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Spiran 

Det n1esta är möjligt! 
Efter en ovanligt 

hektisk vår, sommar 
och höst med campingut
byggnad och Träffpunk
ten-takläggning som de 
stora insatsema, har nu 
vintermörkret dragit in på 
knutama. Det känns som 
om både natur och män
niskor kommer in i en 
välbehövlig viloperiod. Vi 
får tid till eftertanke. 
Hur var det egentligen 
möjligt att åstadkomma 
allt detta med i huvudsak 
ideella krafter, samtidigt 
som driften av Andra 
Varvet, naturbetet, cam
pingen och musikkafäema 
också krävde stora ideella 
insatser. 
Somjag ser det är sam
arbete både inom en 
förening och mellan 
föreningama nyckeln till 
framgångama. Jag tror 
också att framtidsreceptet 
är ännu mer samarbete. 

Vi har många resurser 
både i infrastruktur 

- ridanläggningen, isba
nan, pistolskyttebanan, 
Träffpunkten och hamnen 
med dess byggnader för att 
nämna några - men kanske 
framför allt i engagerade 
och kunniga människor 
som vill förverkliga ideer 
och bidra till att göra våra 
byar till ännu bättre livs
milj öer för både ung och 
gammal. 
Men trots årets storverk 
återstår många utma
ningar. De nya bygg
nadema på campingen, 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

både serveringslokalen 
och uthymingshuset är 
vinterbonade. Hur kan 
vi utnyttja detta på bästa 
sätt? Vårvintem är ju en 
fantastisk årstid för skoter 
och skidutflykter! Samar
bete med skoterklubben är 
kanske en väg att gå. 
Sedan tidigare finns också 
ideer om att bygga en 
grillstuga ute på Kungsön 
och röja upp ett motions
spår. Hur ser vårt vår
vinterkoncept ut? Idag är 
isbanan vår enda vinteran
läggning. 
Vid utvärderingen av 
musikkafäema föddes iden 
om att göra kafekvällama 
tili temakvällar, viskväll, 
rockkväll, countrykväll, 
irländsk afton m m. Också 
hamnmarknaden skulle be
höva reformeras. Välkom
men med ideer! 
Storholmens naturbete 
harju i hög grad bidragit 
till ökad trivsel och öppna 
landskap och också strand
remsan vid "Må bra byn" 
har nu fått sina slyröjare. 
Men det finns väl fler 
områden i byn som skulle 
passa till naturbete? 

Under året har många 
unga familjer hit-

tat nya hem i Sikeå, t o 
m så många att VF gjort 
ett trevligt reportage om 
inflyttningen. Att unga 
människor flyttar in är ju 
mycket glädjande. Att vi 
har dagis är säkert ett stort 
plus men också närheten 
till hav och natur och att 

man uppfattar byn som en 
aktiv by. För oss är nu ut
maningen att ta emot våra 
nya bybor så att de känner 
sig välkomna 
Att skapa en miljö, som 
Tomas Andersson beskri
ver i sin berättarföreställ
ning "I en sal på lasaret
tet", där "alla vuxna kan 
namnen på alla bam och 
bamen namnen på alla 
vuxna" vore väl något att 
sträva efter! Nu är vi ju 
360 personer i våra byar, 
så målet kan vara svårt 
att nå, men ändå något att 
sträva efter. 

Att hitta en struktur 
där engagerade bybor 

kan träffas under triv
samma former skulle vara 
en väg att möta alla våra 
utmaningar. Det är kan
ske dags för en ny serie 
söndagskafäer liknande 
dem vi hade på 1990-talet 
då LSI startade. Nu är för
utsättningarna bra för en 
framgångsrik byautveck
ling eftersom vi nu har en 
stabil ekonomisk grund 
genom inkomstema från 
campingverksamheten. 
Kom ihåg att det mesta är 
möjligt, om vi samverkar 
och drar åt samma håll! 
Avslutningsvis vill jag 
önska er alla en God Jul 
och Ett Gott Nytt År! 

Sture 
Bäckström 

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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Fannys och /saks nyrenoverade hus i Legdeå. 

