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Växtkraften sinittar av sig 
Efter en fin vår står nu 

S ikeåsommaren i ful 1 
blom. Tidigare än van-
ligt och med en sällsynt 
frodighet! Och frodigheten 
och växtkraften verkar 
ha smittat av sig på byns 
övriga aktiviteter. Andra 
Varvet har haft rekordför
säljning och även cam
pingen har bättre resultat 
än ifjol. 

Också på byggfron
ten har mycket hänt 

under våren och försom
maren och det mesta har 
åstadkommits genom 
ideellt arbete. 
Campingens nya reception 
och Träffpunktens nya tak 
är de stora projekten, men 
vid sidan om dessa har 
ungdomsverksamheten 
inom sportklubben och 
ridklubben drivits i full 
skala med träningar och 
tävlingar. Och för Sika 
superstars med repetitioner 

och shower. 

Man skulleju kunna 
tro att semestervilan 

nu skulle ta vid. Men för 
många föreningsaktiva tar 
nu nya engagemang vid, i 
Andra Varvet, campingen, 
naturbetet eller onsdagar
nas musikkafäer. Så visst 
lever vi upp tili epitetet en 
aktiv by! 

För undertecknad, 
som på nära håll följt 

campingens resa från kaos, 
med ornrådet söndergrävt 
och med traktorer och 
lastbilar i skytteltrafik, 
tili någorlunda återställd 
ordning, har försommaren 
inneburit en hei del ängs
lan och ångest. 
Vad har vi gett oss in 
på? Kommer gästema att 
återvända efter vår stökiga 
byggnadsperiod? Kommer 
avloppspumpen att fung
era och hur går det med 

ekonomin? 
Men i mitten av juli 
fungerade avloppspumpen 
oklanderligt, receptions
byggnaden likaså. Projekt
pengama är beviljade och 
gästerna strömmar tili. 

•• 

Aven om mycket ännu 
återstår att göra, så 

är de störta pusselbitama 
nu på plats och min oro 
börjar så sakta att övergå 
tili en övertygelse att allt 
arbete och alla investe
ringar kommer att vara tili 
gagn både för campingen 
och byn. 

Ett stort tack tili frivillig
kåren, ni har gjort ett stor
artat arbete, och en fortsatt 
trevlig sommar och höst! 

Sture 
Bäckström 

Mus1KKAFEER ordnas alla onsdagskvällar under sommaren fram tili 

och med den 21 augusti. Tid 18.30. Plats Kajutan. 
UTFÖRSÄLJNING i Såghuset lördag den 31 mellan 12-15. 
KuLTURARVSDAGEN firas söndagen den 8 september. Dagen firas 
över hela Sverige och årets tema är mötesplatser. Vår mötesplats är 
Granlogen på Granskär. Vi besöker bl a gamla varvet och skyttegra
varna. Samling klockan 13.00 därefter rundvandring och fika. Guide: 
Sture Bäckström. Pris 50:-/person. Barn gratis. 
MÅRTENS AHON firas med sedvanlig filmvisning söndag den 10 nov. 

kl 15.00. 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

Välkomna tili våra arrangemang! 

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~tko~vtA tilt bjvt! 
Sommartorpet 
Gamla och nya hus-/stugägare får frågorna 
1) Varför valde du Sikeå? 2) Vad är bra med 
byn? 3) Vad saknar du? 

NILS MARKLUND MED FAMILJ köpte sommartorp 
på Lill-Granskär 2011. I familjen ingår mamma Sonja 
och dottem Louise. 
Familjen från Umeå sökte en stuga vid havet, och när 
de åkta ut tili Lill-Getskär blev de direkt säkra på att det 
var rätt stuga och plats, även om de inte var bekanta med 
Sikeå tidigare. 
Jobbet med stugan har tagit ali tid sedan dess. De har inte 
hunnit känna efter vad som är bra med byn men uppskat
ta servicebutiken och cafäet på camlingen, försäljningen 
av rökt sik och den fina badstranden i Ulldalsviken och 
Ki II ingsand. 
Det enda de saknar nu är året-runt-vatten i stugan så att 
de kan vara där längre del av året. 

