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Nu blommar hela byn 
Hamnmarknad och 

Andra Varvets öpp
nande, midsommarfirande 
i hamnen och på Gran
skär, friluftsgudstjänst 
och första onsdagskafäet 
- sommarens aktiviteter 
har börjat med en rivstart i 
hamnen. Också camping
gästema har bö1jat hitta 
hit och boulespelama har 
tinat fram efter den något 
sena våren. Sikeåsom
maren är i full gång och 
bjuder på ett ännu rikare 
utbud av aktiviteter med 
fyra musikkafäer även på 
söndagskväl lar. 
Hamnen börjar mer och 
mer leva upp tili vår dröm 
när LSI startades, att den 
skulle bli sommarhalvårets 
mötesplats för gamma! 
och ung. "Det sp irar i Si
keå" var vårt valspråk vid 
starten, men nu kan vi väl 
inte utan stolthet påstå, att 
det blommar i Sikeå. 

Flera av våra projekt 
som startades i liten 

skala har blommat ut. 
Andra Varvet har gått 
från små trånga utrym-

men i Varvsstugan tili 350 
m2 golvyta i Såghuset, 
campingen har från starten 
med några husvagnsplatser 
och torrdass längst ut på 
hamnudden, utökats tili 
50 platser, nio stugor och 
tre servicehus och fårkoo
perativet har blivit natur
beteskooperativet med 
hela "Storholmen" som 
naturbete. 

Men mitt i blomstring
en är det nära tili att 

tänka på höst och vissnan
de och död. Åtminstone 
gubbligan på campingen, 
ålder 77-80 år, pratar om 
det ibland. Våra gäster 
förvånas ofta när vi berät
tar om vårt campingäven
tyr och vi gråhårsgubbar 
har väl i viss mån blivit 
vår campings signum. 
Men campingen kommer 
att leva vidare och Andra 
Varvet och Naturbetes
kooperativet likaså och 
nya eldsjälar kommer att 
ta vid när någon tröttnar 
eller inte orkar längre. Nya 
frön finns redan i fröpå
sen- konsthantverksbo-

dar, agilitybana - många 
campinggäster och bybor 
har hundar - grillstuga på 
Kungsön, utveckling av 
Varvsstugan och många 
fler ideer och människor 
som viii förverkliga dem. 

Högst på idelistan lig
ger ändå ett hamn

cafä, så vad händer tili 
hösten? Drömmen är att 
många bybor viii ställa 
upp och förverkliga iden. 
Anmäl dig redan idag tili 
"frivilligkåren", så får d'--' 
känna glädjen av att ha 
gett ditt bidrag tili ett ännu 
mer blomstrande sommar
sikeå och en anläggning 
som vi kan inviga när 
byaföreningen fyller 20 år 
2013. Vi kommer att bjuda 
dig på gratisfika en hei 
vecka! 
Ha det gott och en trevlig 
sommar! 

Sture 
Bäckström 

Sika-kalendem sommaren 2012 
Musikcafeer ordnas alla onsdagar under sornmaren tili och rned den 8 
augusti. Tiden ärl 8.30 och platsen Kajutan. Nytt för i år är rnusikkafäer 
också söndagarna 8, 15, 22 juli och 5 augusti - sarnrna tid och plats. 

Söndagen den 9 septernber firas Kulturarvsdagen över hela landet - så 
också i Sikeå kl 13.00 - 15.00. Årets terna är "Under Ytan". 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

Viilkomna ti11 arrangemangen! 

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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Vd.lkoVl\[;to-. till b~[;t! 
Sommartorpet N;yinflyttade på Granskär 
ska bli en återkommande rubrik i Spiran. Gamla 
och nya hus-/stugägare får frågorna 1) Varför 
valde du Sikeå? 2) Vad är bra med byn? 3) Vad 
saknar du? 

Axel påfarstutrappan tili huset. 