FANNY NILSSON och ISAK SUNDSTRÖM, båda 19 
år, flyttade in i sitt nyköpta hus i Legdeå i november. 
Fanny är elektriker och jobbar i Umeå och pendelar 
med buss eller bil. Isakjobbar som svetsare på Jitmec i 
Robertsfors. 
På några månader har de totalrenoverat huset, byggt 
1909, byggt om ett uthus till stall och röjt på sin 1 1 00 
kvm stora tomt. 
De valde Sikeå/Legdeå eftersom de bott här som bam 
- Fanny året runt, Isak i fritidshus under sornrama och 
loven, men uppvuxen i Umeå. Därigenom har de familj 
och många kompisar här. 
Men närheten till havet, bra förbindelser med Umeå
Skellefteå-Robertsfors är andra fördelar med byn liksom 
en bra plats för deras fritidsintressen - hästar och moto
rer med många hästkrafter! 
Det enda Fanny saknar är jämväg för att komma snab
bare till och från jobbet. 

Hej, vi letar efter ett hus! 
Vi heter Gustav Hillbom och Katarina 
Paulsson och är 31 och 29 år. Katarina 
studerar till trädgårdsmästare och Gustav 
arbetar som konstnär, ftlmare samt på 
fritidsgård och i hemtjänsten. Vi t ycker 
väldigt mycket om Sikeå/Legdeå och om den 
goda stämningen i byn. Därför vill vi flytta 
hit och söker alltså efter ett hus för 
permanentboende i Sikeå/Legdeå. I övrigt 
är vi intresserade av bland annat odling, 
hantverk, musik, friluftsliv och ftske. 
Alla tips uppskattas! 
Gustav och Katarina 
0730 929 608, gustav.hillbom@gmail.com 

Ett av Sikeås äldsta hus, vackert beläget på "Grusback
en" har fätt nya ägare. Det är STELLAN ROOS, hans 
sambo SOFIA LIND och dottem TUVA 1,5 år som har 
lämnat Umeå och flyttat ut på landet. 
Huset är omnämnt redan i slutet av 1700-talet och där 
bodde år 1861 jämvräkaren Jonas Edström. 
Stellan är född i Rickleå och Sofia i Pajala. Stellan 
pendlar med bil till sitt arbete i Umeå som elektriker och 
Sofia åker buss tili universitetet i Umeå där hon studerar 
till förskolelärare. 
En anledning till att de valde Sikeå är att Tuva fätt en 
plats på Drömvallens dagis och att byn upplevs som 
levande med många aktiviteter och bra sammanhållning. 
Den förra ägaren har gjort omfattande renoveringar av 
huset men de nya ägama har planer på att så småningom 
också bygga en bastu och ett garage för bilama samt 
sätta sin egen prägel på husets insida. 
Sofia är hästintresserad (Westem-ridning) och Stellan 
gillar teknik, byggnationer och problemlösningar. 
Hjärtligt välkomna att hälsa på och dricka en kopp kaffe 
eller två, hälsar Sofia och Stellan. 

Gunnar!. ......... 
Den 1 oktober 2013 blev BIRGIT och JAN-ALLAN 
BERGSTRÖM bofasta i Legdeviken, efter att ha 
tillbringat sommarsemestrarna där sedan 1990. De bor i 
den stuga som Birgits föräldrar en gång byggde. Birgit 
är född och uppvuxen i Legdeå, så för henne har det 
känts som att komma hem. 
Jan-Allan har alltid trivts i Legdeviken och har varit den 
drivande kraften till flytten från Umeå. I Robertsfors 
finns viktig service och livligt kulturliv. Tack vare 
eldsjälar i LSI-intresseförening händer det alltid något i 
Legdeå och Sikeå också. 
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Häst på vägen - eller är det en älg? 
NÄR DU som bilist möter Vad blir då hästama rädda 
hästar längs vägen, har du 
tänkt på att en häst väger 
mer än en älg? 
Vi har haft sommarhäst i 
byn i ganska många år men 
sen drygt två år tillbaka är 
vi bofasta och har ridit runt 
i byn året om. Och de allra 
flesta i byn visar väldigt 
stor hänsyn. Man saktar in 
och håller åt sidan ordent
ligt. Men varför måste man 
vara så försiktig som bi
list? Är inte hästama "tra
fiksäkra"? 

