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Spiran 

Nu spirar våren igen 

E
fter en sällsynt kort 
och behaglig vin
ter börjar nu våren 

göra sig påmind här i Si
keå. Öppet vatten innanför 
Hyvelmagasinet och Len
nart Nilsson, som sladd
ar grusvägama är tydliga 
vårtecken. Firandet av Alla 
Hjärtans dag och Fettisdag 
är avklarade och nu ser vi 
fram emot Paltfest och Val
borgsfi rande. 

Livet i Sikeå som ett 

pärlba~d. av f:ster: ! 
Inte nkt1gt sa, för 

mellan festema har också 
orosmoln dykt upp. Ett 
stort sådant upplevde jag, 
när Katrina Norqvist, vår 
mångåriga redaktör för 
Spirantidningen, ville läm
na uppdraget. Att ersätta hen
ne skulle inte bli lätt och att 
lägga ner tidningen kändes 
som ett stort steg tillbaka! 
Spiran har blivit ett signum 
för Legdeå/Sikeå som lä
ses av drygt 400 prenume
ranter. Något som vi varit 

30/4, ons 19.00 

10/5, lör 09.00 

14/6, lör 11-16 

14/6 lör 12.00 

20/6, fre 13.00 

21/6, lör 15.00 

25/6 ons 18.30 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

stolta över i 20 års tid! Men 
problemet gick att lösa. 

Katrina hittade en 
ersättare, som var 
villig att ta över 

redaktörsysslan och hon 
har också lovat hjälpa till 
i starten. Ny redaktör blir 
Gustav Hillbom, en byg
dens son, som också är på 
gång att flytta tillbaka till 
byn. Ett varmt välkommen 
och lycka tili! Lycka till 
också tili Linda Niska Sel
berg som tagit initiativ till 
att starta körverksamhet i 
byn. Jag hopps att många 
ställer upp och sjunger vid 
måndagskvällamas köröv
ningar. Det känns som att 
våra nyinflyttade börjar 
etablera sig och att ett ge
nerationsskifte är på gång. 

Nya chanser att visa 
upp våra byar som 
fantastiska livs

miljöer får vi i samband med 
kommunens inflyttardagar 
17-18 maj. Här finns tom-

ter tili salu men har vi hus 
att sälja? 

S lutligen några ny
heter från LSI. Ett 
EU-projekt som syf

tar till att via skyltar och 
orientringstavla berätta 
hamnens 250-åriga histo
ria, genomförs under våren. 
Vid årsmötet framfördes 
förslag om toalettbygge på 
Östersia, sittgrupp vid bou
lebanan och renovering av 
lekparken vid Andra Var
vet. Alla är fullt möjliga 
att genomföra, men kräver 
förståss en insats av ideella 
krafter. Har du andra ideer, 
så berätta om dom för oss 
i styrelsen. Och så träffs vi 
på Allemanutdagen den 10 
maj och sätter igång med 
förverkl igandet! 

En trevlig vår tili alla öns
kar 

Sture 
Bäckström 

Valborgsmässofirande med Sika Superstars /SSK 

Allemanutdag. Samling. Såghuset /LSI 

Hamnmarknad /LSI 

Andra Varvet öppnar 

Midsommarfirande i hamnen /LSI, TP 
Friluftsgudstjänst, Kajutan /LSI 

Musikkafeerna börjar, Kajutan /LSI m fl 

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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Välkomna till byn! 
Niska-Selberg 

Den 25 oktober 2013 
flyttade familjen Nis

ka-Selberg in i huset de 
köpt av Helen Forsberg i 
Sikeå Hamn. (Ägare innan 
henne var Vanja Brorsdot
ter). 

Familjen består av Lin
da, William och bamen 
Greta 3,5 år och Sigrid 7 
månader samt hunden Em
mylou. De bodde tidigare 
på Mariehem i Umeå. Lin
da är uppvuxen i Åkersber
ga och William i Gullmark. 

De är båda musiklärare 
och sångpedagoger. Dess
utom är Linda körledare 
med eget företag. William 
jobbar på Tegs Centralsko
la men även i Lindas före
tag, Vokalisten Umeå. 

