Lundberg 
deltagit. Brajobbat! 
Med hopp om fier deltagare nästa år 

Styrelsen Sikeå SK 

Ny "byavaktmästare" 
V ÅR "BYAVAKTMÄSTARE" Sven-Erik Lundström 
gick ju i pension i oktober i fjol och nu har vi äntligen 
fått en ny. Hon heter Mona Johansson och bor i Legdeå. 
Som under Sven-Eriks tid delar ridklubben och byaför
eningen (LSI) på tjänsten. Vinterhalvåret komrner Mona 
i huvudsak att finnas på ridanläggningen och somrnar
halvåret på campingen. Vi hälsar henne välkomrnen och 
hoppas att hon ska trivas med arbetet. 

Sture Bäckström 

Vi\lko.~M; +1ll b~~! 
GUNNEL och HÅKAN ras genom en 'Aquatron" 
Eriksson flyttade in i sitt där avfallet bryts ned till 
nya hus i MåBraByn som- jord. 
maren 2010. S.k. gråvatten filtreras i 
De bodde tidigare i lä- marken. Hela huset har 
genhet i Umeå och kom i golvvärme, loch ventilatio
kontakt med Sikeå genom nen går via en värmeväx
bekanta med sommarhus i lare som tillvaratar värmen 
trakten. Något som också i den utgående luften. 
bidrog tili beslutet att byg- Utsikten från vardags
ga i Sikeå är närheten tili rumsfönstren är fantastisk. 
naturen och havet. I väster syns Sikeåfjärden 
Huset är ritat av arkitekt med hamnen i bakgrunden. 
Svante Öhman och är byggt Låter man blicken svepa 
helt i trä. Boytan är 119 m2, söderut syns Kungsön och 
plus garage. Uppvärmning genom Kungsösundet ser 
sker genom bergvärme. man ända tili Lägdeviks
Avfall från toaletter hante- klubben. 

NY ÄGARE till f.d. Martin Edvardssons hus i Sikeå är 
fr.o.m. november i fjol David Lundqvist. Han kommer 
närmast från Umeå. 
Att det blev Sikeå som bostadsadress, beskriver han som 
en ren slump. Davids fritidsintressen är fiske och veteran
bilar. Han trivs bra som nybliven Sikeå-bo och ser fram 
emot den kommande fiskesäsongen. 

~~~~~~~~~~~~ 

Åhmansgården 
DEN SÅ KALLADE 
Åhmansgården, en av byns 
äldsta gårdar, uppfördes 
åren 1857-62 av tullvakt
mästare JA Ahman. Den 
vardå 
man
gårds
byggnad 
på 
hemrnan 
nr 2. J 
Ahade 
genom 
gifter
mål med nämndemannen 
Erik Mattssons dotter 
Anna blivit ägare tili del 
av hemmanet. Gården har 

därefter gått i arv inom 
släkten Ahman till 1987, 
då Martin Ahman säljer 
tili Sven Sahlström och 
Christina Harrefors. Peter 

Noren, 
Nils
Erik och 
lngalill 
Djärv 
har se
dan varit 
ägare. 
Nu är 
Lars 

Lundqvist och Elsy Tapani 
de nya ägarna tili Åhmans
gården. 

Sture 
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Carina har greppat rodret 

Konceptet är liknande det Melker hade, men några 
skillnader finns också. Bardisken har byggts om tili en 
båt och sedan i december heter den nya kaptenen på 
skutan Carina Wiklund. 
1 samma veva som hon tog över Melkers Matkompani 
i Spiranhuset, Sikeå, flyttade hon och maken Jörgen tili 
Lövviken. 
Länge hade de sommar
stuga i Lövviken, men 

samband med att Ca-

rina, som tidigare bodde i 
Överklinten, tog över res
taurangverksamheten på 

Spiran bestämde de sig för 
att flyttad dit permanent. 
Det ledde tili att de köpte 
granntomten tili stugan och 
byggde ett nytt hus. Nume
ra bor de alltså granne med 
sin egen sommarstuga. 

- Det är jättebra när man 
får gäster och när bamen 
( som numera är 21 och 23 

år) hälsar på, säger Carina. 
Det var när hon blev 

uppsagd från jobbet på 
Element six matsal som 
tankama på att starta eget 
började. I många år har 
hon nu fortsatt jobba på 
Element six matsal, men 
nu som egen företagare. 

När Melker skulle sluta 
som krögare på Spiran vil
le han att Carina skulle ta 
över. Nu driver hon restau
rangen parallellt med verk
samheten på Element six. 

Konceptet hon kör är 
liknande Melkers men 
ännu serverar inte Carina 
pizza. Men det är på gång. 