Först ut är Britta Aberg som köpt sin farbror Axel Åbergs 
hus "upp-i-byn", mitt emot missionskyrkan. 
1) Jag har mina rötter här, farmor bodde här. Själv är jag 
född i Umeå men flyttade därifrån som bam och har bott 
på många olika ställen i Sverige. För ett 10-tal år sedan 
bestämde jag mig för att jag ville bo i Sikeå som pensionär. 
2) Det är en aktiv by med en speciell historia. Och 
vacker, med närhet tili havet. 
3) Affår! men det blir bra med cykelvägen tili Robertsfors. 

POPULARA Granskär har 
fått ännu en fastboende. Det 
är Elisabeth Granberg som 
sålt lägenheten i Umeå och 
flyttat tili fritidshuset som 
hon köpte tillsammans med 
sin särbo Dan Holmström 
från Arvidsjaur för sex år 
sedan. Hon pendlar dagli
gen tili sitt arbete vid tand
läkarhögskolan i Umeå. 
Elisabeth (hiiden) tycker 
att Sikeå är en trevlig by 
och att det är lätt att komma 

in i gemenskapen eftersom 
man har möjlighet att delta 
i olika aktiviteter. 
Välkomna till vår by. 

gunnar l. 

1f e tttttt 11 
På kvällen den 4:e april i år Den 3(Y mars 2012 fick 
föddes vår Thea på Umeå Joakim Andersson & 
BB. Hon vägde 3650 gram Sandra Jonsson, i det gula 
och var 52 cm. lång. Stora- huset vid bäcken, en dotter, 
syster heter Tove. Henny, 3065 g och 50 cm. 
Anna och Fredrik i Legdeå Storasyster heter Hilma. 

)\[ i CO [I ltt"' 
Legdeå har fått ytterligare en ny invånare. Vilma och 

i Melker Gustavsson fick en flicka, Nicolina, den 23 april 
1::: 2012. Hon var 47 cm lång och vägde 3060 gram. 

Marja Taussi Sjöberg köpte hus vid Slättbäcksvägen i 
augusti 2011 . 
1) Lagom avstånd tili Umeå och rätt prisnivå på huset. 
Det är också en levande by och tämligen nära till ali 
service i Robertsfors. 
2) Att det är blandad bebyggelse och inte bara sommar
stugor utan också fastboende. Det ökar trivseln liksom 
närheten till havet. 
3) Närbutik. 
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Succe för midsommartraditioner! 
på den västra stranden 
Solen sken, det viftade i flaggorna på Campingen och 
när vi smyckat midsommarstången med blommor så 
fanns det fortfarande blommor kvar 
för alla som ville binda sig en egen 
krans. 

.. . och på den Östra 
Ända sedan 70-talet har det varit midsommardans på 
Granskär. I år vad det Good fellaz som stod för musiken 

- för femte året - så de har blivit litet 
av ett husband! 
Fotboll på TV och instabi lt väder in
för helgen, kanske var orsaken till att 
många inte anmält sig ti li midsom
mardansen i förväg. Ett 100-tal kom 
ändå tili Gran logen under kvällen. En 
de l dansade eller satt ute på altanc 

Våra spelmän, Rolf Källqvist och 
Lasse Hyvönen, stämde upp en tradi
tionell gånglåt när stången skulle re
sas i Sikeå hamn och den fick också 
bli uppvärmningen tili dansen. Gla
da människor i alla åldrar sjöng och 
dansade Små grodorna och Jungfru 
skär. 

N ~1':.all och myste, medan andra bara tittade 
~H~ J:.§ur--11.... förbi för en pratstund och lyssna litet 

Vi dansade ti lls orken tog slut och 
då slog sig de flesta ner i gräset med 

r,<.::;.,..,,~,«--.~v· 

sina fikakorgar eller köpte korv och - •.. - .• r·· 

läsk, alltmedan Sture Bäckström sål
de fiskekort till LSI :s egen fiskdamm 
(napp varje gång!). Alla var nöjda och önskade att detta 
firande ska bli en tradition.Och det kan vi väl lova, eller 
hur? 