Flyktdjur 
Hästar är anpassade för ett 
liv där flykt är bästa för
svar. När en häst upptäcker 
något farligt är den instink
tiva reaktionen att springa 
iväg full fart åt andra hål
let. Ridhästar har visserli
gen avlats och tränats för 
att tåla mer än vildhästar 
men reflexema finns hela 
tiden kvar. 

för? Allt som är nytt kan 
vara en fara. En soptunna 
som är flyttad. En hög med 
virke som inte fanns där 
igår. En katt gömd i grä
set. En brummande traktor. 
Höns som inte fanns där 
igår. En cykel som ljudlöst 
kommer ikapp bakifrån. 
Och så vidare ... 
Som ryttare försöker vi 
förutsäga vad hästama ska 
reagera på men ibland hin
ner man inte med. En fågel 
som plötsligt flyger upp ur 
diket kan göra att hästen 
tar ett skutt åt sidan, ut på 
vägen. 

Större än en älg 
Hur stor är egentligen en 
häst jämfört med en älg? 
På hösten, när de ätit gott 
hela sommaren, väger äl
gar mellan 300 och 500 
kg, levande vikt. Det är un
gefär lika mycket som en 
ponny. En normal, fullstor 

ridhäst väger 500-600 kg, 
eller mer. Till det ska man 
lägga vikten av utrustning 
och ryttare. De ridhästar ni 
möter på vägen väger alltså 
betydligt mer än en älg! 
Så nästa gång du möter en 
häst på vägen, tänk efter 
hur du skulle göra om det 
var en stor älgtjur som stod 
vid vägkanten. 

Lars L 

En glimt av livet i Sikeå 
EFTER ATT HA BOTT i 
Matildatorpet på heltid i 
nio månader nu börjar livet 
på landet att visa sina oli
ka ansikten. Här kommer 
några ögonblicksbilder ... 

En söndagkväll fick jag 
något fel på elen. Ringde 
grannen som gav ett tips, 
på fem minuter hade jag en 
elektriker här som fixade 
det hela (tänker inte tala 
om vad det var för fel...) 
Under mellandagama be
hövde jag en datorkabel 
från kommunen. Han som 
hade hand om det hade se
mester men kom cyklande 
på fem minuter efter ett 
telefonsamtal. 
På Konsum är det max tre 

personer före i kön, även på att vi nästan fick slita oss 
Skärtorsdagen och ingen därifrån. 
verkar stressad. På Apo- När jag var på väg till 
teket var de så hjälpsamma Stockholm påpekade gran

nen att mitt halvljus inte 
fungerade. Han rekom
menderade bilverkstaden 
i Sikeå som fixade båda 
halvljusen så snabbt att jag 
knappt blev försenad och 
fick en säker resa. 
Ibland tittar folk förbi på 
en fika helt apropå. Ibland 
har de ställt saker vid min 
dörr, äpplen (vem ska jag 
tacka för det?), tomma kru
kor (tack!) ... 
Jag behövde en till kamin. 
Snabbt fanns det en som 
ville sälja sin och ordnade 
transporten. Jag behövde 

Tänk på som bilist: 
Håll åt sidan, så mycket 
det går, kör saktaförbi. 
Om hästarna börjar kon
stra, stanna! En skrämd 
häst kan fiytta sig ganska 
många meter innan rytta
ren får kontroll. 
Blinka i god tid så rytta
ren ser vart du är på väg 
och kan förbereda mötet. 

ved. Nästa dag hade jag tre 
pallar. 
Allt det här kanske inte 
låter så märkvärdigt för 
er som bor här hela tiden 
men för mig som gammal 
stockholmare och umebo 
är det små mirakel i varda
gen som bidrar till att jag 
trivs så bra i Sikeå och 
till harmonin här ute. Till 
det övriga kan läggas att 
få njuta av naturens skift
ningar i årstider och ljus, 
skogen, trädgården och att 
se solen gå upp över havet 
från sängen ... 
Tack alla sikabor och mina 
grannar för att ni gjort det 
så roligt att flytta hit! 