- Jörgen tränar hårt på 
pizzabakning, berättar 
hon. 

Varje dag kör hon lunch
servering och på fredagar 
är det After work. Utöver 
det har hon bokningar och 
catering. 

- Händer det att någon 
annan vill äta då det är bo
kat, så brukar det också gå 
bra, säger hon. 

Anna Sundström
Lindmark 

Mycket "bränsle" för att få Is-SM i hamn 
I STRÅLANDE solsken körde Robertsfors MS för 4:e 
gången finaler i SM i isracing på fjärden i Sikeå. Det ser 
kanske enkelt ut att bara skotta av isen och köra, men det 
ligger ett jättejobb bakom för att få de goda vitsorden 
från tävlingsförarama. 
Snöröjningen började i februari och 18 000 kr har gått åt 
tili bränslekontot för de traktorer som fått jobba. De flesta 
helger från februari fram till tävlingsdagen har tillbringats 
i traktorema för att hålla isen snöfri. 
På själva tävlingsdagen var det 450 betalande men 
det såldes 800 hamburgare till de mellan 1000 - 1200 
personer som var på plats - förare, mekaniker och cirka 
80 funktionärer inräknade. 
Den 1 maj i år startar RMS planeringen för 2012. 

Ingemar 
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Daisy - ponnyn som blev två 
Hon fick mer motion och 
mindre mat. Ändå blev 
den nya B-ponnyn Daisy 
rundare och rundare om 
magen. Så en dag kände 
man sparkar. Och så plöts
ligt förstod man vad som 
var på gång. 
Oväntat blev Ridklubben 
Sangärdan med föl... 

Daisy kom från Tyskland 
via en hästhandlare i Dan
mark och så vidare tili rid-

skolan i Sikeå i höstas och 
var redan då betäckt utan 
att någon visste om det. 
Undertecknad med dotter 
var skötare på Daisy och 
pysslade om henne varje 
lördag sedan november 
utan att ana att hon hade ett 
föl i magen. 
När skötaransvariga Ma
rika Andersson berättade 
nyheten, att det sparkade i 
Daisys mage och att veteri
när konstaterat att hon var 
dräktig och väldigt snart 
skulle föla och därför mås
te flyttas tili ett stall där det 
finns mer uppsikt, visste vi 
inte om vi hara skulle bli 
glada eller också lite leds
na. Det innebar ju att hon 
inte skulle flytta och inte 
kunna ridas på ett tag. 0ch 
så funderade man ju lite på 

hur det skulle gå för Daisy. 
I slutet på mars fick Daisy 
en liten hästpojke hemma 

vit som sin mor med tiden. 
Ännu så länge namnlös ... 
Men nu viii han ha ett 

Den stora överraskningen som nu viii ha ett namn. 

i Kersti Erlandssons stall. 
Det gick enligt uppgift fint 
och båda mår bra. 
Han kutar, hoppar och sko
j ar runt, ett litet brunt go
sigt föl med vit bläs, som 
troligtvis kommer att bli 

namn. Har du ett förslag 
e-posta tili Lina Jonsson på 
adressen : linaj78@hotmail. 
com Senast den 15 juni. 

Anna Sundström
Lindmark 

Överlevarna - som behöver vår hjälp 
De senaste vintrarna 
har varit snöri ka och 
kalla. Det har gjort att 
rådjuren har haft det 
extra svårt att fi nna 
föda. Då är det viktigt 
att det finns männ is-
kor som stödutfod rar 
rådjuren så att de kan få 
bra fö rutsättningar att 
överleva och bli fl e r. 
Rådjuren är riktiga finsma
kare som under våren och 
sommaren gäma betar ör
ter, gräs, halvgräs och ral
larros m.m för att bygga 
upp sin fettreserv som den 
skall nyttja under vintem. 
Under hösten, när de viss
nat ner, övergår rådjuren 
tili att beta framförallt bär
ris och svamp. 
När snödjupet överstiger 
halvmetem övergår de tili 

att beta buskar och hög
växande ris. Den fettreserv 
som de byggt upp under 
sommar och höst, skall de 

klara sig på när de går över 
tili mindre energirik föda. I 
mars är nästan hela reser
ven förbrukad . Rådjurens 
ärnnesomsättning ökar un-

der vårvintem och de kan ker, renfoder m.m. Ge inte 
då behöva extra föda. Det alltför torr föda. Av hö eller 
innebär att man ska fortsät- liknande, kan de dö av ut
ta att utfodra rådjuren un- torkning. 

der denna tid. Fjolårskiden 
har dessutom en ganska 
svag fettreserv. 
