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Spiran 

Nytt år - nya möjligheter! 
En rejäl vinter har det blivit 
i år med både mycket snö 
och kallare väder än vi varit 
van vid de senaste vintrarna. 
Ska vi våga hoppas på en 
riktigt fin somrnar då, eller? 
Ja, i vart fall så borde som
maren bli bättre än i fjol, då 
den var den sämsta i man
naminne ! ! Och det skulle ju 
vara toppen för som vanligt 
så är det mycket som hän
der i byarna. 

För campingens del och 
även andra aktiviteter som 
hamnmarknad och musik
cafäer så harju vädret stor 
betydelse för både ekono
miskt utfall och inte minst 
tri vselfaktor. 

Om vi tittar lite på vad 
vi har att vänta oss när det 
gäller aktiviteter i LSI' s 
regi , så har vi våra gamla 
favoriter som Allemanut, 
Hamnmarknad, Musikca
fäer, Mårtens afton, Paltfest 
mm som vi planerar att ar-

rangera även i år. 
LSI fyller 25 år i år - det 

måste ju firas på något sätt! ! 
På årsmötet 25 mars kom
mer detta att vara en punkt 
på agendan. Ni som har 
ideer eller känner er ma
nade att hjälpa tili med ar
rangerandet får gärna höra 
av er tili styrelsen. 

I vår kommer den nya 
Lekparken att färdigstäl
las av "Lekparksgruppen" 
bestående av ett gäng små
barnsföräldrar, glatt påheja
de av styrelsen, finansiärer 
och sponsorer. Vi ser fram 
emot att den kan invigas 
framåt sommaren. 

Vi har också ett pågående 
arbete i styrelsen med att 
skriva ihop en ny byaplan. 
Vi har haft ett antal öppna 
möten med bl a represen
tanter från kommunen samt 
inspiratören Malin Acker
man. I januari avslutades 
mötesserien med ett vi-

Vår- och sommarprogram (preliminärt) 

Lör 22/4 16.00 Paltfest på Träffpunkten 

sionsmöte, där vi i grupper 
tecknade ner hur vi vill att 
det ska vara i Sikeå 2030. 
Planen är att detta ska föl
jas upp med en enkät tili 
byborna, där vi kan få in 
ytterligare synpunkter och 
konkreta besked. 

Sedan har vi ju förstås 
servicehuset som vi fortsät
ter att projektera med sikte 
på byggstart i höst. 

Mycket är alltså på gång 
och mycket kommer att 
hända även detta år. Det är 
roligt att skapa tillsammans 
och också ett bra sätt att lära 
känna varandra och umgås 
inom byarna. 

Väl mött på alla kom
mande aktiviteter! ! 

Birgitta Falk 

Träffpunkten 

Mån 30/4 Sika Super Stars på Träffpunkten Sikeå SK 

Lör 5/5 09.00 Allemanutdag LSI 

Lör 19/5 09.00 Westernhelg ilvarhallen Ridklubben Sandgärdan 

Lör 16/6 Dressyr - Storhäst. lvarhllen Ridklubben Sandgärdan 

Lör 16/6 11-15 Hamnmarknad LSloch 

byns föreningar 

12.00 Andra Varvets öppnande Andra Varvet 

Fre 22/6 14.00 Midsommarfirande i hamnen LSI och Träffpunkten 

Lör 23/6 15.00 Friluftsgudstjänst, Kajutan LSI 

Lör 7/7 Brukets dag, Bruksudden Sikeå SK 
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Välkomna till byn ! 

Norberg 
Den 1 januari vaknade vi Idag har vi två flattar, en 
för första gången upp i vårt Petit Basset Griffon Veden 

Vi 
söker dig ... 

Som vill hjälpa 
tili på Andra 
Varvet! 

Vi är att glatt gäng som jobbar ideellt med att driva 
butik Andra Varvet och vi söker dig som vill göra en 
insats för byn och miljön, ha trevligt, driva verksam
heten framåt, städa och stöka, möblera och alla andra 
arbetsuppgifter som finns i butiken. 

