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Det var en tjusig tid - del 4! 

Huset närmast t v var Axel Ögrens cafe 
som övertogs av John Byström 1926 och i huset längst 

upp i bild drev Axel Andersson cafe samtidigt. 

"Lägg 5 öre i öppningen" 
lyder anvisningen på den 
här eleganta musikma
skinen som fanns i Alexius 
Anderssons kafe vid Kors
vägen. 

sid 5 

Havet tar 
och havet ger ... 

Stugsista, ett farväl till 
sommaren och havet och 
en fåfäng protest mot 
mörkret. 

Men det finns en del att 
tänka på innon vi går in 
i vinteridet och låter hav, 
vind och vatten ta över. 

Foto: Ingemar Nilsson sid 8 
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Låt vår idetid bli vår idetid 
D en cegniga som-

'.:1are~ ha:_ nu gått 
over I en annu 

blötare höst, som lett tili 
att bäckar och diken sväm-
mat över. På naturbetet har 
djuren tagits in och mitt 
emot Varvsstugan har det 
röjts för ny betesmark. 
Sittgrupper och parkbän-
kar är intagna och upp-
staplade under Kajutans 
tak. Såghuset är utstädat 
och Stora magasinet är 
fyllt med husvagnar, bilar 
och båtar. 

G runderna för de 
nya husen är 
nu klara och nu 

väntar vi bara på att husen 
ska ställas på plats. Sedan 
går vi i ide. Det betyder 
förstås inte att vi somnar 
in utan fokus flyttas bara 
över till inomhusaktivite-
ter. 
J u äldre man blir desto 
mer tittar man tillbaka och 
kanske bannar sig själv 
över att man inte lyssnade 
noggrannare på de äldres 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

berättelser eller frågade någon bild som du vill 
om vilka som fanns på de sätta in på LSI:s bildbank. 
gamla bilderna. N u gör v i Men idetiden kan väl 
om samma fel, skriver inte också ibland växla över i 
vilka som är med på våra idetid, då nya ideer föds 
foton, berättar inte våra som pockar på att bli 
historier. Ide-tiden är tili förverkligade. Det är ju 
för sånt. under vinterhalvåret som 
Alla har en historia att planeringen av nya projekt 
berätta om barndomens för sommaren bör ske. 
lekar; vem petar Putte nu, 
vem slår selter eller kastar H"' kan vi använda 
käpp och vem vet något våra resurser och 
om "Getingen", "Kalk- framför allt de 
börsten" eller "Skräcken nya husen på bästa sätt? 
från Bäcken"? Vem berät- Finns andra ideer? Kläm 
tar deras historier? Jag vet fram dem så kanske vi 
att några har skrivit och blir många som trycker på 
berättat. Dan-Viktor Pet- "Gilla"-knappen. Då kan 
tersson är en som tryckt de tas in i LSI:s verksam-
sina berättelser i en bok. hetsplan för 2013 och bli 

förverkligade. 

Tänk om vi kunde få Gott sparkarföre och så 
många som berättar småningom En God jul 
i byn. Vilken grej! önskar n 'Sture 

Berättarbyn! Vi har en 
lång idetid framför oss så 
sätt igång med skrivande 
och genomgång av foto-
album mellan snöskottar-
stundema och sparkturer- Sture 
na. Kanske hittar du också Bäckström 

CcULTIDER på Flankrotet 
,..Jför 100 år sedan. (Bilden) 

Bildbanken är omättlig. Har 
du en gammal bild - sätt in 
den på banken så sparas den. 
Originalbilden får du natur
ligtvis tillbaka. 
Tack på förhand. 

Ring Sture B 153 53. 

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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V~lko~t,tÅ Ml b~t,t! 