Att de hamnade i Sikeå 
tycker de egentligen var en 

slump. Under sommaren 
2013 letade de hus norr om 
Umeå. Då Williams föräld
rar är bosatta i Gullmark 
kändes det bra att komma 
närmare dem. De tittade på 
några andra hus, men bara 
det här var båda två nöjda 
med. Linda som är bamle
dig, tycker att det är lätt att 
få kontakt med bybor då 
hon ofta är ute och går med 
bamen och hunden. 

Utsikten mot havet gil
lar båda och att det är en 
trevlig och aktiv byage
menskap. Linda har börjat 
rida tillsammans med gran
nen Anna. Hon har också 
en egen häst som ska få 
flytta upp från Östhammar. 

Ett av Williams fritids
intressen är skytte. Han 
har tidigare tränat på byns 

Vikberg och Larsson 
En f d "bruksare" och en 
f d Kalixbo har bosatt sig 
i Legdeviken. 
Redan när vårt stugpro
jekt påbörjades i maj 2007, 
med hjälp av nära och kära, 
så pratade vi om att kanske 
kunna bosätta oss här nå
gon gång. 

Denna önskan förverk-
1 igades under hösten 2013. 
Börje hade tagit pension i 
samband med att det före
tag han drev tillsammans 
med sina kollegor såldes. 
Då en handläggartjänst på 
Af i Robertsfors utannonse
rades under våren 2013, så 
sökte jag och började min 
anställning där i september. 

Detta förgicks av några 
mycket intensiva månader 

•· 

med försäljning av huset 
i Jävrebyn och avyttrande 
av allt som man drar på 
sig under åren. Några flytt
kartonger står fortfarande 
orörda, men vad gör det. 

Vi har i stort sett till
bringat alla helger i stu
gan senaste åren och nu 
får vi tillbringa ali vår tid 
här. Förmånen att bo nära 

skjutbana, så nu får han 
riktigt nära dit. 

lnnanjag cyklar hem,vill 
Greta visa runt i huset, jag 
får följa med upp tili övre 
våningen, där det en gång i 
tiden fanns en pappershan
del som Göran Åbergs (min 
sambo) farmors syskon, 

naturen och få ha havet så 
nära inpå, är en gåva i sig. 
Vi njuter varje morgon vi 
vaknar och tittar ut. lbland 
ligger dimman som en tunn 
filt och skapar mystik. En 
annan dag är det regn eller 

Tekla och Artur Bränn
ström drev. Huset byggdes 
av deras far August Bränn
ström år 1905. Efter Arturs 
och Teklas död tog syster
sonen Erik Åberg och hans 
hustru Wanja Brorsdotter 
över. De byggde gårdshus 
och en utbyggnad på huset. 

Jngela 

snö som faller, men bäst av 
allt: När ljuset och solen nu 
återvänder, då är vi så tack
samma för att vi valde att 
flytta hit. 

Lena Wikberg(f d Boman) 
& Börje Larsson 

Ett stort tack! 
tili Katrina Norqvist som nu efter 
drygt 1 0 år lämnar posten som 
redaktör för Spiran-tidningen. Tack ~.,..m1:a 
vare hennes insatser och gedigna 
kunnande har vi bybor kunnat 
glädjas åt en unik tidning med 
"nära" nyheter och artiklar! 
Tack! 

LSI:s styrelse genom Sture Bäckström 
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Storspovens sång, kanske ett n1inne blott 

Ett riktigt tecken på att 
våren är kommen är 

när man hör storspovens 
ljuvliga ljust bubblande, 
något vemodiga sång med
an den flyger in över de 

odlingsmarker den under 
denna vår tänkt häcka och 
föda fram en ny ku ll på. 

Storspoven är en mycket 
ortstrogen fågel och har 
den väl börjat att häcka på 
en plats är det troligt att den 
kommer tillbaka år efter 

år. Norr- och Västerbotten 
har bland landets starkaste 
stam av storspovar men ett 

faktum är att den minskar. 
Bara under de senaste 30 
åren har storspovsstammen 
minskat med 40-50% och 

är idag rödlistad. 
Minskningen beror på 

förändringar i jordbruket. 

Andelen brukad mark har 
minskat med 50% och 
kvarvarande areal brukas 

med effektivare metoder 
och redskap. Även ökande 

grad av täckdikning gör att 

storspovens skyddszoner 
med diken och buskage 
minskar. 