Agneta S 

Midsommargudstjänst 
DEN ÅRLIGA midsom
margudstjänsten hölls i 
år den 23 juni i Kajutan . 
Predikan framfördes av 
diakon Karin Lundström. 
Dessutom medverkade 
Robertsfors kyrkokör un
der ledning av Erika Sand
ström. 

Kyrkvärdar var Eva Netzen 
och Kurt Vesterlund . Kol
lekten tillfaller vänförsam
lingen i Talzi i Lettland. 
För kaffeserveringen sva
rade Ingrid Åhman, Lilian 
Hägglund, Anita Bränd
ström och Vivianne Bäck-
ström. 

gunnar /. 

Medan den f estliga invigningen av altanen på Granskär 
pågick, tappade den här tallen, tvärs över fjärden, fotfästet. 

på musiken . 
Hamburgare direkt från utegrille11 
varmkorv, kaffe och bulle bidrog t 
den allmänna trivseln. 
Innan dansen träffades man för pick
nick på logen. De är också början på 

en tradition, då den var andra året för träffen. Det vackra 
vädre tillät att sitta ute på den nybyggda altanen med ut
sikt över Sikeå hamn. 

lngela N 

Invigningen 

lngela Nordin, ordförande i Granskärs fritidsforening 
och de ideella herrarna. 

TNVIGNINGEN av Granlogens aitan blev, trots det ky
ligaste junivädret på 84 år, en lyckad och välbesökt till
ställning. Ett 50-tal personer samlades för att se Sture 
Bäckström klippa bandet och förkunna den storslagna 
altanen för invigd. 
Arbetet med altanen har pågått under ett knappt års tid 
och har, som resten av Granlogen, genomförts enbart av 
ideella krafter. Göran Åberg, Sune Falk, Lennart Bränd
ström och Sven-Erik Lundström ställde upp på scenen 
och applåderades. K vartetten har varit drivande under 
projektet och med hjälp av respektive samt några ti li satt 
pricken över i:et på Granskärs stolthet Gran logen . 

Jonas Nordin 
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Vägföreningen 
Vid Sikeå Samfällighets
förenings, populärt kallad 
Vägföreningen, årmöte 
redovisades bl.a. det väg
underhåll som gjorts, men 
också trafikspegeln som 
satts upp i korsningen 
Kustlandsvägen-Brännsta
vägen för bättre koll på de 
som kommer från höger. 
Skyltar med fartbegräns
ning till max 30 km/tim 
öre och efter ridklubbens 

anläggning hade också 
satts upp genom vägför
eningens försorg, eftersom 
'1yndigheterna inte ansett 
att det vara nödvändigt. 
Ansökan till Trafikverket 
om förbättringsåtgärder på 
såväl Slättbäcksvägen som 
Brännstavägen har ingetts. 
Årsmötet beslutade om 
oförändrad utdebitering. 
Styrelsen med Tord Filips
son i ledningen fick förnyat 
förtroende. 

Lars B Nilsson 

FRÅN DEN l JUNT har 
Bygdeå Bil o Däck i Spi
ranhuset, bytt namn till Si
keå Bil och Rep. 
Det är Peder och Joakim 
Andersson från byn som 
tagit över efter Peter Nils
son som insjuknade och 
hastigt avled. 
Joakim har "tjuvstartat" 

Träffpunkten (torts.frånföre9 . nr) 

EFTER EN OT ÅLIG vän-
n på besked från Boverket 

om de beviljat oss pengar 
tili renoveringen, kom det 
tråkiga beskedet. TyväIT! ! 
1et var många som ville 
a en del av kakan och vi 

fanns inte med i de priori
terades gäng. Men frågan 
dör inte för det. 
Vi har våra pengar på kon
tot och lånelöftet från kom
munen och vi kan ju söka 
1gen. 
Problemet med Ivar Fre
drikssons hus och testa
mente är nu också löst i 
och med att Ridklubben får 
köpa huset för 10.000 kr 
och de pengama delas se
dan mellan de olika organi
sationer som fanns listade 
i testamentet. Det är inga 

