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Spiran 

Skiftbyte i "Sikeå Kommun" 
Som Sture skrev i sin förra 
krönika - det blåser nya 
vindar, och detta är här
med den första krönika som 
skrivits av någon annan än 
allas vår Sture, som skött 
det med den äran under alla 
åren sedan Spiran-tidning
ens tillblivelse 1994. 

Att skriva krönikan i Spi
ran-tidningen är något som 
tillfaller LSI' s ordförande 
- något som jag blev varse 
för några månader sedan 
då Sture förkunnade att i 
vårnumret skriver jag min 
sista krönika - sen :far du ta 
över. Och då tänker man ju 
naturligtvis - hur ska man 
förvalta det uppdraget? 

Vem är jag då? Birgitta 
Falk heter jag, är gift med 
Sune, har tre utflugna barn 
och ett barnbarn. Jag arbe
tar på LRF Konsult som 
affårsrådgivare och hjälper 
företagare, främst lantbru
kare med utveckling och 
andra förändringsprocesser. 
Vi bor i Måbrabyn sedan 
juni 2010, då vi flyttade in 
i vårt nybyggda hus. Att bo 
vid havet har varit en läng
tan sedan en lång tid tillba
ka och att kunna förverkliga 
den drömmen är helt fantas
tiskt. Det är svårt att förstå 
att det snart gått 7 år sedan 
vi flyttade hit, men tiden går 
fort när man trivs. 

Men varför blev det Si
keå då? Vi hade hört talas 
om och attraherades av 
den Sikeå-anda och den 
byautveckling som skedde 
i Sikeå och hade börjat att 
söka hus i området- inte 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

lätt, förstås så när tomtema 
i Måbrabyn annonserades 
ut 2008, så gick det snabbt. 

Föreningsliv och bya
utveckling har alltid legat 
mig varmt om hjärtat, och 
i kombination med att jag 
har svårt att sitta stilla så 
känns det som att vi har 
hamnat rätt. Brände som vi 
tidigare bodde i under 23 
år, var en aktiv by. Där var 
v1 med och startade dagis 
i den gamla lärarbostaden 
som sedan blev byastuga 
när dagiset flyttade över till 
skolan efter den lagts ner. 
De sista åren innan vi flyt
tade var jag byaålderman, 
vilket var väldigt intressant 
och lärorikt. 

Att ta över ordförande
skapet efter Sture var inte 
ett lätt beslut. Avgörande 
var kraften i den styrelse 
som delar uppdraget att leda 
LSI med mig och att Sture 
fortfarande finns kvar med 
support. Den nya styrelsen 
kan du se på nästa sida. 

Jag tror att det är fa som 
förstått hur mycket Sture 
( och Vivi-Ann) har haft 
under sina vingar, när det 
gäller byns gemensarnma 
angelägenheter. Tillsam
mans ska vi i styrelsen med 
förenade krafter fortsätta att 
utveckla "Sikeå kommun" 
i samverkan med alla för
eningar och boende i by
arna. Vi kommer också att 
titta över ansvarsområden 
och arbetsfördelning för 
att göra det hanterligt med 
de förutsättningar som gäl
ler nu. Det innebär att ni 

LSI:s bankgiro-nummer: 
5819-2741 

far ha lite tålamod under en 
övergångstid - det är otro
ligt mycket aktiviteter och 
ansvar som ligger under 
LSI och därmed mycket att 
sätta sig in i för den nya sty
relsen. 