Storspoven lägger sina 
ägg i början av maj tili 
mitten av maj och ruvar i 
ca 28 dagar, vilket inne

bär att häckningen är i sitt 
mest kritiska skede precis 
i anslutning tili ensilage
slåttem som brukar ske i 

mitten av juni. Antingen 
ligger de hårt på äggen el
ler så sitter nykläckta spov

ungar på åkrarna och faller 
lätt offer för jordbrukarens 
redskap. När väl ungama 

har nått åldem 7-10 dagar, 
ger sig honan av och över
låter jobbet att skydda ung

ama tili hanen. 
Redan tili midsommar 

hör man de första flock
arna av storspovshonor 
flytta söderut över Sikeå. 
Spovhanen följer då ung

arna tili dess att ungarna 
kommit på vingarna. Den 
sitter gärna på en upphöjd 
plats i anslutning tili åkern 

som ungarna befinner sig 
på. En pinne, högre sten 
eller ett ladutak passar ha
nen utmärkt. Under denna 

Storholn1ens naturbete 

tid är det också viktigt att 
det finns skyddande diken 

som spoven kan ta med 
sina ungar tili för att söka 
skydd undan rovfågeln el
ler bondens maskiner. 

Innan ladan vid E4-an 
föll samman såg man varje 
år storspovar på ladutaket. 
Räven, grävlingen och inte 

minst katten, är också pre
datorer som kan hota stor
spovens ungar under den 

period de tvingas leva på 
marken. 

Under senare år har stor
spov häckat i Naturbetet 
men där haft svårt att klara 

ungarna på grund av de 
kråkor som dras tili betet. 

I juli flyttar spovhanen 
och ungarna ger sig av i au

gusti. Storspoven övervint
rar på Brittiska öarna eller 
vid Västeuropas kuster för 
att i april återvända tili 

bland annat Sikeås framti
nade åkrar. 

Jimmy Nyman 

en tillgång för både betesdjur och fågelliv i samspel 

Naturbeten har under 

flera hundra år fun
nits i många olika former. 

De haralla har gemensamt 
att det är marker som inte 
plöjts, odlats eller skör

dats, ofta på grund av att 
de inte varit lämpliga för 
dessa ändamål. I stället har 

de utnyttjats för betesgång 
som tili exempe l i skogen, 
strandängar eller älvbrin
kar. Denna användning 

skapar speciella ekolo
giska nischer för insekter, 
fjärilar och fåglar. Storhol

mens naturbete är framför 
allt en strandäng men där 
finns också ett område när

mast hamnen som har ka
raktär av hagmark. En vik
tig anledning tili skapandet 

av vårt naturbete var att 
röja upp det igenbuskade 
området mellan vägen 
och havet för att återskapa 

havsutsikten och det gamla 
kulturlandskapet som där
med åter blev öppet och 

tillgängligt. En annan an
ledning var att utnyttja om
rådet för betesdrift och på 

så sätt också hålla det öp
pet på längre sikt. 

Det anses ju att idisslare 

avger stora mängder metan 
och koldioxid och att detta 
bidrager tili den så kallade 
växthuseffekten, men när 

djuren betar i naturbeten 
binds dessa gaser tili gräs 
och buskar. Eftersom inte 

någon plöjning äger rum 
friges inte gasema som 
när man odlar vall varför 

naturbete är ett speciellt 
miljövänligt alternativ. 
En annan stor fördel är att 

kött från naturbeten har 
en bättre sammansättning 
och bland annat innehåller 
stora mängder omega-3 . 
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Vi som haft förmånen att 
deltaga i Storholmens na
turbete kan också intyga 
att både nöt- och lammköt
tet smakar mycket bättre 
än konventionellt kött från 
butik. 