stora pengar det handlar 
om, men det är, enligt oss 
i alla fall, den bästa lös
nmgen. 
Det känns som om vi skul
le behöva diskutera och 
lufta eventuella meningar 
om hur vi ska gå vidare. 
Därför tänker Träffpunkten 
kalla tili en extrastämma 
när semestrama är över. Då 
lägger vi upp strategin hur 
vi ska göra och vad samt i 
vilken ordning och priori
tet. 
Börja fundera.. ... har du 
någon bra ide hur du tyck
er att vi ska fortsätta, så 
håll utkik i brevlådan och 
på anslagstavloma i byn 
framåt augusti. Kom och 
säg din mening! 

Agneta S, ordf 

och redan jobbat några må
nader, och nu i sommar kli
ver pappa Peder också in 
på heltid i verksta'n. Bäg
ge har lång erfarenhet som 
bilmek. Men att ta över just 
den här verkstaden kändes 
litet kluvet. 
- Det är litet som 'den enes 
död ... ' säger Peder som var 

god vän med Peter sedan 
många år. 
Men samtidigt ser han det 
som en spännande utma
ning - bara det att både bo 
och arbeta i Sikeå är ett 
stort plus för dem båda. 
De ser också stora utveck
lingsmöj ligheter och ger 
jämet för företaget.. 

Drömvallen slår rekord 
DRÖMVALLENS föräld
rakooperativ har bestämt 
att till hösten öppna en av
delning tili. Sju bam från 
Legdeå/Sikeå väntar på att 
få plats på förskolan och 
när dessa bam börjat i höst 
kommer 21 barn att gå på 
Drömvallens förskola och 
14 bam på Drömvallens 
fritids. 
Detta torde vara rekord i 
föräldrakooperativets his
toria och för att klara av att 
driva verksamheten med 
samma höga kvalitet som 
tidigare kommer vi att an
ställa en tili person som 
ska arbeta i bamgruppen. 
Vi söker nu efter en person 
som brinner för att arbeta 
med bam, är positiv och 
lösningsinriktad, gäma ar-

betar med utomhuspedago
gik och som har utbildning 
tili barnskötare, förskol
lärare eller fritidpedagog. 
Sök om beskrivningen 
stämmer in på dig. 
Förskolebamen kommer 
att delas in i två grupper -
en småbarnsgrupp där barn 
i åldrama 1-3 år kommer 
att gå, och en grupp för de 
större bamen mellan 3 och 
fem år. 
"Storbams"-gruppen kom
mer att husera i fritids lo
kaler på förmiddagarna 
och tili största delen vara 
utomhus på eftermidda
gama. Under vintermåna
dema räknar vi med att ett 
par tillfällen i veckan hålla 
tili i Träffpunkten. 

Hilda Ö 
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Hus med historier byter ägare 

S 
kräddar Bomans 
hus i Brännstan har 
nu bytt ägare sedan 

Alexander Åström köpt av 
Inga Forsgren. Huset är ett 
av de äldsta husen här vid 
hamnen. Det byggdes 1896 
av Karl Johan Boman på en 
tomt, vackert belägen på en 
höjd, som han köpt av bon
den Jonas Anton Nilsson. 

Boman var skräddare 
och småbrukare med häst 
och några kor. Odlings
marken var avlägset belä
gen borta vid Ståbacken. 

Kalle hade varit i Ameri
ka och hans hus kunde väl 
också kallas ett hus med 
historier. Här en historia 
som Kalle sägs ha berät
tat om gatoma i New York 
som var av gummi och om 
husen som var hiskeligt 

höga. 
En man hade ramlat 

från en skyskrapa och se
dan studsat upp och ner i 
14 dagar. Tili slut varman 
av barmhärtighet tvungen 
att skjuta honom så att han 
inte skulle behöva dö av 
svält. 

Hans lojala hustru Sofia 
sa alltid efter hans utlägg-

Se upp för lekande höns! 