Det händer dessutom 
mycket i området nu och 
vi har i LSI' s styrelse pra
tat om behovet att göra en 
ny byaplan. Campingens, 
byamas och föreningarnas 
fortsatta utveckling är någ
ra av frågoma vi vill sätta 
en viljeinriktning på och 
hur vill vi att det ska vara 
att bo i området. För mig 
är det viktigt att så många 
som möjligt vill och far 
vara med att påverka ut
vecklingen av det område 
vi lever i. Vi har ett stort 
antal föreningar i byama 
som ska ha förutsättningar 
för fortsatt utveckling. Att 
tillsammans arbeta för om
rådets utveckling skapar 
en samhörighet och trivsel 
som slår det mesta. Så håll 
utkik efter kommande an
nonsering och information 
om när och hur vi tar oss 
an uppgiften att sätta grund 
och ramar för vårt framtida 
"Sikeå kommun" genom en 
ny byaplan. Har ni tankar 
eller funderingar så tveka 
inte att snarast höra av er 
till någon av oss i styrelsen. 

Birgitta Falk 

Det är heller inget som hindrar att du bybo, som fär tidningen 
gratis, också betalar in en slant för att säkra utgivningen. 
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Foto: Gwmar L 

Margaretha och Bengt Andersson 
Varför valde ni Sikeå? Vad är bra med byn ? 

Byn är väldigt aktiv och 
framåt. 

Foto: Gwmar L 

Jonny Karlsson 
Jonny Karlsson köpte stu- och en möjlighet fanns att 
gan nära stranden i Lövvi- köpa stugan så slog han till. 
ken sommaren 2016. Stugan som flyttades med 

Han är född i Roberts- traktor från västra delen av 

Vi besökte bekanta som 
ägde stugan som vi nu ta
git över. Det var för 20 år 
sedan. Vackert läge vid 
havet, vänner och bekanta 
som bor här. Vi fastnade 
för stugan och läget. 

Vad saknar ni? fors, flyttade till Lycksele Legdeå, var från början en 
Kanske en närbutik. som 3- åring, sedan Umeå enkel övemattnings-stuga 

Gunnar L och Skellefteå. Därefter men har sedan dess byggts 

Lör 

Fre 

Lör 

Ons 

17/6 11-16 

23/6 14.00 

24/6 15.00 

28/6 - 18.30 

Hamnmarknad 

Regional och loka! 

dressyrtävling/häst 

Midsommarfirande 

Friluftsgudstjänst 

Musikcaferna startar 

södra Sverige. 
När han rattjobb i Umeå 

Hamnen 

Sandgärdan 

Campingen 

Kajutan 

Kajutan 

ut två gånger. 
Jonny upplever det som 

både spännande och intres
sant att komma tillbaka till 
bamdomstraktema. 

GunnarL 

9/9 18.30 Sista musikcafeet Kajutan 

En stor applåd till Andra 
Varvets damer och initia
tivdagaren Barbro P som 
under vintem målat alla 
våra 20 parkbänkar, så de 
ser ut som nya! ! ! Lör 12/8 Loka! dressyrtävling/ponny Sandgärdan 

Lör 30/9 Shettis-utställning 

Kontaktuppgifter till LSl:s styrelse 
Birgitta Falk, ordförande 
07 0-5 23 7 820, birgitta. falk@sikea.se 
Jenny Boström, vice ordförande 
070-3915563, jenbos123@gmail.com 
Birgitta U Pettersson, kassör 
070-8199518, birgitta.pettersson@sikea.se 
Marika Andersson, sekreterare 
076-7701828, marr _ 88@hotmail.com 
lngela Nordin, ledamot och ansvarig för Campingsektio
nen 070-5674758, camping@legdeasikea.se 

Sandgärdan LSI:s styrelse 

Håkan Eriksson, ledamot 
070-5745026, hakan.eriksson@novumorg.se 
Mikael Jemstedt, suppleant, 
072-5703035, mickejemstedt@gmail.com 
Axel Häggqvist, suppleant 
073-6444588, olsson_axel@yahoo.se 
Sture Bäckström, suppleant 
070-2005276, sture.backstrom@sikea.se 
Campingsektionen består förutom ansvarig Ingela N av 
Gunilla Björn, 073-0374809, gunilla@selar.se 
Leif Persson, 070-5834633, leif.persson@krysops.se 
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Bild från surströrnmingsfest som Robertsfors husmödrar anordnade. Okänt år. Foto: Folkrörelsearkivet i Västerbotten 

I Sikeå behöver en inte 
gå många steg innan en 
stöter på historiska läm
ningar. Med hjälp av Ka
rin Holmgren vid Folkrö
relsearkivet ska vi nu få 
ta del av ett stycke svensk 
historia som har lämnat 
spår i Sikeå. 