Det finns runt om vårt 
lands kuster och älvdalar 
många exempel på lik
nande projekt, inte minst 
just strandängar på Öland 
och i Skåne. Flera av dem 
har primärt drivits med 
tanke på fågellivet efter
som många arter vadare 
och en del andfåglar upp
skattar betade stränder som 
skapar ett mikroklimat 
där det är lätt att föda upp 
ungar. Vi har inte gjort nå
gon systematisk bevakning 
av Storholmens fågelliv 
ännu, men det är uppen
bart att arter som storspov, 
enkelbeckasin, grönbena 
och rödbena har etablerat 
sig som häckfåglar. Även 
buskskvätta, en art som 
minskat kraftigt i numera 
täckdikade storjordbruk, 
trivs i området. Ett pro
blem som man erfarit söde
rut är att den stora mängd 
ungfåglar som produceras 
på betade strandängar drar 
tili sig kråkfåglar, rävar 
och grävlingar som kalasar 
i skafferiet. På några stäl
len samarbetar därför na
turvårdare och omitologer 
med lokala jägare för att 
minska kråkfågelbestån
det. På ett par ställen med 

särskilt sällsynta arter har 
man tvingats sätta upp el
stängsel för att hålla borta 
rävar och grävlingar. Vi 
har också noterat att Sikeås 
kråkor har ett stort intresse 
för naturbetet. 

För att öka möjlighe
tema för fåglar att trivas 
i naturbetet har vi före
gående år satt upp holkar 
för stare, mesar, flugsnap
pare, nötväcka, rödstjärt 
och knipa. Fler holkar 
kommer att sättas upp i 
år. Planer finns också på 
att bygga häckningsflottar 
ute i vattnet. Vi kommer 
också att kartlägga vilka 
fågelarter som besöker och 
häckar inom området och 
nästkommande vinter hop
pas vi kunna återkomma 
med en rapport. U nder 
den gångna vintem har en 
artförteckning över fåglar 
som observerats senaste 30 
åren inom Sikeå, Rickleå 
och Legdeå upprättats och 
den omfattar nu 154 olika 
arter. Eventuellt kommer 
den förteckningen att läg
gas ut på LSis hemsida. 
Om ni har gjort spännande 
fågelobservationer i nutid 
eller dåtid får ni gäma höra 
av er tili undertecknad eller 
Olof Karlsson, antingen di
rekt genom besök eller via 
telefon eller email. 

Ulf Lerner 
ulf. lerner@odont.umu.se 

070/651 9103 

Ni som viii bli medlemmar och medverka tili att 
bevara och utveckla Storholmens naturbete och som 
kanske är intresserade att som en bonus kunna få till
gång tili ekologiskt nöt- och lammkött är välkomna 
att ta kontakt med Olof Karlsson, 
olof.karlsson@sikea.se 070/30 l 934 7 

Svartbygge efter Ö-vägen 

Vårvintem 2013 kom jade vi ana att han var på 
en liten svartklädd jakt efter en sambo, för 

snickare med röd keps och 
en läcker hårtofs tili skogs
tomten bredvid oss. 

Han snickrade och ham
rade dagen lång. Började 
tidigt på morgonen och var 
sen idog hela dagen. Tog 
kortare raster ibland och 
då passade han på att vissla 
och sjunga en stund. 

Men på hösten blev det 
tyst. Synd, tyckte vi, för 
grannar vi 11 vi ha. 

Januari 2014 kom han 
tillbaka. Jätteroligt. Han 
jobbade och slet. Var en 
riktig snickare, för han stä
dade aldrig efter sig, spån 
och flisor överallt. Nu bör-

hans visslingar var annor

lunda. 
En dag när vi var ute 

på tomten så hörde vi ljud 
som var så gulliga, "kär
leksspråk" med andra ord. 
Då såg vi plöstligt en liten 
gullig tjej som han pratade 
med. Så nu hoppas vi att 
hon blir förtjust i havsut
sikten och vyn över natur
betet. 

Kan hända att Holmen 
Skog kommer kräva en 
viss avgift på grund av att 
de tog den vackraste tallen. 
Förresten, snickaren heter 
Spillkråka i eftemamn. 

Annika Löjbom 

Teater i Sikeå 
SlKEÅ OCH Träffpunkten 
besöktes 20-22 februari av 
Västerbottensteatem som 
uppförde en musikteater av 
Gustav Tegby. Den har ti
teln "Vi besvarar ditt sam
tal så snart vi kan - Musik
teater om ett callcenter i 
Bastuträsk". 