Sommartorpet 
TORPET, vid Bränns
tavägen, köpte Fredrik 
Bergström 2010. Därefter 
har han revovertat ganska 
omfattande. Han hade 
först tittat på ett annat torp 
i byn, men det blev för 
dyrt. 
Varför valde han Sikeå? 
- Både min och sam
bons pappa kommer från 

kommunen, och jag var 
mycket i Sikeå som barn. 
Vad är det då som är bra 
med byn? 
- Vackra vyer vid havet 
förstås och campingen, 
kiosk och ett aktivt för
eningsliv, samtidigt som 
det är nära tili service i 
Robertsfors. 
Nåt han saknar? Nä! 

BllDGÅT'ANs VINNARr 2012 
Vinnare av Årets bildgåta blev Susanna Hermansson! 
Hon lyckades cykla ihop rätt svar som följer; 

1. Slättbäcksvägen 
2. Gammellandsvägen, Liigdeå 
3. Stenhuggargränd 
4. Kustlandsvägen, nära Sikeå 
5. Gammellandsvägen, Sikeå 
6. Gammellandsvägen, Liigdeå 
7. Stenhuggargränd 
8. Brännstavägen 
9. Varvsvägen, Gran-

skär 

Vi gratulerar Susanna 
som har vunnit stor 
ära, motion och en 
LSI-tröja! Det är alltid 
lika roligt att se alla 
som är ute under sommaren 
med Spiran och cyklar runt i 
byarna med en koncentrerad 
men ftackande blick ... 

Nya lägdebor! 
FÖRE DETTA Naima och 
Ragnar Jonssons hus , be
läget vid Kustlandsvägen 
längst 
söderut i Lägdeå, fick nya 
ägare under den gångna 
sommaren. 
Det är Carolin och Sari 
Denninger med dottern 
Kerstin, 11 månader. 

Dom kommer närmast från 
Nyköping där de fortfa
rande jobbar och kommer 
att fortsätta så under tiden 
som huset renoveras. 
Carolin och Sari har redan 
hunnit skaffa kommunalt 
vatten, isolerat och slipat 
golv och fixat källaren. 

gl. 

LSI hä!sar Sari , Kerstin och Caro!in vä!komna ti!! byn! 

Från motion till motion 
TORSDAG 16 augusti 
2012 var första dagen jag 
kunde trampa nya cykel
vägen tili jobbet i Roberts
fors. Äntligen! 
En av de aktivaste motionä
rerna är Curt Nyman. Redan 
1973 började han motionera 
i fullmäktige om krav på en 

säkrare väg för gång- och 
cykeltrafikanter mellan Si
keå och Robe1tsfors. Nu, 
nästan 40 år senare, får han 
motionera på den ! 
Har du inte testa den än? Ta 
cykeln eller promenera, det 
blir en härlig upplevelse. 

lnge!a 
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Då gällde öga för öga och "hand för hand" 

B akgrunden tili denna 
tragiska händelse är 

de stora nödåren i slutet av 
1700-talet. 
Lars Persson i "Lia" hade 
överlåtit hemmanet tili sin 
son Per Larsson. Därför 
hade man skrivit ett "födo
råd", ett avtal som reglera
de hur mycket av mat och 
kläder som fadern skulle 
erhålla varje år. 
Under de knappa omstän
digheter som rådde tyckte 
sonen att födorådet blev allt 
för betungande. Han tog 
kontakt med knekten Jonas 
Flark som för en summa 
av 50 riksdaler åtog sid att 
skjuta Lars Persson. 

När Lars Persson en 
höstdag hade tagit 

gårdens häst och kört tili 
ett utskifte för att hämta 
hö, hade Flark lagt sig i 
försåt vid ladan. Medan 
Lars Persson, som var i 
60-årsåldem, trampade hö
skrindan, siktade Flark och 
sköt. 