Passande foder kan vara 
ensilage, potatis, grönsa-

Rådjuren är idisslare och 
behöver lugn och ro för 
att tillgodogöra sig födan. 
Försök att sprida ut fodret 
på utfodringsplatsen så att 
alla har möjlighet att äta. 
Ibland kan det råda ganska 
tuff och hårdhänt konkur
rens vid foderplatsema. 
Skydda fodret från direkt 
snö och regn. Bildas det 
mögel i fodret kan de bli 
sjuka. Sist men inte minst 
föredrar rådjuren en plats 
där de både är skyddade 
och har uppsikt, t.ex gam
mal granskog. Men rådju
ren är anpassningsbara och 
kan faktiskt utfodras hem
ma på gården. 

JimmvNvman 
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Curt har valt att pensionera sig ... 
VID LSI:s ÅRSMÖTE 
2011 avgick Curt Nyman 
ur styrelsen. 
Det är omöjligt att på några 
rader berätta vad Curt till
sammans med sin fru Lola 
uträttat för byns ideella 
föreningar. 
Curt flyttade tili Sikeå f.,. 

l 955 efter att han gift sig 
med Lola. 
Han var en av de drivande 
krafterna vid bildandet av 
bågskytteföreningen BK 
Krysspricken. 
Träffpunkten har genom 
många år varit hans spe
ciella skötebarn och han 
har ägnat otaliga timmar 
(på fritiden) åt denna bya
lokal. 
Curt och Lola har jobbat 
ideellt med second-

1 handbutiken Andra 
Varvet från starten 
1997. 
När LSI startade 1993 var 
Curt med och han har bl.a 
gjort en otrolig arbetsinsats 
för Sikeå Havscamping. 
Han har inga planer på 
att helt sluta att besöka 
campingornrådet, utan ska, 
som han säger, "övervaka" 

vad som händer. 
LSI och hela byn vill 
härmed tacka Curt för hans 

fantastiska arbetsinsats 
som gagnat allt och alla i 
byn under massor av år. 

Nya krafter i LSl:s styrelse 
DET BLEV några nya 
narnn i ledningen vid LSI:s 
årsmöte. Nya i styrelsen 
blev Kim Isaksson och 
Fredrik Linden. De ersatte 
Mona Andersson och Curt 
Nyman. Övriga i styrelsen 
är Sture Bäckström, ordfö
rande, Gunnar Lundmark, 
kassör, Eva Jonasson, Su
sanna Hermansson och 
Lars Löfbom. 
Föreningens ekonomi är 
!!Od och inför sommaren 

planeras bland annat reno
vering av campingens stora 
servicehus och anläggning 
av lekplats. 
Vid mötet diskuterades 
också planerna på bebyg
gelse i och omkring harnn
ornrådet. Patrik Nilsson, 
nytt kommunalråd, var på 
plats för att ta del av Si
keå-bomas syn på de olika 
förslagen. Stadsarkitekten 
Ivar Bengtssons förslag ac
cepterades av deltagarna 

medan Anton Erikssons 
förslag att bebygga själva 
kajornrådet rönte starkt 
motstånd. Argumenten var 
bland annat att harnnen 
som kulturornråde och ut
flyktsmål måste bevaras. 
Markförhållanden ansågs 
inte heller lämpliga för bo
stadsbebyggelse. 
Efter mötet bjöds delta
gama på köttfärssoppa och 
kaffe med kaka. 

Sture Bäckström 

Ars1nöte11 
SIKEÅ BÅTKLUBB 
Si k eå Båtklubb höll 
sitt ordinarie års
möte 3 mars . Klub ben 
ha ::c 107 medle mma ::.:- . 
Höjd-
punkten under förra 
sommaren var hamn
ma ::cknaden dä ::· bl. a . 
Sjöräddning ssällska
pet delto g med b åde 
helikopter och liv
::cäddning s b å ta:;.o . 
SBK : s styrelse b e 
står av : ordf . Per
Erik Erik sson , kassör 
hli chael Jonsson , sekr . 
Peter Jonsson . Supp 
leanter Stellan I s 
b erg och ~ommy J ons
son . 

• 
STIFTELSEN 
SIKEÅ HAMN 
I stiftelsen , som 
f örvaltar ett dryg t 
40 hektar stort om
råde omk ring hamnen , 
ingår Rob ertsfors 
kommun och Le g deå- Si
keå Intresse f örening 
som häl f tendelägare . 
Inför ~011 har sty
relsen delvis fått ny 
sammansättning. 0:cd
f ö::.:ande ä:.: Jimmy l'.y
man och övriga leda
möter An gelika Åström 
och Moritz Isak sson 
som kommunens repre 
sentanter samt Per
Erik Eriksson och 
Sture Bäckström , som 
representerar LSI . 