Monika Elworth 
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Rapport från campingen 
NIO CAMPINGSTUGOR 
har nu blivit tio sedan pen
sionärshuset, som i fjol 
flyttades från Överklinten, 
blivit färdigställt. 
Men att göra i ordning hu
set visade sig vara en be
tydligt större process än vi 
föreställt oss. Det var bara 
att flytta in trodde vi i vår 
enfald. 
Sedan visade det sig att 
vattenledningen frusit. Det 
måste dras nya ledningar 
inne i huset! Tur att Göran 
Åberg finns och att hans 
"rörrnokargesäll" Hans
Erik Lindberg ställde upp. 
De kröp och krälade under 
huset och fixade vattnet 
och avloppet också. Men 
det var inte nog med det! 
Eftersom huset flyttats , an
sågs det vara ett nybygge! 
Nya bestämmelser gjorde 
att elen måste dras om! Nya 
friska tag! Göran Boström, 
elektriker, kallades in och 
Göran Andersson och Per 
Jonsson hjälpte till att er
sätta de gamla (fungeran
de) ledningama med nya. 
Samtidigt byttes också till 
nya energisnålare element. 
Så hade sommaren gått 

Första stjärnan! 
I SCR:s klassificer
ingssystem får en cam
ping som har tvättstuga 
en stjäma. Hittills har 
vår fina camping varit 
"0-stjärnig" men nu är 
vårttvättstugebygge snart 
klart. Så till våren blir vi 
en 1-stjämig camping! 
Byggnationen har utförts 
av Gunnar Lundmark, 
Hasse Lindström och 
Kurt Sjöberg. I utbygg
naden på gaveln kommer 

och någon uthyming hade 
inte blivit av. 
Men då kom en förfrågan 
från vindkraftsbyggare i 
Tyskland. Hade vi möjli
gen något att hyra ut från 
9 oktober och tre veckor 
framåt? 
Här kom tillfället! Visser
ligen var huset inte klart, 
men svaret blev: "Ja visst. 
En stuga med två rum och 
kök, toalett med dusch och 

samling för fortfarande 
återstod målning och ta
petsering och det var bara 
drygt 14 dagar till uthyr
ningsdagen. 
Roland Ahman bistod med 
råd angående målning och 
tapeter och "innegruppen" 
Göran Åberg, Sven-Erik 
Lundström och Hans-Erik 
Lindberg satte igång med 
målning och tapetsering. 
Sen saknades förstås möb-

Kurt Sjöberg och Sture Bäckström vid "stjärnbygget ". 

tvättmaskin, nyrenoverad 
och väl utrustad kan erbju
das." Nu krävdes en kraft-

en latrintömningsanlägg
ning att inryrnmas. 

Pengar! 
LSI har fått ett bidrag på 
7 5 000 kronor från Roberts
fors kommun till camping
ens nya avloppslösning, 
som innebär att avlopps
vattnet pumpas till pump
stationen vid Varvsstugan, 
för vidare pumpning till 
reningsverket i Roberts
fors . Den totala kostnaden 
uppgår till ca 200 000 kro
nor. Anslutningsavgiften 

ler, porslin, gardiner säng
kläder, mattor - listan blev 
lång och inflyttningsdagen 

har också efterskänkts av 
kommunen. 