På det lilla callcentret 
lunkar allting på i makligt 
tempo.En dag kommer ett 
bud från säljchefen. Med 

hot om nedläggning och 
arbetslöshet tvingas våra 
telefonförsäljare att preste
ra något utöver det vanliga. 

En komisk, drastisk pjäs 
för alla som någon gång 
morrat tyst för sig själva 
över en påflugen telefon
försäljare eller frågat sig 
vad som egentligen driver 
den där jobbiga människan 
i andra änden av luren. 

Gunnar L 
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Åhmangården historien on1 ett namn 
S om nyinflyttad i Sikeå 

är det intressant att 
höra alla inofficiella namn 
på byggnader och platser 
i byn. Det är Katthuset, 
Vita Duvan, Dansbanan, 
Kattvattuhöle, Grusback
en, Sandgärdan, osv, och 
framförallt är det alla hus 
som refereras tili med 
namn. När vi flyttade in i 
vårt hus, Västerbottensgår
den tvärs över vägen sett 
från Träffpunkten, fick vi 
veta att den i byn går under 
namnet "Ahmansgården". 
Men vad var historien 
bakom namnet och vem 
var Ahman? Det här är de
lar av den historia som vi 
fick på köpet när vi köpte 
huset: 

Allting börjar egentligen 
redan 1776 när den 21-åri
ge Per Hansson övertar det 
som då kallas "Hemman nr 
2" i Sikeå från sin far. Per 
gifter sig med Anna Pärs
dotter och de får tillsam
mans nio bam. Atta döttrar 
och en son. Ar 1808, när 
Per är 53, tycker han att 
det är dags för den 22-åri
ge sonen att ta över, så han 
överlåter gården tili so
nen. Dessvärre dör sonen 
redan 10 år senare, utan 
att ha gift sig och utan att 
ha fått några bam, så den 
63-årige fadem får återi
gen överta gården. När 
hans fru dör gifter han om 
sig med en änka i byn, An
na-Kaj sa Larsson. Av bar
nen är den yngsta dottem, 
Barbro-Greta, fortfarande 
ogift och bor kvar hemma. 
Tili hjälp på gården finns 
drängen Erik Mattsson, en 
driftig ung man bördig från 
Bobacken. 

Ar 1822 gifter sig Erik 

med dottem Barbro-Greta, 
och de köper gården. De 
fär en son, Per, och Erik 
blir nämndeman och en 
man att räkna med i byn. 
Som skrivkunnig blir det 
honom byboma vänder sig 
tili när de behöver skriv
hjälp för att kontakta myn
dighetema. 

När frun Barbro-Greta 
dör efter bara några år så 
gi fter Erik om sig med 
Christina och fär två dött
rar, Erika och Anna. Men 
1836, när den tredje dot
tem ska födas, så dör 
både mor och dotter. Erik 
är återigen änkeman och 
har nu tre bam: sonen Per 
som han driver jordbru
ket tillsammans med, och 
de två unga döttrama från 
det andra äktenskapet. Vid 
bouppteckningen efter 
Christina beslutas att Erik 
ska fortsätta att bruka hela 
gården, inklusive döttrar
nas arvedelar efter sin mor 
"tili den ålder att de ej vi
dare voro af fadems vård i 
behof'. Erik gifter om sig, 
igen, och livet går vidare 
ungefär som förut. 

l mitten av 1850-talet 
gifter sig döttrama: Erika 
med Kronolotsen Olof 
Edström och Anna med 
Tullvaktmästaren Johan 
August Ahman. De unga 
nygifta paren tycker nu 

att döttrama inte längre är 
"af faderns vård i behof', 
så de viii få ut arvet efter 
sin mor. Fadem Erik och 
brodem Per, som nu har 
brukat gården tillsammans 
i över 20 år, säger nej och 
tror kanske att de unga pa
ren ska nöja sig med det. 
Men mågama, som båda 
har betydande positioner 
i samhället och dessutom 
är skrivkunniga, nöjer sig 
inte alls. Det hela slutar 
vid Bygdeå Tingslag den 
11 september 1858, där 
Häradsrätten beslutar om 
delning av marken. 