Ingela 

Sikeå kommun först ut - igen! 
SIKEÅS västligaste bänk, 

"Jernbanebänken" placera
des ut i juni i år. Ännu ett 
bevis på att "kvarnarna" 
mal snabbare i en mindre 
kommun. Jag ringde Sture 
B. och föreslog att en bänk 
borde ställas ut vid cykel
vägen mot Robertsfors. 
Han sa att styrelsen redan 
fattat beslut om det. Den 
kom på plats ca en vecka 
senare tillsammans med en 
skylt som berättar att jäm
vägen byggdes 1875-1878 
och var den första banan i 
Västerbotten. Den fick ei. 
år 1 900 och några år senare 
bommar och banvakter som 
bodde i stugan på andra si
dan vägen. Nedläggningen 
skedde år 1961 . 

Jag ringde även Patrik Nils
son, kommunalråd i Ro
bertsfors, om samma fråga. 
Han sa att ett s.k. medbor
garförslag inkommit och 
att beredning av frågan 
påbörjats. Trafikverket hade 
kontaktats då tanken var att 
bänkarna skulle bli fasta 
året runt. 
Fortfarande har jag inte sett 
någon bänk på Robertsfors 
sida om kommungränsen. 

Jngela 

TACK 
till Ulla Hedlund som vid sin "af-flyttning från 
orten" skänkt ett boule-spel tili intresseföreningen. 

Midsommargudstjänsten 
Den traditionella guds
tjänsten på midsommarda
gen fick i år flyttas inom
hus på grund av det ojämna 
vädret. 
Dagens predikan hölls av 

Urban Nordqvist. Dess
utom medverkade delar av 
Robertsfors kyrkokör. 
Kollekten gick tili Syriens 
bam. Sedan serverades 
kaffe med dopp. 

Rapport från Träffpunkten 
MÅNGA som passerat 
Träffpunkten under j uni 
och juli har sett idogt ar
betats på husets tak. Det 
är en del av de pengar som 
många generösa männis
kor med koppling till Sikeå 
varit med och bidragit med 
som har kommit tili nytta. 
Gunnar Lundmark, Göran 
Andersson, Göran Dahl
berg, Hasse Lindström och 
Kurt Sjöberg har anlitats av 
Träffpunkten för att utföra 
arbetet med att lägga nytt 

plåttak. Martin och Ingrid 
Jansson har också gjort en 
stor insats för att takbytet 
skulle kunna genomföras. 
Träffpunkten har länge va
rit i behov av en större reno
vering. I slutet av maj fick 
vi avslag från ansökan tili 
Boverket för andra gången, 
och styrelsen beslutade då 
att i första hand lägga de 
pengar vi redan hade på 
takrenovering, eftersom 
taket läckte. Ingen av de 
offerter som inkommit tili 

Träffpunkten var möjliga 
att anta eftersom att vi inte 
hade pengar. Då erbjöd sig 
herrar i byn att görajobbet. 
Detta gjorde det möjligt att 
ta ett nytt tak. En inspek
tör från Arbetsmiljöverket 
var också på besök och han 
hade inga anmärkningar. 
Tillsammans med LSI ord
nade vi midsommarfirande 
i hamn, också det mycket 
trevligt, tack vare spelmän
nen Lasse Hyvönen och 
Rolf Källqvist. 