Rekord! 
Från campingen rappor
teras en ny rekordsäsong 
med 100 fler husvagns/ 
husbilsgäster än i fjol , en 
ökning med ca 3%. Men 
eftersom campingavgif
ten höjts och inkomstema 
från försäljningen ökat, bl 
a tack vare kafäverksam
heten, uppgår inkomstök
ningen till drygt 10% mer 
än fjolåret. 

närrnade sig. En del möb
ler och porslin var undan
plockade från Andra Var
vet sedan tidigare, men 
kompletteringar behövde 
göras. 
En grupp bestående av Ing
rid och Göran Andersson, 
Majken Eriksson och Per 
Jonsson och Lissen och 
Tage Brändström tog sig 
an den uppgiften. Två bra 
sängar, bäddsoffa, gardiner 
m m köptes in och sedan 
möblerades det och sat
tes upp lampor och tavlor. 
Efter storstädning stod allt 
klart före den 9 oktober. 
Gästema var välkomna. 
Helt otroligt! Nu kunde vi 
hyra ut vår lyxstuga. Men, 
det var ett stort men. Efter 
den första förfrågan om 
boende hade vi bara hört 
från de eventuella hyres
gästema via ett telefon
samtal, som blev avbrutet. 
Troligen hade man då för
sökt meddela, att man hit
tat annat boende. 
Beskvikelsen blev stor när 
inga gäster dök upp. Ingen 
uthyming! Inga inkomster! 
Men - huset blev klart och 
det blev jättefint. 
Tack alla för ett fantastiskt 
jobb! 
Nu har vi ställt det i mal
påse, men från mars och 
framåt räknar vi med att 
kuona hyra ut till sport
lovs- och påskfirare, hem
vändare och andra som vill 
ha ett bekvämt boende med 
havsutsikt under en week
end eller längre tid. 

Intresserade är välkomna 
att kontakta Sture Bäck
ström, 0934-15353 för mer 
inforrnation. 

Sture 
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Lottaparken * (Det var en tjusig tid ... ) 
DANSBANORNA på Sikaberget och 
vid Strandvallen hade ruttnat ner och 
blivit majbrasor. En arbetsgrupp ut
sågs vid ett möte 1943 om att bygga 
en ny dansbana i Sikeå. 
Vi enades om att placera festplatsen 
vid Gammellandsvägen nära vägen 
till hamnen.Vi uppvaktade Roberts
fors AB som ägde marken och fick 
löfte om att fa disponera den gratis. 
Det bestämdes att bygga en pavil
jong med tak. Uppdraget att konstru
era bygget gavs till Sigvard Siklund, 
byggchef på Robertsfors AB. Han 
sällskapade med en flicka från Leg
deå, så vi betraktade honom som full
värdig bybo. En kostnadsberäkning 
gjordes, men konstaterades att det 
mesta av arbetet måste bli ideellt. 
Böndema skänkte timmer som sedan 
sågades på sågen som ägdes av Ar
vid Edström och Hjalmar Andersson. 
Lördagar och söndagar ställde såg
gänget upp gratis. Robertsfors AB 
svarade för el-installationen inklu
sive materia! gratis. 
Bygget blev hela ortens angelägen
het. Från Kempe-stiftelsen ansöktes 
om bidrag, och vi erhöll 3000 kr. 
Mycket pengar på den tiden. 
Det organiserades arbetslag om tio 
personer per lag som arbetade fem 
kvällar i veckan. 50 personer per 
vecka, så det gick fort med bygget. 
Till midsommaraftonens invigning 
med dans och fest kom folk från när 
och fjärran. 
Lottaparken bidrog starkt till Sikeå 
SK: s ekonomi under många år. Där 
anordnades fester och danser varje 
sommar och avslutades med en sur
strömmingsskiva för klubbmedlem
mar och bybor på hösten. 

Berättat av Johan Pettersson 

* Trots al/t engagemang och alla 
danser under tre decennier, har re
daktionen inte lyckats hitta en enda 
bildfrån Lottaparken när det begav 
sig! Kanske kan någon läsare råda 
botpå det .... 

I dag är det svårt att hitta minsta spår efter Lottaparken (vid Gammellands
vägen ca 100 m in från Hamnvägen.) 