Kronolotsen Edström 
och hustrun Erika bosätter 
sig på den del av hemma
net som ligger vid Sikeå
fjärden, det vi idag kallar 
"Öhn", medan J.A. Ahman 
och hustrun Anna bosätter 
sig mitt i byn och i början 
av 1860-talet låter bygga 
en ny mangårdsbyggnad 
högst uppe på åsen ovanför 
bäcken. Gården stannar se-

dan i släkten Åhmans ägo 
fram tili 1987 och 2010 
köper vi det som nu kallas 
"Ahmansgården". 

Hur gick det då för Erik 
Mattsson? Redan 1860 dör 
sonen Per och 1868 dör 
även sonhustrun Anna, 
så det blir återigen Erik 
Mattsson som fär ansvaret 
för barn och jordbruk, och 
han är nu gift för fjärde 
gången! 

Hur ser historiken ut 
för det hus du bor i? Vad 
kallas det i folkrnun, och 
var kommer namnet ifrån. 
Skriv och berätta din histo
ria i Spiran! 

Lars Lundkvist 

Trä ar'n i Rvnd"r, 

Mycket nytt denna säsong 

Nyaväxter 

Sommarcafe'med hembakt 

Loppis 

Besökoss 1 

Ring för öppettider 

0934-30245 

Välkommen 

Hemvändare/spiranläsare 
Du vet väl om att campingen från och med i år 
erbjuder ett riktigt bra boende till lågt pris (hemvän
darrabatt), sedan våra campingstugor kompletterats 
med ett större hus. Där finns två rum och kök, toalett 
med dusch och tvättmaskin. Huset har havsutsikt och 
sovplats för fyra personer i två separata rum. 
Vili du ha mer information, ring Sture B 0934-15353. 
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LÄGDE BY Samfällig
hetsförening höll sitt års
möte 22 mars. Styrelsen 
består av: Gunnar Lund
mark ordf. Sekreterare: 
Karl-Axel Jansson. Kass
sör : Per Sikström. Supple
anter: Ronny Larsson, Eric 
Ågren. 

Föreningen ska enligt 
stadgarna " förvalta sam
fälld mark,vatten och fiske 
för Lägde By i Robertsfors 
kommun". 

Mötet beslutade att kalla 
till en arbetsdag 2 maj för 
att avverka skuggande träd 
och städa i området kring 
kajen. 

LEGDEÅ-SfKEÅ Intres
seförening höll årsmöte 
söndag den 23 mars. Mötet 
inleddes med en tyst mi
nut för att hedra minnet av 
vår vän Sture Swahn, som 
gått bort under året. Han 
har varit styrelseledamot 
under många år och alltid 
ställt upp för föreningen 
och byn. Han lämnar ett 

stort tomrum efter sig. 
Årets stora projekt har 

varit iordningställandet av 
en ny reception med kafä
del och handikapptoalett 
samt ett uthyrningshus. 

I styrelsen blev det 
några förändringar. Gun
nar Lundmark avgick ur 
styrelsen efter 1 7 års idogt 
arbete. Gunnar avtackades 
med blommor och present. 
Nya i styrelsen efter Gun
nar och Lars Lundqvist, 
som avgår efter två år som 
suppleant, blev Kerstin 
Andersson och Marika An
dersson. Övriga är Sture 
Bäckström, Susanna Her
mansson, Fredrik Linden, 
Lars Lötbom och Lars 
Nilsson . 

På programmet inför 
sommarsäsongen fin ns 
som vanligt hamnmarknad 
och musikkafäer, men ock
så ett nytt EU-projekt, som 
syftar tili att med skyltar 
berätta hamnens historia. 

Efter mötet bjöds del
tagarna på god soppa och 
kaffe med kaka. 

J-{yr (jranfogen! 
'En ny samfingsfoka{ via fiavet i 

Sikeå 

Med aitan i väster, där du kan njuta av solnedgången. 
Öppen 1 rnaj - 30 septernber (värrnepurnp finns) 
Fira födelsedag, dop, bröllop mm med familj och vänner. 
Granlogen lämpar sig också bra för en rofylld minnes
stund ien fantastisk miljö. 
Stå själv för arrangemanget eller låt oss hjälpa tili (kost
nad enl. ök) 

Pris från 500:- för enklare möten, 1000:- för större till
ställning. 