Under första världskri
get rådde stor råvarubrist 
i Sverige. En Krishushåll
ningskommitte startades 
för att öka kunskapen om 
hushållning. Efter krigs
slutet ansågs behovet kvar
stå, för första gången lyfts 
frågan om betydelsen av 
hushållet politiskt. Högem 
är först med att föreslå en 
obligatorisk husmodersut
bildning, likt en kvinnlig 
vämplikt. Socialstyrelsen 
utreder frågan, en tjäns
tebeskrivning tas fram. 
Förslaget avslås, husmo
dersutbildningar blir lik-

väl vanliga i landet. Ä ven 
inom rösträttsrörelsen lyfts 
"det goda hemmets" bety
delse för samhället fram. 
Ellen Key är en av före
språkama. 

1919 startas Husmo
dersför
bundet, 
vars syf
te är att 
höja det 
obetalda 
hushålls-

hävdar behovet av semes
ter för husmödrar. Om hus
hållsarbetet ska betraktas 
som ett yrke blir semester 
en logisk följd. 

Robertsfors husmödrar 
startas 1924. Föreningens 

motto blir: "Att 
giva mycket 
och fordra lite 
är högsta kvin
nolag". Det är 

arbetets Stugan i Sikeå som byggdes för 
status samt Robertsfors husmödrars räkning, 
att höja nyttjades av föreningen mellan 

åren 1928-72. Foto: Julia Larsson 
kunskaps-

första hand 
en hjälpverk
samhet, fören
ingen ägnar sig 
åt insamlingar, 
som för "fattiga 

nivån om hushållsarbete 
bland landets kvinnor. Det 
här är samtida med att bon
desamhället avvecklas, kun

skaper går inte längre i arv 
mellan generationer i storfa
miljer. K vinnor börjar gå ut i 
lönearbete utanför hemmet. 

Flera kvinnoföreningar 

bams beklädnad". 
I Sikeå byggs en stuga 

för att möjliggöra som
marsemester för traktens 
husmödrar. Den invigs 
1928 och står än idag kvar 
på Ön, sedan 1972 i pri
vat ägo. Virke skänktes av 
Seth Kempe, ägare av Ro-

bertsfors bruk, takpannor 
av disponent Orberg. Stu
gan var gratis att bruka för 
kvinnor, man och bam be
talade en avgift. Husmöd
rar fick skriva ansökningar 
och där ange motivering, 
hur många bam som fanns 
i hushållet samt vem som 
skulle kunna ersätta hus
modern då hon var på se
mester. 

Så här skrev en kvinna i 
sin ansökan på 1940-talet: 
"Jag har aldrig haft någon 
semester, aldrig någon 
kvinligjälp. Vi har ej vaten 
eler avlop, inga bekväm
ligheter på något vis. 3 
kor, häst å små fä . Jag vore 
taksam om jag kunde få en 
avkopling". Längst ner på 
ansökan har husmodersför
eningens representant i ef
terhand antecknat "Kunde 
ej komma". 

Frida L 
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Foto: Gunilla B 

Lyckad cykelf est 
Jag är ingen cyklist, sna
rare tvärt om. Cykling 
är inget för mig. Men så 
kom det en möjlighet att 
lära känna nya männis
kor i byn och chansen tili 
god mat och dryck en lör
dagkväll i juni. 

Haken var att det var en 
cykelfest. Jag anmälde mig 
i alla fall och räknade ut 
att har jag lite tur behöver 
jag inte cykla uppför Sikeå 
backen utan nedför den så 
det skulle jag väl klara utan 
brutna ben. 