Tili hösten siktar vi på en 
taklagsfest, förhoppnings
vis med dans, så håll ögo
nen öppna för mer info 
framåt höstkanten! 
Det är mycket som behöver 
göras i samband med de ar
rangemang vi ordnar. Där
för vädjar vi ännu en gång: 
om ni kan hjälpa till med 
något - städa, baka, duka 
eller rent av ordna något 
arrangemang - så blir vi 
jätteglada om ni hör av er 
till någon i styrelsen. 
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30 år med flitiga arbetare 
Bengt Lundgren hari år 30 år som biodlare och är den 

siste i byarna just nu. Han har odlat bin för eget bruk 
samt sålt privat av skörden. 
Det är den Nordiska birasen han har och har än så länge 
inte märkt av bidöden. 
När jag k01n tili Bengt efter två försök var det vältajmat 
för foto. Bina svärmade och på 5 meters håll ropade jag 
om jag vågade komma närmare. K01n du, svarade Bengt, 
de är snälla och det funkade utan nät. 
Årets skörd torde bli bra med den varma vår vi har haft 
samt att mycket blommar fortfarande. 
Det som ska betonas är att smaken på loka! honung från 
byarna är himmelsk, jämfört med honung från en raps
åkers, där det inte finns blandskog, åker och trädgård. 
Vi har alltid köpt Flymorans honung förut, men nu blir 
det Lundgrens eftersom de (Yngve & Siv) har lagt ner 
verksamheten. 
(Flymoran är ett gammalt namn på åkrarna mellan Leg
deå & Bergnäs, något som många inte torde veta ... ) 

Ingemar N 

Bidrottning infångad 
för att isin tur fånga in 
svärmen. 

Den instängda drott
ningen lockar tili sig 
svärmen. 

Svärmen har stannat JO mfrån kupan ien gran och med 
en instängd bidrottning lockar Bengt den til/baka tili 
kupan. 

Det behövs lite isolering i en norrlänsk bikupa för 
norrländska bin, det finns nog inte så många timmrade 
bikupor söderut, hembyggt förstås . 
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Baggarna på Östersia 
På Sveriges Nationaldag kom de fyra lammbaggar som 
ska se tili att det blir sly- och gräsfritt vid MåBra-byn. 

De ansvarar 
för ornrådet 
mellan ha
vet på Öst
ers1a och 
Granskärs
vägen. 
Ett fint 
vind- och 
regnskydd 
har de, där 

de gäma ligger och idisslar och mår gott. Hittills har de 
bara gjort en utbrytning för att få se mera av det vackra 
Gran-skär. Det var vid 20-tiden tisdagen den 11 juni (då 
Bertil och Berthold hade namnsdag). Därför kallas de ib
land för Bääärtil eller Bääärthold. 
På midsommardagen utökade vi deras arbetsområde ca. 
3 ggr. Yi hoppas att fler än vi får njuta av deras tid i Må
BraByn. 

Familjerna Eriksson, Falk och Åberg/Nordin 

... å på Storholmen 
Storholmens Naturbete i Sikeå hamn anordnade ett of
fentligt djursläpp i år. Ulf Lemer var behjälplig då åskå
dama fick snickra en egen fågelholk i väntan på att dju
ren skulle släppas ut. Eva Nyman och Ingalill Lidenmark 
hade fullt upp att grilla lammburgare. 
Både kalvar och lamm och tackor placerades i fållor tills 
klockan var slagen. På ängama fanns redan 2 hästar de 
blev väldigt nyfikna.Klockan 13.00 släpptes djuren ut 
från sina fållor och glädjen var stor. Kalvama vidgade 
sina vyer mer och mer och såg ut att njuta av nya betes
marker. Hästama tog snart över kommandot och hämtade 
tillbaka kalvama när de sprang för långt bort. 
Medlemmama i Storholmen känner oss nöjda med dagen 
och hoppas kunna upprepa det kommande år. 

Långväga tävlingsekipage 

Sikeå anordnar sedan någ
ra år tillbaka tävlingar i 
köming, tävlingar där man 
kör häst och vagn. Kör
ningen ställer extra krav på 
sina utövare. Man måste ha 
en häst som är inkörd och 
träna regelbundet. Därför 
är det ganska få som tävlar 
i köming och det ordnas 
ganska få tävlingar varje år. 
Den som viii tävla mycket 
kan därför tvingas åka gan
ska långt. Men få åker nog 
så långt som paret Maj
Britt och Geir Gyth från 
Mosjöen i Norra Norge. 
Mosjöen ligger i norra 
Norge, ungefär 60 mii från 
Sikeå, och där ordnas inga 
körtävlingar. De tävlingar 
som ordnas här i Väster
botten ligger faktskt när
mast Mosjöen och eftersom 
både Maj-Britt och Geir är 
entusiastiska tävlingskus
kar så åker de ofta hit. 