EJ?'J'EIU.YSNING 

LSI:s HEMSIDA är i 
stort behov av fotogra
fier. Du som har bilder 
som skildrar verksamhe
ter i Legdeå och Sikeå, 
nya såväl som gamla, 
kontakta Sture Bäck
ström, 0934 153 53 . 
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AII sff ö11s bla11d11i11g 
rlllllllllllllllllllllll;li~:l:~:l~:l~~l;;~lll~;l;;l~lll;l;~l~ll111111111111111111111111 
-1 April 
1 Lör 30 

1 Maj 
~ Sön 

I Sön 15 

1 Juni 

1 Tor 2 

i Lör 18 

18.30 Valborgsmässoftrande med 
Sika Superstars Träffpunkten 

14.00 Sika Superstars underhåller 
Träffpunkten 
Campingen öppnar 
Andra Varvet öppnar telefonen 
för mottagning av varor 

09.00 Gökotteutftykt- cykelutftykt 
mot okänt mål. Träffpunkten 

11-16 Hamnmarknad och byadag 
Hamnen, Träffpunkten 

1 Andra Varvetöppnar12.00-16.00 

i Lör 25 15.00 Friluftsgudstjänst. Hamnen 

-

i Ons 29 18.30 Musikcafeerna startar. Hamnen : 
91111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111T 

Sommarjobb på Sikeå Camping 

Vi söker ett antal ungdomar födda 1996 eller tidigare 
för gästmottagning, lokalvård, underhållsarbeten, gräs
klippning m m. 
Välkommen med din ansökan tili camping@legdea
sikea.se senast den 15 maj. Du kan också ringa Sture 
Bäckström, tel 153 53 för mer information. 

Legdeå-Sikeå lntresseförening 

1 campingreceptionen flnns 
förutom glass. godis och lite baslivsmedel också LSl-artiklar som 
tröjor, ftaggor, fyrar, spiror och vykort m m. Kiosken är öppen mellan 
10.00 och 21.00 under perioden 20 juni till 20 augusti. 

Tröjor och ftaggor kan också köpas hos Sture Swahn, tel 15192. 

~et gam(a fotot 

DET ÄR SKÖRDETIDER hos Sundbergs på hem
man nr 3 (Martin Karlssons gård i bakgrunden). Höet 
ska bärgas och slåtterfolket står uppställt framför 
husbondens kamera. Johan Sundberg var både foto
graf och handlande och en betydande man i Sikeå. 
Han byggde bl a upp Träffpunkten och låg bakom 
flytten av "officersmässen" från Gumboda hed tili 
Sikeå. Här sitter han i schäsens baksäte, uppklädd 
för att ge sig i väg på affärsresa. På kuskbocken sitter 
drängen Per Jonsson. Längst tili vänster och höger 
står fosterbamen Edla Johanna och Johan Alfred. 

Bilden är från 1890-talets början. 

Crazy Legs 
FÖRENINGEN Crazy 
Legs bildades 1998 och 
finns sedan maj 2010 i 
Träffpunktens lokaler. Man 
har f.n. ett 50-tal medlem
mar från Mellanbygden. 
Deltagamas ålder 11- 70 
år. Kurser hålls 2 kvällar / 
vecka söndagar och onsda
gar. I nybörjarkursen deltar 
ett 15-tal. 
Höjdpunkten är Gumboda 
Heds Folkfest i början av 
juli där man uppträder och 
lär ut lättare danser. 
Föreningen har ett visst 
kvinnoöverskott varför 
man gäma ser fler manliga 
deltagare. 
www.crazylegs.nu 

"Syjuntan" 
EN GRUPP DAMER från 
Legdeå och Sikeå samlas 
en gång per vecka på Träff
punkten och sysslar med 
diverse handarbeten. 
Verksamheten startades för 
17 år sedan av Karin Fors
man och Eva Jonasson. För 
det mesta är det 7 -8 perso
ner på träffama. 
Man träffas 11-12 gånger 
på hösten och lika många 
gånger på våren.Vid sä
songsavslutningen samlas 
man för att avnjuta en god 
middag. 
Det finns plats för fler del
tagare och intresserade kan 
kontakta Elisabet Lund
gren te!. 15108. 



8 Spiran 

Andra Varvet anropar byn! 