För många äldre bybor var onsdagsdanserna på Lottaparken somrarnas höjd
punkterpå 40- och 50-talet. Där trä.ffades bybor, sommargäster och ungdomar 
från inlandsbyarna för att dansa tili Gunnar Holmgrens trio, Grönbergs, 
Kamsjöpojkarna och andra lokala orkestrar. 
Menyarifrån har manfått namnet? Enligt äldre bybor skulle en Lotfa, också 

kallad Skräddar-Lotta, ha bott där. Spåren efter en bosättning, en brunn och 
tege/stenar från muren, kan man fortfarande upptäcka på platsen. Efter lite 
släktforskning dök en ledtråd upp. En dotter tili bonden Zacharias Andersson på 
hemman nr 5 (Bonn-Johanssons), där Marika och Peter nu bor, hette Charlotta. 
Hon gifte sig med skräddaren Johan Lindberg från Burträsk. Ar 1870 fiyttade 
familjen tili Sikeå. Enson var garvaren Alfred Lindberg, som byggde det stora 
handelshuset vid Korsvägen mitt emot Bagarstugan. Hans bror August blev 
också garvare och startade garveri i Umeå (För övrigt den som fått ge namn 
åt Gustav Garvares gata). I s/utet av 1800-talet bodde paret vid Gammel/ands
vägen. Johan dog 1897 och Charlotta - Skräddar/otta -fiyttade 1901 tili sonen 
August i Umeå. Därav namnet tror undertecknad. 

-----------------
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Sture B 

I NOVEMBER för 110 år sedan 
skickades den här inbjudan till bl a 
herr Axel Nordbrant med fru i Leg
deå. 
Paret som skulle gifta sig var arbeta
ren Rickard Eriksson och torpardot
tem Albertina Lundgren. Han var då 
27 och hon 24 år. Paret blev bl a för
äldrar till Sikeåprofilema Fritz och 
Fritiof Eriksson, som bodde i första 
huset på höger sida efter Robertsfors
vägen .. 
Rickard var eldare vid massafabriken 
i Robertsfors. På äldre dar sysslade 
han med cykelreparationer. 
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BllDGÄT'AN 2013 
ÅRETS VINNARE och motionär med att lösa bildgå
tan är Inger Zackrisson från Robertsfors, Inger kom
mer att, frånsett äran, tilldelas en Spirantröja. 
Rätt svar: 
A:3 Varvsvägen. 
B:2 Slättbäcksvägen. 
C: 5 Legdeviksvägen. 
D:6 Hamnvägen. 
E: 9 Kustlandsvägen. 
F: 1 Brännstavägen. 
G: 7 Krogsvängen. 
H:4 Övägen. 
1:8 Genvägen. 
Redaktionen gratulerar 
Inger. 

FILMVISNING på Mårtens afton har blivit tradition. Ett 
20-tal personer samlades i Spiran-huset för att titta på 
Tage Brändströms filmer. Han har nu ett stort antal filmer 

Nytt företag i Sikeå 

DAN HOLMSTRÖM med företaget Dannes Kyl, tänker 
"pröva sina vingar" i Mellanbygden. I 30 år harhan drivit 
företaget med huvudkontoret i Arvidsjaur. Nu tänker han 
dessutom kolla marknaden för storkök och butiker, men 
också hushåll och värmepumpar i Robertsfors med om
nejd med både försäljning och service. 

Kultura_rvsdagen 
från olika evenemang och invigningar. 

g/ Kulturarvsdagen ordnas 
årligen på initiativ av Riks
antikvarieämbetet. Årets 
tema var mötesplatser och 
hamnen som sådan och 
kafäema i hamnens närhet 
tyckte vi stämde väl över
ens med temat. Gran-skärs 
fritidsförening bjöd in till 
firandet. 

Görans upplys
ning gav ljus 

Det var en gång en bro ... 

Ny överfart till Lillgetskär 
I april 2013 byggdes en bilväg ut till Lillgetskär, ön strax 
utanför Granskär. Den gamla bron hade gjort sitt och 
man fyllde ut med sprängsten. I den vägbanken las tre 
stora vägtrummor ner så att havsvattnet kan strömma fritt 
igenom. Överfarten ägs av stugägama på ön och används 
när de behöver frakta ut varor med bil till sina stugor. 
Ingen annan trafik f'ar förekomma över bron. Och den 
gamla bron ligger nu som ett strandat skelett ... 