Har du hjärtat på rätta stället och känner att Du 
kan och viii göra en insats så hör av dig, alla kan 
vara med! 
Kontakt@andravarvet.se, via vår Facebooksida eller 
Åsa B 070-313 60 48 

nya hus i MåBraByn. Att (som tili husses förtvivlan att bedöma andra hundar. 
vi hamnade där var ingen 
självklarhet men när pus
selbitama allt eftersom 
föll på plats så startade vi 
projektet i december 2016. 
Sikeå Hamn har alltid för
knippats med lugn och ro 
samt roliga och avkopp
lande aktiviteter och jag 
gissar att det hör samman 
med den mycket aktiva 
båtklubb vi hade under 80-
och 90-talet. Den årliga 
seglingseskadem till Fin
land på höstkanten var, 
tillsammans med onsdags
seglingarna, några av årets 
höjdpunkter, något man 
inte ville missa. 

Elisabeth har alltid va
rit en landkrabba men det 
stora intresset vi delar är 
hundama. Vår första hund, 
Sambo, en flatcoated re
triever, köpte vi 1979 och 
antalet hundar i hushållet 
har varierat under åren. 

inte verkar utvecklas tili 
en bra jakthund) samt en 
ung Hamiltonstövare som 
visat framtassarna i sko
gen redan som unghund. 
Elisabeth har hundutställ
ningar som sitt stora in
tresse och åker sommartid 
runt i Sverige Norge och 
Finland på utställningar. 
Den misslyckade jakthun
den har därför blivit såväl 
Svensk som Finsk utställ
ningschampion . Men som 
husse säger: - vad hjälper 
det att man är snygg om 
man inte fattar ett dyft av 
vad man är tänkt att göra . .. 

Hösten är den period då 
husse blir mer aktiv med 
sin hund och minst två da
gar per vecka tillbringas 
under hösten i skog och 
mark, gärna med inslag av 
sportfiske. Är jag inte ute 
med egen hund så händer 
det att jag får uppdraget 

Är sedan några år till
baka jaktprovsdomare för 
stövarraserna och brukar 
döma Västerbottenskvalet 
tili SM samt enskilda prov. 
Särskilt roligt är det när jag 
ser att vi har mycket fram
gångsrika uppfödningar 1 

vår region. 
Som Jag brukar säga 

- nu är ILS.en påslagen 
(Instrument landing sys
tem ). Inflygningsfyren 
Slättbäcken runway 18 är 
identifierad. Om du ser och 
hör radiostyrda flygplan i 
hamnområdet så är det tro-
1 igen jag och vår son som 
tränar landningar. 

Vi hoppas att efter 42 år 
tillsammans få ytterligare 
20 i en trevlig hållbar mil
jö och samtidigt bidra tili 
en klimat och miljöriktig 
framtid . 
Elisabeth & OlofNorberg, 

Granskär 104 

Oplogat? 
LSI:s styrelse fattade vid 
sitt möte i oktober att inte 
upphandla plogning för 
sträckan från infarten tili 
såghuset, förbi båtklub
bens loka! och hamnen. 

Då undviks rundkör
ning vilket ger fördelar så
som att det blir svårare att 
komma undan för den som 
har uppsåt att stjäla eller 
sabotera annans egendom 
(enligt Föreningen Grann
samverkan). 

Buskörning undviks, 
samt en något lägre plog
kostnad blir följden , vilket 
också är positivt. 

LSI :styrelsen/Ingela 
Nordin 
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Hjälp till på campingen 
Nu hoppas vi i campings
ektionen att få hjälp av fler 
händer i sommar på Sikeå 
havscamping. 

Inget betungande alls 
utan bara jättetrevligt. 

Det handlar om att nå
gon eller några kvällar (2-3 
timmars pass) under sä
songen ta emot våra gäster 
på campingen. 

Hit kommer folk från 

aUa höm av Sverige och 
Europa som bara behöver 
lite hjälp med att anvisas 

plats och information om 
campmgen. 

Vi kommer att ge en li
ten utbildning i det enkla 
bokningssystemet och 
kassan. Det lär du dig på 
en timme. lnget avancerat. 

Kom och dra ditt strå tili 
ditt byaföretag för det är ju 
faktiskt det som camping
en är. 