Tävlingen i Sikeå var deras 
andra besök i Västerbotten 
denna sommar och sam
ordnades med en körkurs i 
Skellefteå. Men paret Gyth 
besöker oss inte bara som
martid. I vintras deltog de i 
Yindelälvsdraget. 
När jag träffade paret Gyth 
i början av juli på körtäv
lingen uppe i Villvattnet 
innanför Burträsk, var det 
deras tredje besök i Väster
botten. Jag kunde inte låta 
bli att fråga om det inte 
vore lika bra att flytta hit? 
- Yi söker ett smultronställe 
i traktema kring Roberts
fors. Det ligger lämpligt 
mellan Umeå och Skellef
teå och det vore praktiskt 
med en fast punkt där vi 
kan ha vagnar och utrust
ning, svarade Geir. 
Yisst viii vi få hit dom tili 
Sikeå? 

Lars L 

Trägen vinner! 
Man brukar säga att "trä
gen vinner". Det gäller att 
fortsätta kämpa. Tili slut 
kommer framgångama. 
Detta stämmer bra in på 
Elin Jansson, årets klubb
mästare i dressyr. 
Elin har ridit sen hon var 
liten, ända sen hon kunde 
sitta i en sadel. Det började 
på en liten ponny meni takt 
med att Elin växte blev det 

större och större hästar. Sen 
2008 är Winnston som är 
hennes hästkompis. Han är 
ett arabiskt fullblod, född 
1995. När Elin inte pysslar 
med Winnston arbetar hon 
deltid på ridskolan. 
Vad är då det bästa med 
Winston? "Att han är snäll" 
säger Elin. Och duktig, kan 
man lägga tili. Annars blir 
man inte klubbmästare. 
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Det var en tjusig tid ... 
.. då man använde skrivstil och protokollen 
skrevs i protokollbok! I oktober 1932 skriver 
Henning Gerdin så här i Konsumföreningens 
bok 
Boken finns nu i Varvsstugans bildrum se-
dan Eric Forsgren lämnat över den till byn. 
Här möter man många gamla sikeåbor i olika 
befattningar och här får man en inblick i hur 
konsumföreningen också fyllde en social funk
tion, både som trevlighetsskapare och stöttare 
av familjer i svårigheter. 
Ett stort tack till Eric och en uppmaning till 
andra som har något av allmänt intresse -
föremål, bilder, dagböcker mm - lämna in det 
du har till undertecknad, så placerar vi det i 
Varvsstugans bildrum. Då får fler ta del av 
vårt historiska arv. Om det gäller bilder, brev 
eller liknande skannar vi av det du har, så att 
du får behålla originalet. 

Sture B 
. ' 

. ,, 

I huvudet på en heinvändare 
Navigare necesse est konstatera

de antikens romare ... Att segla 
är också nödvändigt om man vill ta 
sig in i Sikeå hamn, förbi de farliga 
skären som Svartstenama med flera. 
Navigera rätt måste man också när 
man som underteckand med fru Elsy 
har Sikeå hamn och campingen som 
mål, dragande husvagn från vår hem
ort Olofsfors, Nordmaling. Men se
dan man navigerat sig förbi Vägver
kets blindskär och rondeller i Umeå, 
ligger rutten öppen tili havscamping
ens reception. 
Jag kände mig som en hemvändare 
då jag (tili hälften) härstammar från 
Sikeå. Mamma Ragnhild var äldsta 
bam till Rickard Eriksson som bodde 
strax norr om Tövalite. Jag besökte 
ofta morfar under min uppväxt. Jag 
har tili och med gått i skola på Bruket 
under två år. Eljest var min hemort 
Perstorp i norra Byske, där mamma 
var ingift bondmora. 
Jag har naturligtvis flest minnen från 
1948-49 då jag bodde hos morfar i 
Sikeå. Jag använde mig också av de 
här miljöema imin skrivardebut 1961 