Fint grönt brev anlände 
i brevlådan med instruk
tionen att jag skulle laga 
en god förrätt till 4 och 
bjuda på något lämpligt att 
dricka till. Man tager vad 
man haver mest av. Älgkött 
och hoppas att inte gäster
na äter det varje dag. Och 
jag tror de var nöjda min 
bonussläkting Linda med 
sambo Jonas och Katrina 
och Katarina som stod på 
tröskeln kl. 17.00 

Oj så trevligt det var att 
lära känna dem lite bättre 
än bara 1 olika publika 
sammanhang i byn. Tiden 

gick så fort att vi nästan 
missade att öppna våra 
3 mystiska ledtrådar till 
varmrätten. Så det blev lite 
tidsnöd. 

Katrina och Katarina 
swichade iväg på sina el
drivna (fusk! ! !) cyklar och 
vi Bjömar trampade vidare 
in mot byn. Jag tog genvä
gen över Jämmerdalen och 
hamnade tillsammans med 
Anna och Britt Hillbom 
hos Lena och Micke 1 

Brännstan. Svansviftande 
välkomnande av en mycket 
glad labrador fick vi oss nå
got att dricka och hjälptes 
åt att duka upp alla läcker
hetema till varmrätten. En 
rykande varm och doftande 
chili som enligt ryktet hade 
sitt ursprungsrecept hos 
Henna. Vi lät oss väl sma
ka ska sägas. Det var nog 
inte mycket kvar i skålar 
och pannor när vi kom på 
att ojsan! Vi skaju fä efter
rätt också. 

Nya hemliga kuvert och 
nu blev det till att cykla 
hem till Granskär igen till
sammans med Lena och 
Micke. Grannama Jessica 

och Niklas bjöd på efter
rätt. Här mötte också Ras
mus och Linda upp oss. 
Och vilken efterrätt sedan. 
Oriochhescake. Det ni var 
något att stoppa i sig på re
dan mätt mage men gissa 
om det fanns plats kvar. 

K välien avslutades med 
att vi alla samlades för en 
jättetrevlig slutfest med 
musik, lekar, bål och an
nat drickbart i båtklubbens 
hus på andra sidan viken. 
Nu var mina cykelben slut 
och jag passade fegt på att 
ta bilen dit istället. Har sina 
fördelar att inte dricka. 

Summan av kardemum
man: Till er som inte var 
med på den här kvällen 
kan j ag bara säga att ni 
gått miste om en fantastisk 
möjlighet att umgås med 
era grannar på trevligast 
tänkbara sätt. 

Jag hoppas verkligen att 
Rasmus och Lina vill och 
orkar ta på sig att anordna 
en ny cykelfest nästa år 
igen. För det här var kul, 
jättekul och jag ska cykel
träna inför nästa år. 

Gunilla B 
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Slättbäcksbron 

Foto: Håkan E 

DET PLANERADE un
derhållsarbetet under Slätt
bäcksbron fick avbrytas 
när det upptäcktes att rost
angreppen på stål balkama 
var alltför omfattande. 

Irman brons bärighet har 
prövats av Vägverket gäl
ler följande högsta tillåtna 
axeltryck på vägbanan; En
naxlade fordon max 8 ton 
och boggifordon t.ex last
bilar max 13 ton! 

På bilden: Erik Ågren, 
Kurt Hillebjörk och Sö
ren Bergström från Gran
strands Vägsamfällighets
förening. 

HåkanE 

Domänen 
Sikea.se stängs 

P A GRUND av svåra 
spam-problem har LSI
styrelsen den 11 juni fat
tat beslut om att stänga ner 
sikea.se-domänen, då det 
inte är möjligt att göra de 
åtgärder som krävs för att 
komma tillrätta med spam
problemen. 