Campingsektionen gm. 
Gunilla Björn 
www.sikea.nu 
info@sikea.nu 

#mh2017 
Musikhjälpen i Sikeå 

11-17 dec 2017 
Musikhjälpen genomfördes 
i Umeå vilket gjorde att vi 
var några som tyckte att 
det var hög tid att pröva 
om det fanns intresse i by

arna att engagera sig. 
Träffpunkten lovade 

att hålla med loka! under 
veckan. Efter möte med 
föreningar som använ
der Träffpunkten så fick 
vi ihop ett program. LSI 
startade redan söndag I 0:e 
med en träff om en ny ut
vecklingsplan där Malin 
Ackermann deltog. Mån
dag, kören Sikeå Singers 
med Lindy Hop dansare. 
Tisdag, prova på linedance 
med Crazy Legs. Tors
dag, Gustav Hillbom visar 

sin film, Ovärdet. Fredag, 
After Work. Ridklubbens 
Ungdomssektion avslutade 
det hela på lördagen med 
Lucia och hoppning. 

Jag hade aldrig trott att 
det skulle bli ett sådant en
gagemang och att vi skulle 
få in så mycket pengar. 21 
025 kronor på förening
amas aktiviteter men to
talt 27 550 kronor. Pengar 
som går till "Bam är inte 
tili salu". Helt fantastiskt! ! 
Stort TACK tili alla som 
bidraget. 

Vi som höll i trådama 
har fått blodad tand och 
kommer även i år se om vi 
kan få ihop ett program. 

Ingrid Hanke 

Foto: Gustav H 

Storholmens N aturbete 
2003 började en större upp
röjning av de gamla åkrar
na mellan Hamnvägen och 
havet i Sikeåhamn, kallat 
Storholmen. De knappa 
7 hektaren röjdes i LSI's 
regi , med ekonomiskt stöd 
från Jordbruksverket, från 
det delvis oegenomträng
liga högvidet tili dagens 
öppna betesmark. 2008 bil
dades vår ekonomiska för
ening Storholmens Natur
bete och vi påbörjade nästa 
etapp där havsstranden och 
området mellan Såghuset 
(Andra Varvet)-Vita Du
van och Hamnvägen, totalt 
9 hektar också röjdes upp 
tili öppna betesmarker. 

Medlem i Naturbetes
föreningen kan alla bosat
ta, eller med fritidsboende, 
i Legdeå/Sikeå byar bli, 
om man stödjer förening
ens ändamål att verka för 
öppna kulturlandskap och 
djurhållning på området. 
Vi säkerställer att hela om
rådet betas årligen genom 
att köpa in lamm och nöt 

som sedan slaktas på hös
ten för att ge medlemmar
na ett bra naturbeteskött. 
Dessutom så lånar vi in 
ett antal kvigor, tackor och 
hästar för att säkerställa en 
bra avbetning och ge våra 
medlemmar med hästar 
och ungdomar som hyr rid
klubbens hästar ett bra bete 
med delad skötsel. 

Nu är det hög tid att 
boka sommarens djur och 
säsongens arbetsdagar 
startar med Allemanut
dagen i början av maj och 
föreningens årsmöte hålls 
19/5. 

Styrelsen består av Olof 
(Olle) Karlsson, Anna 
Jansson, Janne Paulsson 
och Lasse Hyvönen. Den 
som har frågor om verk
samheten är välkommen 
att höra av sig tili ordfö
rande Olle K, olofksikea@ 
gmail.com eller på 070-
301 93 47 eller tili nån av 
de andra i styrelsen. 

Olle K 
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Foto: Ingemar Nilsson 

Broreparation - trafiken på isvägen flöt på bra 
En liten notis i Spiran nr-
2/2017 informerade om att 
det upptäckts rostangrepp 
på stålbalkama som bron 
över Slättbäcken vilar på. 

Efter det har lagts myck
et tid på att utvärdera vad 
som skulle vara 
bäst, att byta balkar
na eller helt enkelt 
satsa på en ny bro. 
Iden med ny bro har 
varit att man skulle 
kunna få en bro med 
bättre bärighet, för 
att helt enkelt siippa 
känna oro vid sär
skilt tunga transpor
ter. 

Vägen är en en
skild väg med eko
nomiskt stöd av Tra
fikverket, vilket i praktiken 
innebär att man tvingas 
anpassa sig till de statliga 
regler som gäller. För bron 
över Slättbäcken innebär 
det att kraven på bron är 
som på vilken annan bro 

som helst efter det statliga 
vägnätet vilket komplice
rar och fördyrar. Förutom 
att en ny bro skulle blivit 
fyra gånger så dyr som att 
byta balkama, skulle en ny 
bro aldrig kunnat vara på 

plats förrän under 2019. 
Detta avgorde och man be
slutade att byta de fyra bä
rande balkama. 