med novellsamlingen Kralaland, döpt 
efter en ensamtorpare i Robertsfors 
utkant. Kralalands-gubben var en så 
kallad klok gubbe som kokade ört
mediciner och sålde som botemedel 
mot allehanda krämpor. Tiden var se
nare halvan av 1800-talet och miljön 
var förkrympt och fattig. 
Morfar Rickard var statarpojke från 
ett gods i Sörmland, som invandrade 
tili Sikeå och fick arbete som eldare 
på robertsforsfabriken, fram till sm 

Elsy och Per Fritjof Persson kopp
lar av på Sikeå Havscamping. 

pensionering. Vad han tänkte när han 
tillsammans med mig stod vid väg
kanten och såg en stor lastbil dra iväg 
med ångpannan sedan fabriken lagts 
ner, kan jag bara föreställa mig. Han 
sa inte ett ord, vände bara på klacken 
och gick till sin cykelverkstad. 
Morfar och jag var vänner - och 
fiskekamrater. Vi rodde ut i Sikeås 
havsband och fiskade harr med ut
terbräda. 
Jag besökte morfars familjegrav på 
Robertsfors kyrkogård. I den ligger 
de flesta av hans stora familj. Mor
mor och morfar hade nio bam! Där 
jag stod på kyrkogården kmn en 
känsla av saknad över mig, en sorg. 
Så fort ett människoliv drar förbi. 
Det jag minns från min bamdoms 
och ungdoms Sikeå ligger ändå 60, 
70 år tillbaka i tiden. Vi kommer och 
vi går och våra minnen försvinner 
med oss, även om vi nedtecknar dem 
i romanform! 
Detta är nu bara ett par glimtar av hur 
det kommer sig att jag har en del av 
mina rötter i Sikeå ... 

Per Fritjof Persson 
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AH sff öns bla11d11i11g 
Vingarna växer på Granberget 

RECEPTIONSBYGGNADEN med serveringslokal och 
fantastisk aitan är klar. Den fina anläggningen invigdes av 
Haldo Eriksson under Hamnmarknaden. 

EU-bidrag tili campingen 
Vintervatten, handikappanpassning och en tvättstuga har 
länge stått på önskelistan. Nu har vi fått det glädjande 
beskedet att vi får ett Leaderbidrag på 150000 kronor tili 
projektets genomförande. 
( ............................... Hö.~d~·~·p6 .. ci~~~·~·kö·~··· ........ ......... .. ......... . 
: Fredag 9 aug. - stor picknick på Kolkajen o. grillplat- : 
\ sen. 18.00. Ta med det du viii äta o dricka. · 
! 31 aug.- kl 11-15 Loppis på Granlogen. Skänk prylar 1 

! eller hyr bord (l 00:-) och sälj själv. Även från bak- ! 
! luckan på bilen - l 00:- för en plats. Fika, våfflor, korv · 
! o hamburgare säljs. Ring lngela 070-56 747 58 
! KI 18 - Stugsista m. taco på Granlogen. Anmälan: 
\ .. se anslag i byn. Brasa vid stranden ca kl 20. 

·• .............................. . ............................................................... . .........• •............. ·· 

Det pågår ett intensivt ar
bete uppe på Granberget. 
Det är U meå Energi som 
förbereder byggandet av tre 
nya vindkraftverk. Nya vä
gar har dragits och just nu 
pågår markarbeten på upp
ställningsplatserna. Själva 
kraftverken ska enligt pla
nema resas i november. 
Vart och ett av kraftverken 
kommer att ha en effekt på 
3,2 MW, en navhöjd på 93 
meter och med 57 m långa 
rotorblad. De nya kraftver
ken är bättre anpassade för 
våra vintrar genom att de 
har ett automatiskt system 
för att rensa vingarna från 
is. Enligt Umeå Energi ge
nereras ungefär 70 procent 
av ali vindkraftsel på vin
tem och det beror framför 
allt på att det blåser mer 
under de kalla månadema, 
men också på att luftens 
densitet är högre när det är 

kallt. Det gör att man får 
ut mer energi ur samma 
mängd luft på vintern. 