Bokning /förfrågningar: Göran Åberg, vaktrnästare, 070-
2168847 
Jngela Nordin , ordförande, 0934-152 23 , 070-5674758 

Hästar, petflaskor och gamla tidningar 

VILL DU börja rida? Eiler 
har du ett barn som pratar 
om hästar och viii rida? 
Vårterminen är 1gang, 
men hos oss på Ridklub
ben Sandgärdan kan man 
hoppa in mitt i terminen. 
Vi är ingen stor ridskola, 
men det finns alltid plats 
för den som vill rida. Kom 
och titta en kväll när vi har 
lektioner! Vi har grupper 
för både nybörjare och de 
som ridit en del tidigare. 

Vad har pet-flaskor med 
hästar att göra? Mer än 
man kan tro! 

Att driva en ridskola 
kostar pengar. Det krävs 
hästar, utrustning, mat tili 
hästarna, försäkringar, be
sök av hovslagare, osv. 
Det mesta finansieras av 
ridskoleelevernas ridavgif
ter, men i ett försök att hålla 
nere ridavgifterna försöker 
vi alltid hitta olika sätt att 
dra in mer pengar. Därför 
har vi nu inlett ett samarbe
te med Pantamera. Om vi 

samlar in aluminiumbur
kar och petflaskor så får vi 
en extra slant av Pantame
ra, utöver själva panten på 
burkarna och flaskorna. Så 
om du lämnar dina burkar 
och flaskor på ridskolan 
istället för på återvinnings
stationen så stödjer du den 
lokala ridsporten 

Vi använder fortfarande 
sönderrivna gamla tidning
ar som strö i hästboxarna. 
Om du har en massa gamla 
dagstidningar liggande 
nånstans - lämna dom på 
Ridskolan. Det står en stor 
grön soptunna utanför stal
let där vi samlar returpap
per. Men undvik hårt eller 
glansigt papper. 

Sen har vi en ny sty
relse också, och några nya 
instruktörer, men det kan 
ni läsa om på ridklubbens 
websida: 

http: //www4. idrotton
line. se /RKSandgardan
Ridsport/ 

Lasse 

J'lktiviteter yå (jranskär sommar 
2014 

30 april Majbrasa vid Grillplatsen kl 20.00 
3 maj Städdag vid Granlogen/Grillplatsen kl 15.00 
17 maj Årsmöte Granskärs intresseförening kl 15.00 

- grillning kl 18 .00 om vädret tillåter 
14 juni Hamnmarknad i hamnen - Loppis på logen 

mellan 11 .00 - 15 .00 Fika och våffior finns att 
köpa 

Ingen midsommarfest planeras i år i föreningens regi 
- lokalen är m ao ledig och fri för andra upptåg 
12 juli Middag med dans 
8 aug Stor-picknick på Kolkajen 
30 augusti Stugsista med tacobuffe och årets sista loppis 
Vidare information och ev ändringar i ovanstående pian 
anslås på byns anslagstavlor. 

Stöd föreningen genorn att betala rnedlernsavgiften - 100 
kr per person och år. På så sätt kan vi fortsätta att under
hålla och utveckla vårt fantastiska område vid Granlogen/ 
Grillplatsen 
Styrelsen Granskärs fritidsförening 
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En "profil på campingen" har slutat sitt jordiska 

Sture Swahn avled den 10 
december på Norrlands 

Universitetssjukhus, efter en 
tids sjukdom. Han var född 
1945. Sture blev 68 år gam
ma!. 

Sture föddes i en stor sys
konskara på 7 syskon. I ett 
arbetarhem där det inte flö
dade av livets överflöd. Men 
där glädjen och samvaron 
bestod av ett alltid öppet hus 
och hem. För oss jämnåriga 
var Swanhs nere i Bränn
stan en självklar samlings
plats. Där utkämpade ' indi
aner och vita" våldsamma 
strider. Ibland så hårda och 
våldsamma att avbrott för så 
banala saker som lunch eller 
middag inte ens i fantasin 
existerade. 

Barnaåren går som alla 
vet alldeles för snabbt förbi. 
Livets allvar tar över, allde
les för fort, vare sig man viii 
eller inte. Så var även fallet 
för Sture 

Den första utmaningen 
var skolan. Sture och vi an
dra påbörjade därför våra 
studier på universitetet på 
Grusbacken. Egentligen en 
fantastisk tid? Tänk er att 
man redan på den tiden kun
de välja om man skulle bli 
' lugge ' eller om man skulle 
få en örfil , då man gjort nå
got ofog? 