Skottet träffade, men Lars 
Persson dog inte. Flark, 
som hade ett mynningslad
dat flintlåsgevär, kastade 
då bösssan, rusade fram 
och släpade den sårade tili 
en bäck i närheten där han 
dränkte sitt offer. 
Sonen Per Larsson tog hand 
om faderns döda kropp och 
spred ryktet att fadern bli
vit ihjälsparkad av hästen. 
Per började dock plågas av 
samvetsförebråelser och 
blev rädd när en korp bör
jade föra oväsen så snart 
han visade sig på gården. 
Han bekände sitt dåd för 
kyrkoherde Northman som 
kopplade in länsman. 
Både Per Larsson och Jo
nas Flark dömdes till döden. 
Det skulle ske genom hals
huggning och stegling. Per 
Larsson skulle dessutom få 
högra handen avhuggen före 
halsen eftersom han burit 
hand mot sin far. 
Dödsdomarna fastställdes 
vid Sikeå krog den 15 maj 
1786. De dödsdömda fördes 

En andäktigt /yssnande publikfick sig mycket intressant 
till livs vidföre/äsningen på Träffpunkten . 

En inblick i kartornas värld 
SJKEÅS INSLAG i kom- Helena Vikberg, Länssty
munens kulturvecka i ok- relsen, om historiska kar
tober, en föreläsning av tor, samlade storpublik på 

I korsningen Legdeviksvägen-Gamme//andsvägen, vid 
krysset i hiiden , skedde avrättningarna och de två döm
das kroppar hängde sedan dä1: .. androm tili varnagel. 

sedan till avrättningsplatsen, 
enl. uppgift där rågången 
mellan Legdeå och Sikeå 
korsar Gammellandsvägen. 

S karprättare Gyll kom 
med sina örhängen, 

i form av två silveryxor, 
åkande ien tvåhjulig kärra. 
Två stupstockar gjordes i 
ordning. Per Larsson för
des fram först och högra 
handen höggs av före av-

Träffpunkten. 
Över 50 personer fick en 
innehållsrik och intres
sant redovisning över vilka 
byakartor som finns och 
vad som kan utläsas från 
kartorna. Hur skiljer man 
på in- och avrösningsjord 
och hur såg bebyggelsen 
ut med vägar, husgrupper, 
lador och sjöbodar. 
Helena visade också exem
pel på olika typer av kartor 
från de äldsta geometriska 
kartoma från 1698 tili kar
tor från storskiftet 1816 
och laga skiftet 1862 m fl. 
En mycket lyckad kväll, 
som väckte intresset för 
egna forskningar. 

rättningen. 
Kropparna spikades sedan 
fast på två vagnshjul på 
sex fot höga pålar. Där fick 
kroppama hänga tills de 
ruttnade och föll ner. Hu
vudena sattes mitt på hjulet 
med ansiktena vända mot 
vägen i avskräckande syfte. 
På en tavia stod:" De tili 
straff och androm tili var
nagel." 

gl 

I? 'ljtsste bu att ~ 
år 1862 genomfördes 
Laga skiftet i Sikeå. 
Det var en omvälvande 
process för bönderna i 
byn. De uppsplittrade 
ägoma skulle samlas 
tili mer sammanhäng
ande skiften och nya 
vägar dras. Många av 
de inblandade kände 
oro och en av delä
garna blev tili och med 
så missnöjd att han inte 
skrev under förrätt
ningen. Men den blev 
trots det giltig och ut
gör än idag grunden för 
ägodelningen i Sikeå. 

~ A 
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Kaffe, brännvin och söndagsskola 
ALEX Anderssons kafä 
startades troligen på 20-ta
let. Bagare Byström och 
Berta Nilsson var de första 
innehavarna. Berta flyttade 
tili Ö-vik 1936. Alex A 
drev dä kafäet i några år. 
Ingrid Nilsson-Holmström, 
Gertrud Lindgren-Petters
son och en som hette Dolly, 
var anställda där och dottern 
Sara Andersson-Lindgren 
var den sista som jobbade 
där innan det lades ned. 

Cafäet i Korsvägen (nu
varande Bagarstugan) star
tades av bagare Wahl som 
lär ha kommit till fots från 

• 
Roslagen. Hans fru, Tant 
Wahl allmänt kallad, var 
en barsk dam, men snäll 
ändå. 