1997 slog vi upp portama 

till Andra Varvet. Ann
Charlott Nordlund hade 
kornrnit med det suveräna 
namnet som dels syftar 
på saker som skall gå ett 
andra varv, att vi då höll tili 
i Varvsstugan och att det 
var ett annat varv, inte ett 
båtvarv. Vi var ett gäng som 
tyckte att iden att ta emot 
och sälja bättre begagnade 
saker mot provision, var 
värd att pröva. 

Iden höll, vi växte snabbt 
ur Varvsstugan gjorde ett 
EU-projekt där Såghuset re
noverades till en sornrnarlo
kal där vi har huserat sedan 
1998. Utan den stora arbets
insatsen som många byssbor 
gjorde hade vi inte varit där 
vi är idag. Från början var 
vi en sektion under LSI men 
numera är vi en egen ekono
misk förening. 

•• 

And~målet med för-
enmgen är förutom 

att sälja begagnade prylar, 
att butiken ska fungera 
som träffpunkt och skapa 
arbetstillfäl Ien. F öreningen 
ska vidare arbeta med att 
utveckla verksamheten och 
bevara kulturmiljöer. 
Vi har kunder från Kiruna 
tili Umeå, Burträsk och 
Skellefteå och har idag ca 
280 inlämnande kunder. Vi 
öppnar telefonen 15 maj och 

första veckoma är trycket på 
telefonen oerhört hårt. 

Vårt problem är att vi 
inte har någon lokal 

där vi kan förvara sakema i 
väntan på plats i butiken . Vi 
försöker att fylla lokalen tili 
bristningsgränsen utan att 
det för den skull skall se för 
brötigt ut när vi öppnar. En 
lokal, gäma med möjlighet 
att hålla lite varmt, skulle 
underlätta för oss. Vi skulle 
då kunna ta emot tidigare 
och även lagerhålla innan 
öppnandet. 
Finns det någon loka! i byn 
där vi kan få husera delar av 
året? 
Det är inget problem att 
lämna in varor de sista 

veckoma, faktum är att det 
som lämnas in sent syns 
bättre eftersom butiken 
börjar se "tom" ut. 
När det gäller butiken som 
träffpunkt så har det över
träffats med råge. Det är inte 
bara en gång som jag har 
hört: "Men är det inte hum
hum, det måste vara minst 

20 år sedan jag såg dig sist!" 
Vi kan nog säga att det är 
kommunens största turistatt
raktion. Vi har sedan 1998 
skapat arbetstillfällen. 4-7 
ungdomar har sedan dess 
sitt sommarjobb hos oss. Vi 
jobbar hela tiden med att 
utveckla verksamheten men 
tyvärr så stupar vi på att vi 
har de lokaler vi har. Vi är 
några som har varit med 
från början. Några har kom
mit och gått men föreningen 
har hela tiden fyllts på och 
idag är vi 17 medlernrnar. 

Men åren går och med 
det kommer sjukdom 

och krämpor som gör att 
vi inte orkar/kan göra den 
arbetsinsats som vi viii. 
Vi är ett gäng som, förutom 
att vi jobbar hårt ideellt för 
att detta ska gå runt, även 
har väldigt roligt tillsam
mans. Vad vore en vår utan 
upptaktsträff med Andra 
Varvet-gänget!? Men vi 
skulle behöva bli flera! Kra
vet på en ny medlem är att 
personen skall bo i Legdeå/ 
Sikeå och att man är beredd 
att satsa minst 30 timmar 
per säsong. Innan vi öppnar 
består arbete av att ta emot 
kunder och få butiken i 
ordning. Under de 8 veckor 
som butiken är öppen turas 
vi om att vara ett stöd tili 

ungdomama som jobbar, 
jobbar i butiken lördagar 
och söndagar, tar emot kun
der och plockar ordning i 
butiken. När butiken stänger 
så gäller det att kunderna 
skall hämta igen sina saker, 
få sina pengar och butiken 
ska avvecklas för säsongen. 
Inför öppnandet i juni 
brukar vi haen trevlig kväll 
med mat och på hösten av
slutar vi med surströrnrning. 
Känner du för att jobba med 

något av detta och komma 
med i ett i mina ögon myck
et trevligt gäng, hör av dig! 
Gamma( eller Ung, Karl el
ler Kvinna spelar ingen roll, 
du behövs! ! ! Ring! 

Ingrid Hanke 

ÄNDRA V ARVET 
SÖKER PERSONAL 

för sommaren 20 1 1 

Vi söker Dig som är född 
-95 och tidigare, som är 
plikttrogen, företagsam och 
initiativrik. 
Du måste vara självgående 
och pigg på att hugga i. ln
tresse för gamla grejer och 
försäljning är ett plus. 

Hör av Dig tili 
Barbro Pettersson 
tel 070 274 59 52 
SENAST 10 maj 