Uppsägning av domä
nen kommer att göras 
omedelbart och kommer 
därefter att stängas ner. Det 
innebär att alla som använ
der epostadress sikea.se 
måste skaffa en ny. 

LSI 
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Vem var J. Åhman? 
FÖR NÅGOT ÅR sedan 

fick vi höra talas om en 
läskedrycksflaska som in

ropats på auktion och att 
det skulle ha funnits en 
läskedrycksfabrik i Sikeå. 

När vi brände ris på Öster
sia kom flaskan på tal och 
nyfikenheten väcktes. 

Vi lånade flaskan av Olle 

Karlsson och tog den med 
till Ethel Buren, som är 
som en levande uppslags
bok med rötter i Sikeå. 
Hon kan inte minnas den 
läskedrycksfabriken men 
kan berätta att hennes mor

far Carl Johan Ludvig Carls

son, som bodde i huset uppe 
på berget, hade ett bryggeri 
i början av 1900-talet. Där 
bryggdes svagdricka. 

Sommarens 
musikcafeer 

SOM UNDER föregående 
år hjälps berörda förening
ar åt med arrangemanget 
(se annons på nästa sida). 

Det är lättare att hitta or
kestrar som är intresserade 

av att spela på musikcafä
erna än att boka tider under 
semesterperioden enligt 
Ylva Martinsson och Sture 
Bäckström. 

Spelmännen återkom

mer gärna till Sikeå, de 
flesta har anknytning till 
området och den trivsam

ma atmosfären samt pu
blikkontakten gör att andra 
anspråk inte blir lika vik
tiga. 

Välkomna till 201 7 
års sommarcafäer i Sikeå 
Hamn! 

HåkanE 

Bryggeriet som lades ner 
ca 1907 låg nedanför "hu

set på berget". Delar av 
grunden kan man ännu 

se. Ethel 
m i n ns 

det bara 
som ett 
ruckel. 
Rennes 

morfar 
h a d e 
även en 
biograf. 
M e s t 
känd är 
han nog 

från sitt 
arbete 
som stuvarbas i hamnarna 
i Sikeå, Kräkånger och Lö
vånger. 

Bilder från årets hamn

marknad. Som vanligt 
ringlade kön lång till An
dra Varvet redan innan 
öppning. Foto: Ingemar N 

När jag googlade på J. 
Åhmans läskedrycksfabrik 
upptäckte jag att man skri

vit om flaskan 2004 i Spi
ran - årgång 11 nummer 3 

Vem är då J. Ahman? 
Om jag går igenom bo

Foto: Gustav H 

satta i Si

keå 1918 
- 1929 hit
tar jag två 
J. Åman. 
Tullvakt

m ä s tare 
J o h a n 

Erik Ah
man född 
1866. Han 
dog 1925 
och var 

knappast 
bryggare. 

Gustaf Fredrik Anton 
Aman och hans hustru Bri
ta Albertina hade sex barn 

och ett av dem hette Johan. 
Han föddes 1900 och åkte 

till USA 1926. 1930 kom 
han tillbaka, gifte sig och 

flyttade till Stockholm där 
han också slutade sina da

gar 1972. Kan man tänka 
sig att han i unga år - inn

an han åkte till USA - var 

bryggare? Höll han till i 
den lokal som Karlsson an
vänt tidigare? Har det fun

nits fler J. Åman i Sikeå? 
Vi vet att det på 20-ta

let var livligt i Sikeå. På 
30-talet var det svårt. Om 
det funnits en läskedrycks
fabrik på 40-talet borde 
många nu levande bybor 
känna till den. Finns det 
fler teorier eller kanske nå

gon har ett svar på gåtan J. 
Åhmans läskedrycksfabrik 
i Sikeå? 

Brita o Jan-Ola 

Låt inte Sikeå växa igen med lupiner! 