Dottern Linnea var 
psykiskt sjuk, tokig som 
man sade då, och slutade 
sina dagar på Umedalens 
sjukhus. Hon jagade Edla 
Ågren med en yxa, men 
någon lyckades ta ifrån 
henne den i sista stund. 
Hon brukade också säga 
tili min mamma Nanna att 
eftersom Linnea hade blå 
ögon var hon Gamla testa
mentets kvinna och Nanna 
med bruna ögon tillhörde 
Nya testamentet, och om 
Linnea fick slå ihjäl henne 
skulle hon bli fri från de 
onda och bli frisk ... 

Cajeet i Korsvägen 
då det begav sig. Den 
vackra farstukvisten 
är tyvärr borta sedan 
länge och i dag är 
huset gult. 
Eilen iförgrunden? 
Tjaa, det förekom väl 
då som nu noncha
lanta snabbparke
ringar i byn ... 

OCKSÅ NERE VID HAMNEN VAR DET GOTT OM CAFEER. HELA FYRA STYCKEN INOM EN 

RADIE PÅ EN KILOMETER. DESSUTOM FANNS GUSTAV NILSSONS CAFE I HUSET DÄR ULLA 

OCH CURT ÖBERG NU BOR OCH I HUSET MTTT EMOT FANNS KALLE JOHANSSONS CAFE. 

... 

Alex Anderssons Gafe, Sikel. 

J ag tror att Johanna Ågren 
köpte kafeet av Wahl och 
drev det nägra år och sålde 
tili Edmund Johansson i 
mitten av 40-talet. 

Algot Pettersson arren
derade det ett tag, Sonja 
och Kurt Carlsson likaså. 
Sedan uthyrdes det till 
olika familjer. Jag kommer 
ihåg några som hette West
man och familjen Karlsson 
från Bullmark som hade 
flera barn. 

Vid 50-talets början tog 
Edmund över driften själv, 
men hyrde ut det tili Curt 
och Lola Nyman 1955-
1956. Sedan drev han det 
några år tili nedläggningen 
i början på 60-talet. 

I kafeet fanns ett rum 

längst in som kallades för 
bakfickan. Där var det till
låtet med kortspel och att 
dricka brända och destil
lerade drycker. På sönda
garna var det söndagsskola 
i rummet bredvid. 

Lokalen hyrdes ut tili 
vägförvaltningen något 
är och 1965-1971 var den 
poststation tills det blev 

lantbrevbäring i Sikeå. 
En vinter i början på 

40-talet var det trankokeri 
på kafetomten. Johanna 
Ågrens son Fridolf, Frille 
kallad, hade skjutit 300 sä
lar tillsammans med några 
kamrater. Man flådde sä
larna och kokade sälfettet. 
Det låg en fruktansvärd 
stank över byn. 

Lola 

En riktig Hyppofon! 
"Lägg 5 öre i öppningen" 
lyder anvisningen på den 
här "lilla" musikmaski
nen, som fanns i Alexius 
Anderssons cafe vid 
Korsvägen. (Nuvarande 
ägare tili huset är Niklas 
och Susanne Jakobsson). 
För 5-öringen kunde man 
bland annat få lyssna till 
K väsarvalsen, Finska 

rytteriets marsch och Kärleksdröm efter balen, men 
också mer högtidlig musik som Norges nationalsång 
och Marseljäsen. 

Polyphon heter jukeboxens föregångare men 
"Hyppofonen" sa Berta Nilsson, som drev kafeet på 
20-och 30-talet, enligt sonen Rolf Nilsson, Stenung
sund, som lånat oss hiiden. 

Sture 
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Campingen växer 

Muraren Göran Dahl
berg (t h) och Göran An
dersson gör ett grundligt 
arbete. T h ett av husen 
som ska på plats . 