Sture var en smart elev, 
han var för det mesta kort-

snaggad, varför valmöjlig
heten att bli ' lugge ' oftast ut
gick för hans del. Klass efter 
klass avverkades. Och vips 
tog skolan slut och vi skulle 
ut i vuxenlivet. 

F örvärvsarbeta hette det 
visst! Vilket betydde att man 
skulle försörja sig själv. För 
Stures del tror jag att det var 
efterlängtat. Både av honom 
själv, och av hans föräldrar 
vilka fortfarande hade en 
tung försörjningsbörda för 
hans yngre syskon. 

På de tiden var vi privili
gierade? Det var aldrig fråga 
om att gå arbetslös, det var 
bara att välja var man ville 
börja. Någonting som låter 
som en saga bland våra ung
domar i dag. 

Sture hann med att prova 

Hamnmarknad - ett säljtillfälle 
Årets hamnmarknad hålls lördag den 14 juni kl 11-
16.00. En plats på tre meter kostar bara 100 kronor. En 
säljmöjlighet samtidigt som du får träffa många trevliga 
människor! 
Anmälan till Sture Bäckström, tel 0934-15353 eller 
sture.backstrom@sikea.se senast söndag den 8 juni 
Välkommen till marknaden. 
LSI 

på många yrken . Eldare, 
Plåtslagare, Svetsare osv. 
vilket gjorde honom mycket 
händig och allroundkunnig. 

Plötsligt mitt i alltihop så 
dök kärleken upp! Den fanns 
i Bobacken i form av Mari
ann som blev hans livskam
rat under resten av sitt liv. 
De gifte sig i Bygdeå kyrka, 
med en hejdundrande bröl
lopsfest på Valbergs festvå
ning. Det stod inte länge på 
innan ett nyinköpt hus blev 
deras, ett hus som var granne 
med Stures bamdomshem. 
Så kom det bam ! En flicka 
och en pojke! 

Tyvärr så blev tomtebo
lyckan inte så långvarig. 
Sture drabbades av en knä
skada som så småningom 
ledde tili en steloperation, 

vilken i sin tur ledde tili ett 
livslångt handikapp som 
Sture bar med sig livet ut! 
Ä ven hans hustru Marian n 
drabbades av Sjukdom! Var
för de båda alldeles för tidigt 
blev tvungna att lämna ar
betslivet och bli så kallade 
förtidspensionärer. 

Så hände något fantastiskt 
för Sture! Sikeå havscam
ping startade sin verksam
het! Vilket för Sture innebar 
ett nytt engagemang och en 
ny social gemenskap genom 
de frivilliga arbetsinsatser 
som Sture Ja ner i camping
ens arbete! Campingens 
välskötta gräsmatta, och de 
interntranspoter som var 
nödvändiga, ordnades med 
Stures framfart på åkgräs
klipparen! Tyvärr så tog 
också det engagemanget 
slut, på grund av en långva
rig sjukhusvistelse, och fort
satt försämrad hälsa. 

Under sin jordevandring 
vet jag att Sture haft många 
vänner. Vänner som respek
terade Sture för sin kunskap, 
hur ban var, och hur han ver
kade. För oss vänner, kom
mer den plats som Sture tog 
i sitt liv, att lämna ett stort 
tomrum. 

Men minnet av honom 
kommer att leva! Tack för 
Din stund påjorden Sture! 

Lennart Brändström, 
Klasskamrat. 

~ommarjobb på Campingfln 
VILL DU HA SOMMARJOBB på campingen? Arbets
uppgiftema är gästmottagning, försäljning, lokalvård, 
gräsklippning mm. Anställning i treveckorsperioder. 
Du bör vara född 1999 eller tidigare och glad och service
inriktad. Har du språkkunskaper utöver engelska är det 
ett plus. 
Välkommen med din ansökan tili camping@legdeasikea. 
se senast den 1 5 ma j . 
Vili du veta mer, ring Sture Bäckström te! 0934-15353 