LUPINER har spridit sig 
explosionsartat de senaste 
åren och hotar nu både 
den svenska faunan och 
insektslivet. Den kommer 
från Nordamerika med 

växtsamlaren David Dou
glas. Det har märkts en 
våldsam ökning de senaste 
fem sex åren. Den etablerar 
sig i magra, artrika ängs

marker eller vägkanter. 
Eftersom den är kväve

fixerande ökar kvävehalten 
i jorden och det påverkar 

ovng flora. Den tränger 
ut inhemsk vegetation 
som blåklockor, prästkra
gar, kattfot och andra små 

växer som vill växa på ma
ger mark. Lupinerna måste 
slås av eller ryckas upp 
flera gånger varje säsong. 

Och gör det innan de fröar. 
Jättebalsaminerna är på 

väg att bli ett likadant pro
blem. Gör likadant med 
dem. Slå ner dem innan de 
fröar. 

Elisabeth L 
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Våra vägnamn: Mias gränd 
I Sikeå finns många små- tidigt oförmögen till arbe- och dörren, innan hon var 
vägar och besökare och te. Han blev så småningom övertygad om att det var 
nyinflyttade har tyckt att såld på fattigauktion och säkert att gå ut. 
det varit svårt att hitta Mia blev ensam i stugan På äldre dar fick hon 
i vår lilla by. Man gick och fick klara sig på egen sällskap i stugan. Algot 
vilse! hand. Hon hankade sig Grahn, boende i Slättbäck-

När Lsi startade på fram genom att hjälpa an- en, som blivit änkeman, 
1980-talet blev en av de dra med tunnbrödsbakning flyttade in. Praktisk lös
första projekten att ge vä- och andra sysslor, som hon ning - en bostad att värma 
garna namn. Samtidigt vil- kunde klara av trots sitt upp, en prenumeration på 
le vi påminna om personer handikapp. Folkbladet och någon att 
och företeelser, som kunde Hennes stuga fungerade prata med. Algot högg ved 
bli pusselbitar i byns his- också lite som en ungdoms- och bar in vatten, gick och 
toria och bidra tili att ge gård, där byns ungdomar handlade och Mia skötte 
den liv och egen ~-----------------~ hushållet. 
identitet. Ar 1969 dog 

Vem var t ex Mia på Edfast-
Mia. som fått ge gården i Ro-
namn åt Mias bertsfors. 
gränd? Väg- Hur kom det 
stumpen var sig då att just 
ursprungligen Mia kom att tas 
brännstabornas med i Sikeås 
väg till hamnen "Hall of fame" 
fram tili 1950-ta- och fick en väg 
!et, då Bränns- uppkallad efter 
tavägen fick sin sig? För oss 
nuvarande sträck- kunde samlas på kvällarna, var hon en vardagshjälte, 
nmg. samtidigt som man hjälpte en god förebild, som trots 

Mia (Maria), som hette henne med ved och vatten sitt handikapp, sin svåra 
Söderlund efternamn, och andra tyngre göromål. uppväxt och sina knappa 
bodde i den lilla röda stu- Mia var populär och bjöds livsvillkor framlevde sitt 
gan på backen i början av ofta på mat och kalas hos liv, glad och förnöjd med 
gränden. Idag finns skylten grannarna. Hennes talesätt sin lott, omtyckt och res
"Mias stuga" på gaveln. "Bliver man bjuden, nog pekterad av alla som lärde 

Här bodde hon i stort sett tager man sig dit", lever känna henne. 
hela sitt liv (1892-1969). ännu i folkminnet. Ett an-
Mia hade som barn haft nat uttryck, som jag själv 
engelska sjukan och blivit hörde som barn och för-

Sture B 
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Lekpark i byn 
blir verklighet 

1 ' 

1 
\ 

1 ' 

Detalj av ritningen över lekplat
sen av Katarina Paulsson 

NU ÄR DET klart att kom
munen och LSI har beslu
tat att bidra ekonomiskt tili 
byggnation av en lekplats i 
hamnområdet! Det innebär 
att projektet är möjligt att 
genomföra. 