BEHOVET AV en större 
reception vid campingen 
har vuxit sig allt starkare. 
När så Robertsfors kom
mun beslutade att sälja 
några pensionärslägenhe
ter i Överklinten slog Ro
land Åhman i byn tili. In
tresseföreningen hakade på 
och köpte två av husen av 
honom, om 62 m2 vardera. 
1 det ena ska det bli recep-

tion och servering och i det 
andra rum för uthyrning 
och tvättstuga. 
Den 15 september star
tade arbetet med att göra 
grunder tili de nya husen 
och förberedelser för vat
ten- och avloppsledningar. 
Förhoppningen är att även 
husen ska komma på plats 
innan vintem. 

gl 

Träffpunkten (forts.frånföreg. nr) 

ETT NYTT KAPITEL i vår de utlovade stödet därifrån 
följetong om Träffpunktens inte ska försvinna. 
upprustning skrevs i början Våra egna insamla
av oktober då alla Sika-bor de pengar uppgår tili ca 
kallades tili extrastämma 240.000 kr och vi kan väl 
under rubriken: Hur ska vi 
gå vidare? 

Ca J 5 personer deltog 
och ytterligare ett tiotal 
hade skickat en skrivelse 
med synpunkter som lästes 
upp på mötet. 

Efter en bra diskussion 
beslöts att vi återigen ska 
försöka få bidrag från Bo
verket, samt att vi ska skri
va tili kommunen för att 

också berätta att vi fått pru
ta lite på den ursprungliga 
beräkningen. I stället för 
att slutnotan skulle hamna 
på lite över I miljon ligger 
vi nu på en totalsumma på 
ca 800 500 kr. 

Sedan får vi hålla tum
marna och vända oss tili 
högre makter för få stöd i 
våra ansträngningar att få 
ihop nämnda summa. 

•"'"""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""' 

Sommarsummering 
VI KAN trots vädret se 
tillbaka på en bra som
mar, där klirret i kassan 
tili och med överträffar 
fjolårets rekordresultat. 

Nästan 7000 gästnät
i ter och en tydlig trend att 
1 husbilarna tar över mer 
j och mer. Antalet stugnät
j ter har också ökat, liksom 
1 antalet utländska gäster. 
1 I år var nära 20 procent 
j utlänningar - mest tyskar 
j och norrmän, en ökning 
j med nästan 5 procent 
1 jämfört med fjolåret. 

1 Representanter för en 
1 rysk researrangör besökte 
1 oss också för att prova på 
1 vårt boende. Vi får väl se 
1 om vi får flera ryssar tili 
j sommaren. Bland våra 
! svenska gäster återkom-

Hoppas nu att alla ni 
som inte tycker sig ha fått 
någon information i detta 
ärende känner sig lite upp
daterade. I annat fall viii 

mer många flera gånger 
under säsongen och en 
del av dessa är gamla si
keåbor som passar på att 
besöka släkt och vänner. 

En av dessa, Per Fritiof 
Persson med härstamning 
från Erikssons efter Ro
bertsforsvägen, stannade 
en hei månad. 

Än en gång kan vi 
trots vädret lägga en fin 
säsong till handlingama 
och tacka våra feriearbe
tande ungdomar - Hildur, 
Kajsa, Moa D, Moa Loch 
Milan för ett bra jobb och 
naturligtvis också frivil
ligkåren - Kerstin, Jes
sica, Margareta, Kjell och 1 

Curt, som hållit ställning- l 
arna under kvällar och 1 
helge~ 1 

Sture B i 
.. . och våra gäs
tande husbilar 
blir bara större 
och större. Foto 
Gunnar L 

jag bara säga att ni är hjärt
ligt välkomna när vi bjuder 
in tili, som i detta fallet, 
extrastämma. Ett möte tili 
för alla! 