När jag en morgon 
som vanligt cyklade 

på Mias gränd möttes jag 
av en vacker skylt där det 
stod Lekande Höns. På väg 
tillbaka möttes jag av ett 
gäng vackra svarta höns. 
Jag berättade för min sam
bo Birgitta och vi åkte dit 
och fick ett mycket trev
ligt mottagande av 7 svarta 
höns som sprang omkring i 
närheten av och på vägen . 
Lena Kristophersson, som 
äger hönsen, berättade att 
rasen heter dvärgkochin en 

av de allra äldsta från Kina. 
Hon har 5 hönor och 2 tup
par och har även inrett en 
bur åt dem så de verkar ha 
det mycket bra i det fria. 

Lars B Nilsson 

'Säsongarbetarna' på plats 
ÅRETS KVIGOR, stutar, lamm och häst har intagit na
turbetet, fokuserade på mat och vila. När stängslet i havet 
är klart ska kalvama tili strandbetet för att hjälpa tili så vi 
får behålla den fina havsutsikten. 
Den vackra havsutsikten uppskattas av alla. En önskan är 
att fler blir medlemmar så vi kan hålla byn öppen. 

Lars Löjbom 

ningar - "Ha du vyre ve 
om he å, Kalle." 

Men Kalle och Sofia var 
också troende och i Bom
ans kök hölls ibland bya
bön . Jag fick följa med far
far på en sån när j ag var i 
6-7-årsåldem. l köket hade 
man ställt undan matbordet 
och lagt plankor på sto
lama som blev sittbänkar 

för deltagama, något som 
jag tyckte var konstigt. Vid 
spisen hade man ställt ett 
litet bord som predikstol. 
Tyvärr kom inte någon pre
dikant den här gången, men 
jag minns att Kalle läste ur 
en bok och att man bad och 
sjöng psalmer. 

Sofia dog 1954 och Ka l
le 1958. 1959 köpte Ni 
Ture Halvar Renberg huse 
och sedan har ägama varit 
Rolf Bertil Östen Anders
son 196 1, Kurt Ove Harald 
Norberg 1964, Bo San°'--' 
berg 197 4 och Inga F ors
gren 1976. 

Nu heter ägaren Alex
ander Åström och vi häl
sar honom välkommen tili 
Brännstan och Sikeå. 

Sture Bäckström 

En bygg-boom på gång i byn 

EN DAG var det bara en 
brädhög kvar av det röda 
huset vid Brännstavägen. 
Några veckor senare stod 
där ett nytt, modem hus. 
Och allt detta för att siippa 
renovera! 
Det är Mikael Jansson som 
tagit det radikala greppet. 
- Fönstren var dåliga, taket 
var dåligt, grunden var då
lig, ja hela kåken som var 
från tidigt 40-tal. 
- Och nästa år skulle ved
pannan ha fyllt 60, konsta-

terar Mikael. 
Nu är det frånlufts-värme
pump som gäller, och en 
braskamin, mest för triv
seln . 
Han är heller inte den ende 
som satsar på att bygga i 
byn. 
- Det harju blivit som en 
bygg-boom, säger han och 
syftar på en annan hus
grund som gjutits med 
adress Slättbäcksvägen. I 
höst ska det ta fonn , så det 
får vi återkomma ti li. 
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AH sff ö11s bla11dning 
Det blev en bok! 
DET BÖRJADE med att 
jag sa tili Dan-Viktor, att 
detta måste du skriva ner. 
Det var i slutet på 90-talet. 

tili Dan-Viktor i vintras. 
Han har fortfarande många 
historier kvar att berätta 

om det gamla Sikeå. 
Han är så full av 
historier, och det 
är roligt att höra 
honom berätta. 
Han satte sig vi 

Jag hoppas att han 
. "i""u"r h ~,ur,i .. .a ,öi•g sätter sig ner oc 

1torn och skrev, 
fritt ur hjärtat, och 
det blev en bok! 
Jag hade tänkt att ge 
1-ioken bara tili släktens 

....,-a rn, och tili gamla vänner 
från förr. 
Så har vi också gjort, och 
många fina samtal blev det 

--· skriver ner mera ,,.,,• 

\ av sina minnen. 
De som är barn 
nu kan inte 
förstå, hur det 
var på den 

gamla tiden. Sikeå har 
förändrats och alla origi
nal från förr är borta. De 
nya originalen är för lika 
varandra numera. 