Om bidragen kommer 
från fler håll ökar förstås 
möjligheten att göra något 
riktigt fint för byns barn! 
Sommaren 2016 bodde det 
4 7 barn i åldrarna 0-12 år 
i Legdeå/Sikeå. Det finns 
många klätter- och gung
sugna i hus, stugor och 
husvagnar! 

Vili du vara med och bi
dra? Hör av dig! 

Kontaktuppgifter: 
Frida Lagerbäck 
0730-599 123 
frida _ lagerback@hotmail. 
com 

rörelsehindrad. Folk mena- undrades över var "och nu 
de att hon fått sina krumma ge lucka denna stängd och 
ben genom att sitta på det nu ge lucka denna stängd". 
kalla golvet i bagarstugan Så sa Mia varje gång hon 
(Varvsstugan), där hennes skulle lämna sin älskade 
mor arbetade som bager- stuga. Det var spisluck
ska. Modern dog, när Mia oma, eldningsluckan och 
var ung och hennes far, askluckan, som ramsan 
som varit skräddare. hade gällde och hon kunde göra 
alkoholproblem och blev flera turer mellan spisen 

Musikcafeer i hamnen 
28/6 Good Fellaz SSK handboll 
5/7 Strange Brew SSK byasektion 
12/7 Generation Blend Träffpunkten 
19/7 Ebba o Julia +band Träffpunkten 
26/7 Stäppens son Ridklubben 
2/8 Patina Ridklubben 
9/8 Birch Town Singers Lions damer 



8 Spiran 

SPIRAN KRYSSEl AV KRISTINA MANG 

ÄRVÅR 
SOMMAR-

NATT 

LÅGTPH 

VÅRDATS 

27/11 

'9 SLAPPS 
GLADA KORTTID 

KALVAR 
UTPÅ 

VILL VIHA 
GRÖN 

0-
R 

GÖRSVÄL RESTM SNABBASTE RUITTN AVGU- PÅSEM· FÄRJAN GILLAR MELLAN GRANLOGEN DA ESTERN T/R GAM & S-Å HAVSCAMPING 

EN- '1, STA- GOTT 
KA BETYG 

+ 
TILL- HALVGRÄS SKY- ÅT- KORT 

FATTA DD EN GROGG NYKTERT 
SÄLLSKAP 

+ 
@MANG 

Årets tillfälle för en cykeltur eller promenad utgörs av fönster ef
ter byarnas vägar. Para ihop bilderna med vägnamn och skicka 
in svar senast i Augusti till: Ingemar Nilsson Legdeå 117, 91593 
Robertsfors eller ingemar.nilsson@sikea.se. Vinsten förutom 
äran är en LSI T-shirt. 

MARTIN- MEDS N DIN KAN PLUGGA! SONSOM BILDNING FÖRAS 
LED VID SKREV LÖSERDU AVNGN 
VATTEN MOTSOLS KRYSSET ANNAN 

KORDES 
PÅSIKEÅ-
FJÄRDENI 

MARS! 

LETAR 
EFTER 
KAKA 

REPRIS FF 
IPOLITI ÄRVASS 

INFO-
TEKNIK 
GRON-

LANDSBO 
DARAR 
KÄRNAN 

TV'S 
OSCAR 

NÖTTE 

TESLAS 
ELON 

STHLMS-
TRAFIK 

KAN 
ÅSTAD-
KOMMA 
GROPAR 

➔ 

IBIDI~lrfilffi 
z);@'[J/7/ O ~~ngemar Nilsso_n 

1: Miasgränd 2: Stenhuggargränd 3: Gammellandsvägen 4: Kustlandsvägen 
5: Krogsvängen 6: Gammellandsvägen 7: Hamnvägen 8: Lägdeviksvägen 

AGATHA 
CHRISTIE 
SKREVOM 
EN DOS ... 

SÅDAN Ml 
ÄR1852 

METER 

KORS-
NING 