Agneta S ordf 
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AII siö11s bla11d11i11g 
Nl KANSKE HAR SETT 
att det rykt lite till och från 
vid Träffpunkten. 
Det är Martin Jonsson som 

• tålmodigt försökt att få bort 
:"a • ., ".esterna av årets majbrasa. 
lJ' ~ , Det har tagit både tid och 

en massa frustration. 
Nu hälsar han (tillsam
mans med hela styrelsen) 
att Träffpunktens gård inte 
får vara en ersättning för 
soptippen! 
OM vi i fortsättningen ska 
haen majbrasa på Valborg, 
kommer styrelsen själv att 
frakta dit det materia! som 
ska tuttas på. 
Ska vi nu rusta till huset vill 
väl ingen att det ska ligga 
en soptipp som närmsta 
granne, ELLER HUR ? 

'Filmfestival' med tradition! 
FÖR SJÄTTE ÅRET visa
de Tage Brändström glim
tar ur sitt gedigna filmarkiv 
på Mårtens afton. Årets 
premiär var "Bygget av 
grunden tili campingens 
nya reception"! 

vigningar från -02, -04, -06 
och -07 , och rockkonserten 
med Route 66 i Stora ma
gasinet 1993. 
Alla vi som var där önskar 
- Visst får denna härliga 
filmtradition leva vidare, 
Tage! Vidare visade han byns in-

• • • • • • • • • 
INYIGNINGARNA I BYN MELLAN 1995 OCH 2012: 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Jämmerdalsbron 
Spårvägen 
Lekparken 

Gertrud Ödlund 
Axel Åberg 
Margit Gustafsson 

ingen invigning 
Ångbåtskajen Georg Andersson 
Boulebanan o fyren Kjell-Åke Nilsson 
Stora magasinet Johan Pettersson 
Beachvolleyplanen Hans Lindgren 
Korsvägsparken Dan-Viktor Petterson 
Ivarhallen Hans Lindgren 
Bildutställningen Asta Lindell 
Naturbetet Lars Bäckström 
Gäststallet Mats Karlsson 
Parkbänkarna 
Roteboden 
Kajutan och köket 
Tullmasten 
ingen invigning 

Ylva och Rainer Martinsson 
Margareta och Sofia Flank 
Lennart Brändström 
Patrik Nilsson 

Rustad för vintern 
MARTIN Jonsson har rustat för den kommande vintern 
och köpt en Scania årsmodell -85. Bilen kommer från 
Sörmjöle, plogbocken från Enånger, sidoplogen från 
Borås och Arvidsjaur. 
Området som han ska ploga är Kustlandsvägen fram tili 
Strandbergsbacken, Gammellandsvägen Lägdeå - Lot
taparken, Lägdeviken, Sikeå by, Ön, Ulldalsviken och 
Granskär. 

-

Ann-Marie Larsson och 
Helena Löfgren hyrde 
LSl:s hagarstuga för att 
fy/la på vinte1förråden. 

g./. 

Ett applåt, 
för hjältarna i Natur
beteskooperativet som 
under hösten i ur och skur 
avverka träd och eldat ris 
för att öppna ny betesmark 
på området mellan Tull
huset och Vita duvan. Det 
som förr i tiden kallades 
"Platsen" och var fyllt 
med arbetarbostäder och 
uthus. Nu är sikten på nytt 
fri mellan husen och nästa 
sommar kommer betesdju
ren att sköta finputsningen. 
Starkt jobbat! Sture B 

En prisad planta 
Då EU hotat med snus
förbud, slog mig tanken 
att prova tobaksodling 
och tillverka eget snus. 
Beställde Bondtobak, som 
odlades i början av 1900 
talet, men blev utkonkur
rerad av den amerikanska 
tobaken. Så jag beställde 
även Virginiatobak. 
Virginia växte betydligt 
bättre och gick inte tidigt 
i blom som bondtobaken 
som troligen har problem 
med våra ljusa nätter. 

Ingemar 

Viktig upplysning 
i dessa mörkrets tider: 

"Om du ser en vit plastkasse gå över vägen, 
tänkt då att det är en människa som bär den!" 