Vid datorn Ann-Charlott 

SM i boule avgjort 
SEX LAG var anmälda tili 
SM i boule 2012 - Jomyra, 
Brännstan, Sikeåhamn, 
Hammarn, Norra Sikeå 
och ett lag från PRO. Bäst 
var Norra Sikeå, som i år 
lånat in Veikko Kääriä, 
efter att Dan-Viktor inte 

unde ställa upp. Laget 
gick obesegrad genom alla 
tre matcherna. Men det är 
inte segern som är vikti
"ast menar Ann-Charlott 
. ordlund, utan att vi kan 

träffas och ha en stund 
social gemenskap. Det 
skrattas mycket när vi har 
våra spelkvällar. Fler sika
bor borde utnyttja vår fina 
Boulebana. Vi ställer gärna 
upp och lär ut, spelregler 
och klot fin ns att låna. 
Resultat SM (SikcåMästerskapcn): 

Norra Sikeå Veikko Kääriä / 
Ann-Charlott Nordlund 3 +29 
Sikeå Hamn Laila Andersson/ 
Gösta Andersson 2 +9 
Jomyra Göran Andersson/ 
Tage Brändström 1 -1 

Postlåde-make over 

Trogna marknadsbesökare 
DET VAR MYCKET god bredd på det 25-tal marknads
handlare som kommit tili Hamnmarknaden i Sikeå - allt 
från loppis, tunnbröd, broderier och trasmattor tili skön
hetsprodukter. Nytt för i år var att Hasses fisk, som van-
1 igtvis säljer fisk i Bjuröklubbs gästhamn, hade färsk fisk 
och röka räkor tili försäljning på sin båt som ankrat vid 
kajen. 
För de hungriga fanns thaimat att köpa i ett av stånden, 
hamburgare vid scouternas täit samt fika och korv som 
såldes tili förmån för Träffpunkten. 

Marknaden har också några trogna återvändare som kom
mer år efter år. Framförallt gänget på bilden, Irene och 
Hans-Erik Wahlström från Ö-vik och deras goda vänner 
Siv och Kjell Hallberg från Holmsund. 
- Det har blivit tradition och vi passar även på att besöka 
släkt och vänner, berättar de. 

r Ytsste bu att 
det nu är 200 år sedan det första fartyget sjösattes vid 
varvet i Si keå. Det var barkskeppet "Oskar", 27 meter 
långtoch8 meterbrett, ungefärsom "Jakobstads vapen" 
J ungfruresan sommaren 1812 gick ti 11 Stockholm med 
last av produkter från bruket, stång- och knippjärn, 
spikoch ankarsmide, bräderfrån sågen men också tjä
ra, näver och strömming. Skeppare var Jakob Lampa. 

A 

De som hade sina postlådor vid bron över Slättbäcken, har fått flytta dem närmare hem. Det innebar även nya 
adresser, så nu är det 12 året-runt- och 19 sommarboende som har adress Granskär, Ulldalsviken eller Bredudden. 

Posten har varit med och sagt sitt om plats och utförande av postlåderaden. Resultat - den lysande röda raden är ett fö
redöme väl värt att ta efter. Den har också fått efterföljare, så en allmän uppstramning av svajiga lådrader är att vänta. 



8 Spiran 

Årets bildgåta startar på Östersia och går tili hamnen 
genom Sikeå via Legdeå och åter Sikeå. 
Skicka in ditt svar, senast sista augusti, tili 
Ingemar Nilsson Legdeå 117 91593 Robertsfors 
eller ingemar.nilsson@sikea.se 