Ingela 

Ett femtiotal personer fick 
ta del av ett bildspel där 
Sture Bäckström presen
terade kafäer och affärer 
som funnits i Sikeå. Dagen 
avslutades med en prome-
nad till vattenståndsmärket 
från 193 6, barlasthögen, 
som sedan blev kolkajen, 
och andra lämningar från 
varvstiden. 
Sedan Ingela klättrat till
baka till vattenlinjen för 
1000 år sedan i den högsta 
stegen på klippoma, avslu
tades promenaden vid res
tema av skyttevämen från 
första världskriget. 

ROBERTSFORS kom-
mun gav ett löfte om väg
belysning i samband med 
ett informationsmöte inför 
byggstart i Må-bra-byn. 
Det upplyste Göran Åberg 
fastighetsägama om för två 
år sedan. 
Nu, i början av november, 
blev familjema Eriksson 
och Falk mer upplysta. Då 
fick de fem nya gatlyktoma 
ström! En av dem strålar 
vackert över "Röde orm" -
den långa raden postlådor 
på Granskär. 

Ingela 

VAKTMÄSTARE 
SÖKES 
till Träffpunkten. 
Kontakta Henna Hari
nen om du är intresse
rad: 073-645 90 94. 
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Vägföreningen gör vår färd säkrare 
FÖRENINGEN HAR under 
de senaste åren gjort många 
förbättringar på de enskilda 
vägar som vi förvaltar. 
Förbättra avrinningen från 
vägama har varit ledord. 
Förra året grävdes en del 
av Slättbäcksvägen ut och 
fick nytt underlag och di
ken. Denna åtgärd visade sig 
lyckad då den definitivt varit 
torr och bra. 
Under vårvintem 2013 år 
täppte is igen avrinningen 
vid korsningen Slättbäcksvä
gen, Kokargränd och Hamn
vägen. Utryckning av såväl 
spolbil som grävmaskin be
ordades. Vägen blev därmed 
körbar igen. Under sommar 
har vi för att avhjälpa att 
inte nya isproppar uppstår 
kommande år grävt , dikat 
och lagt ned trummor vid 
korsningen och en sträcka 
efter Kokargränd. 
Den mest omfattande för
bättringen har dock gjorts 
efter Brännstavägen mellan 
Mikael Jonsson och förbi 
Sandgärdans ridlanläggning. 
Sträckan grävdes ut och nytt 
grus samt markmatta nedla-

des Över 700 ton grus lades 
på och dikena rensades. At
gärdema har gjort att vägen 
varit utmärkt och definitivt 
mycket bättre än tidigare. 
En genomgång har gjorts 
betr. träd m.m. som försvå
rat väghållningen vintertid. 
Markägama har uppmanats 
att åtgärda på flera ställen 
och vi är glada att åtgärdema 
har kunnat ske i stor sam
stämmighet. S.k. plogstenar 
har också grävts bort på någ
ra avsnitt. 
Till förbättringsåtgärdena har 
vi erhållit bidrag från Trans
portstyrelsen men de täcker 
inte hela kostnaden utan an
delsägama har genom årliga 
betalningar också bidragit 
till kostnadstäckningen. Det 
finns fler vägavsnitt som be
höver förbättringsåtgärder 
men vi får ta det eftersom. 
Sedvanligt sommarunderhåll 
har utförts bl.a. buskröjning, 
dammbindning, hyvling och 
grusnmg. 
Nu väntar vi på snöröjning
en. Vi hoppas naturligtvis 
på en fin vinter utan alltför 
mycket snö och utan längre 

I väntan på sparkföre ... 

blidväderperioder. Sandning 
kostar mer än snöröjning 
men kommer naturligtvis att 
utföras vid behov. 

Väl mött på våra enskilda 
vägar! 

Lars B Nilsson 

Sjövägen till Granskär 
En lördag i juli kom Mikaela Sjöberg och Erik Antonsson i 
pyntad båt över Sikeåfjärden till bröllopsfest på Granskär, 
med Gunnar Lundström vid rodret. Två veckor senare vigdes 
nästa par på Kolkajen, följt av bröllopslunch i Granlogen. 