Granstrands Vägsamfäl
lighetsförening gick ut med 
förfrågningar till fem olika 

entrepenörer, valet föll på 
Svevia som lämnade det 
förmånligaste anbudet. 

Planeringen har utgått 
från att tajma reparationen 
av bron till efter genom
förda is-racingtävlingar 1 

----~ · ~~ . .,.;.:~.i;,-..:-- · ~~ 
Foto: Ingemar Nilsson 

hamnen. Tillsammans med 
Robertsfors Motorsällskap 
har förberedelser gjorts för 
att kunna öppna upp isväg 
direkt efter genomförda 
tävlingar söndag den 11 /3. 
På eftermiddagen efter täv-

lingarnas slut plogades en 
slinga upp för isväg, skylt
nmg utfördes och bron 
över Slättbäcken stängdes 
av. 

Svevia påbörjade arbe
tet på morgonen måndag 
12/3, arbetet har i skrivan
de stund gått bra. Man har 
fri lagt brons båda änder 
och allt ser bra ut, utom en 
sak. Man upptäcker nu att 
de befintliga balkama är 
längre än de som beställts 
utifrån den ritning som till
handahållits av Trafikver
ket. Man tvingas nu bestäl
la nya balkar vilket innebär 
en liten försening. Målet är 
nu att hinna slutföra arbetet 
före påsk. 
Fotnot: den 21/3 stängdes 
isvägen p.g.a. av flödvatten. 
En reservväg över Gran
berget öppnades istället 
och den 27/3 kunde bron 
åter tas i bruk. 
Granstrands vägsamfällig

hetsförening 
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Rapport från Sikeå 
SK Byasektionen 

Sikeå Sportklubb - Bya
sektionen har framförallt 
aktiviteter för byns bam. 
Årets höjdpunkt är 20-års
jubileumet för Sika Super
stars nu på Valborgsmäs
soafton. Jag tror vi kan 
förvänta oss något extra. 
Det tränas för fullt inför 
detta nu under vårvintem. 

Det anordnades en 
mycket regnig spökstig i 
slutet av oktober, hoppas 
bamen blev lagom skräm
da och inte alltför blöta. 
Det har åks skridskor och 
spelats hockey under vin
tem på Drömvallen. 

Föreningen arrangerade 
även ett musikcafä under 
sommaren där Strange 
Brew uppträdde. Trevlig 
musik men vädret var emot 
igen. Vi anordnade även ett 
cafe på F ettisdagen där det 
såldes semlor och bamen 
åkte skridskor. 

Styrelsen SSK-byasek
tion: ordförande Henna 
Harinen, sekreterare Hilda 
Vidmark, kassör Fredrik 
Martinsson, ledamot Laila 
Boström. 

Fredrik 

Sökes: Syhjälp! 

Min kudde blir aldrig fär
dig så jag behöver hjälp 
med korsstygnsbroderiet, 
mot ersättning så klart. 

Om du är intresserad, 
ring Britt 0734-129360 så 
skickar jag en bild på kud
den. 

Hälsningar 
Britt Lindvall 

Spiran 

Våra vägnamn: 

Kokargränd 
Gränden utgår från 
Hamnvägen vid f d Kon
sum (nuvarande ägare 
Stenborg), inramar det 
planlagda tomtområ
det mellan skolan och 
hamnen och slingrar sig 
sedan över stenback
arna mot Brännstan och 
tili Brännstavägen. Den 
har fått sitt namn efter 
"Kokar" -Karlsson, som 
bodde efter gränden. 

Han tillhörde den stora 
grupp av yrkesmän, som 
år 1904 handplockades 
tili den nyanlagda sulfit
fabriken i Robertsfors. 

Smålänningen, född 

fl. Han ägde också en mo
torbåt och en flatbottnad 
eka, byggd på järnspant. 
Särskilt den flatbottnade 
ekan väckte förundran hos 
byboma, som var vana vid 
klinkbyggda rundbottnade 
roddbåtar. 