Sture B 



8 Spiran 

Havet tar och ... 

Det var en vacker vårkväll i slutet av maj. Havet låg 
lugnt och stilla. Jag och Birgitta från Må-bra-byn 
bestämde oss för att ta ut min kajak från båthuset och 

göra en tur runt Kakukorgen - yttersta delen av Granskär. 
Vi bar ut kajaken tili den steniga stranden och jag gick till
baka för att hämta paddlama. Men fann dem inte! Jag sprang 
hem för att söka, medan Birgitta satt på en sten och njöt av 
det vackra havet. Men jag hittade inga paddlar hemma hel
ler! Jag var säker på att vi lämnade dem i båthuset när vi 
paddlade dit för vinterförvaring. 
Tillbaka tili Birgitta med det tråkiga beskedet- Våra paddlar 
är försvunna! In med kanoten igen och molokna gick vi hem 
tili oss för en kvällsfika tillsammans med Göran och Sune. 
Samtalet kring bordet rörde sig mest om hur paddlarna bara 
kunde försvinna så där. Göran kom ihåg att han även lagt 

en ny, inplastad rulle med 100 m polyetenslang för 
vinterförvaring i båthuset. Hade någon snott både 
paddlar och slang!? Men varför inte kanoten då, 
som var mest värd ... 
Yi visste ju att högvattnet förra hösten hade gått 
upp tili halva båthusets längd - 1,5 m över medel
vattenstånd och hård ostlig. Det skulle ju ha kun
nat vara "sjöman" som plockat ut våra paddlar på 
havet igen. Inköp av nya paddlar stod som nästa 
på listan. 
Med nyinköpta paddlar inväntade vi helgen och 
lugnt hav. Men det gick för mycket sjö. Vi gick 
i stället ner tili vår fantastiska grillplats för att ät 
middag. Där satt redan Dan och Elisabet så vi slog 
oss ner och det blev en trivsam grillkväll i goda 
grannars lag. Yid kaffet, som Dan kokat över öp
pen eld, berättade jag om den inställda kanotturen 
tidigare under veckan. 

Men det är kanske dom som ligger i vår vedbod, sa Elisabet. 
Dom hittade vi förra hösten, när vi gick på stranden och såg 
hur mycket sand stormen och högvattnet hade dragit med 
sig, berättade hon. 
Yi fick tillbaka våra paddlar! Hoppet att också slangrullen 
skulle dyka upp kom tillbaka. Den kanske också fanns i 
sandbanken som bildats. 
Några veckor senare grävde Per-Anders Karlsson (som har 
sin stuga ganska nära vårt båthus) efter en koppligt på sin 
vattenledning. Han hittade mer än sin slang - han hittade en 
helt ny, inplastad rulle med 100 meter slang! 
Den här gången lekte havet bara med oss - havet tog och havet 
gav. Men det gav oss nåt att tänka på - hur högt upp ska man 
lägga sina saker i båthuset inför vinter. Har du tänkt på det? 

Text o. foto Ingela Nordin 

Var vill vi bo? Och varfö·r ... 
VI VET JU att vi bor i ett område där man ofta får 
frågan om det finns något ledigt hus - i Sikeå eller 
Legdeå, och befolkningsutvecklingen för vårt om
råde ser också positiv ut. 
Robertsfors kommun har dock mellan 1999 och 
2011 tappat 593 innevånare viket motsvarar nästan 
hela Bygdeå centralort. Men det är kommunens nor
ra delar som tyvärr tappat mest befolkning medan 
kustorterna ökar ju närmare Umeå de ligger. 
Det är ofta lättast att se skillnader visuellt än de siff
ror som finns på Robertfors kommuns hemsida un
der ftiken "Kommunfakta/Folkmängd 01ter i kom
munen" ... Sen är det ju en annan sak att vi ju bor i 
Sikeå kommun ... 

Ingemar Nilsson 

f 
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