Tankar om livet som campingvärd 
Söndag 23 )uni. På väg tili 
mitt l :a arbetspass på cam
pingen plockade jag lite 
blommor för arr göra vår 
reception ännu trevligare. 
Starkaste minnet från den
na händelserika dag var 
\1ildred, en 85-årig kvinna 
-om Yil le titta in i stugoma. 
Hon berättade om när hon 
, an in i Sikeå Hamn som 
kokers ·a pa ett lastfartyg 
år 1949- 19: 0. 
Senare under dagen kom 
ett nor kt par om skulle 
åka vidare tili Bergen 111en 
ville ställa sin hu \'agn på 
ca111pingen för att åter
vända 0111 1-2 eckor. Vad 
skulle de då betala? Funde
rade, kollade med Sture. 

Lördag 29 )uni. Stannade 
tili på receptionen 111ed 
blom111or på väg tili 111itt 
"riktiga jobb" . Återvände 
vid 15.00 för att byta av 
Kjell, "Skåningen" so111 
jobbat från 111orgonen. 
Många fikagäster satt ute 
på den stora, tina altanen. 
Det rullade in gäster hela 
kvällen! Den sista kom 
efter 21, de fick ställa sig 
på en av de lediga säsongs
platsema, så fullt var det. 
Söndagen 7 juli. Eftennid
dagspass 15-21 igen. Glas
sen var nästan slut, men de 
glassugna valde av de 3-4 
sortersom fanns kvar. 
Även denna kväll fylldes 
campingen, i början mest 

av svenskar. Två norska 
par i husbilar på väg norr
ut ville ha en plats i lä för 
den kraftiga vinden. Det 
gick också bra att lösa. En 
kvinna ko111 från en hund
utställning och undrade om 
man fick ha hund här. 
Javisst, nästan alla cam
pinggäster harju hund! Men 
nu kom kvällens utmaning: 
en italienare på motorcykel 
som ville hyra en stuga och 
köpa något att äta. Jag kan 
inte italienska och han kun
de knappt någon engelska. 
Han hyrde en stuga, köpte 
en burk köttsoppa och en 
renkläm111a. 
Direkt efteråt kom nästa 
utmaning: ett tyskt par 

med husbil so111 inte kunde 
engelska och hade en svår 
tysk dialekt. De undrade 
sedan om det var förbju
det att fiska när de såg den 
överstrukna skylten om 
försäljning av rökt fisk. 
Då jag svarade att det gick 
bra, undrade kvinnan 0111 
vi hade mask att sälja. Jag 
sökte men fann inte några. 
Jag har fått många trevliga 
möten med 111änniskor från 
olika länder geno111 arbetet 
i receptionen. Yi måste vara 
rädda om vår fina camping 
i Sikeå, den är 0111tyckt. 
Kom och jobba några pass 
- I som111ar eller nästa ... 
Det är jättehäftigt! ! 

Ingela 
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Årets bildgåta är stenar! Längs våra vägar hittar du 
dessa giganter. Koppia ihop numret på vägen med bok
staven på respektive bild och skicka ditt svar till 
Ingemar Nilsson Legdeå 117 91593 Robertsfors 
eller ingemar.nilsson@sikea.se 

1: Brännstavägen 2: Slätbäcksvägen 3: Varvsvägen 4: Övägen 5: Legdeviksvägen 
6: Hamnvägen 7: Krogsvängen 8: Genvägen 9: Kustlandsvägen 

FOTO: 
Ingemar Nilsson 

s ar se11ast 
15 sept. 