Gottfrid Anton Karlsson "Kokam" 

på samma tomt som det lil
la gula huset i korsningen 
Kokargränd - Stenhuggar
gränd. Det låg längs vägen 
med ingång från gårdspla
nen . Det gula huset bygg
des av sonen Uno och 
hustrun Elsa, som var söm

i Tryserum och tid:-,,i,,_,a::.::r--=-e _____________ 
7 merska. Ägare idag är 

Susanna Hermansson. anställd vid Ljus-
fors pappersbruk 
i Östergötland, 
gjorde den långa 
resan upp till Ro
bertsfors tillsam
mans med hustru 
och två små bam. 
En kokare var den 

"Kokams" hustru dog 
år 1946 och "kokarn" 
själv år 1958. 

som skötte kok- [::~~•-■ii:E:=~~;;::?!:::___J 

I folkminnet le
ver också fortfarande 
namnen på två av 
brännstabamas "stora" 
skidbackar kvar - Yt
terkokam och Inner
kokarn. Den första ningen av träflis Damen i hatten är tant Karlsson och vid 

och kemikalier till 
pappersmassa. 

År 1918 blev han si
keåbo, en främmande 
fågel med konstig dia
lekt - "Kokarn" blev 
hans namn! Egentligen 
hette han Gottfrid An
ton, men det var det inte 
många utom de närmaste 
grannama, som kände 
tili. "Kokam" blev en 
profil, inte enbart genom 
sin dialekt och sitt yrke. 
I Sikeå fanns det bara 
en kokare, men många 
stabbläggare, stuvare m 

rodret "Kokam" 

Tant Karlsson såg man 
inte tili så ofta. Hon var 
sjuklig, tålde inte salt. 
Grannama Forsmans, som 
hade kor, brukade ge henne 
lite osaltat smör, när man 
hade kämat. På somrarna 
brukade "Kokam" bära ut 
en fåtölj på bron, där hon 
kunde sitta i solen. Paret 
hade fyra bam - Astrid, 
Uno, Alva och Vega. Huset 
där familjen bodde är bor
ta, men det var en mindre 
västerbottensgård, som låg 

alldeles vid vägen, en 
störtloppsbacke, kort 

men brant. Den andra en bit 
in i skogen - en spännande 
berg-och dalbana med en 
tvärsväng längst ned, för 
att inte åka ut på järnvägs
spåret. Vad modig man var 
om man vågade ta full fart! 
Här tillbringade vi, flickor 
och pojkar, många glada 
månskenskvällar. Det var 
förstås i förra århundradet, 
före TV:n och datom. Kallt 
och klart var det, men vi 
blev inte sjuka! 

Sture B 
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Du är viktig för 
oss! 
Visst lämnar Du in saker tili försäljning och handlar 
på Andra Varvet? Det gör att vi kan driva verksam

heten vidare och du gör byn, miljön och dig själv en 
tjänst! 

Du kan boka tid (070-24 88 997) för att lämna in 
saker tili försäljning fr.o.m. den 1 maj och hela som

maren. Vi öppnar butiken den 16 juni och har öppet 
t.o.m. den 12 augusti. 

Vili du veta mer om hur det går tili att lämna in 
varor tili försäljning hos oss så kan du läsa om det 
på vår hemsida www.andravarvet.se eller på vår Fa

cebooksida. 
Så börja redan nu att samla ihop saker tili försälj

ning så ses vi under sommaren! 
Välkomna tili oss! 
/ Andra Varvet 

En uppmaning tili alla bybor som har en anslagstavla vid 
sin brevlåda. 

Anslagstavlorna i byn har börjat se lite trötta ut. Därför 

skulle LSI vilja uppmana alla som känner sig träffade att 
måla den anslagstavlan man har närmast. 

LSI står för färgen, så ta bara kontakt med Marika 

Andersson så levererar hon färgen. Tillsammans gör vi 
skillnad. 

LSI 

0 

Ars1nöten 1n1n 
Lägde By Samfällig-

hetsförening 

Lägde By Samfällighets
förening höll sitt årsmöte 
lördag 17 mars. 

Föreningen ska, enligt 

stadgarna, förvalta sam
fäl ld mark, vatten och fiske 
för Lägde By i Robertsfors 
kommun. 

Styrelsen består av Be
rit Ålstig ordförande, P-O 

Pellbrant sekreterare, Per 
Sikström kassör. Supple
anter Eric Ågren och Ron
ny Larsson. 

Gunnar 

Träffpunkten 
ekonomisk förening 

Söndagen den 4 februari 

höll Träffpunkten sitt or
dinarie årsmöte. 21 med
lemmar deltog. Sedvan
liga årsmötesförhandlingar 
samt förslaget tili stadgar, 

som med vissa ändringar, 
antogs på extrastämman 
den 22 oktober 2017 an
togs av årsmötet. 

Den nya styrelsen be

står av Ordförande Rolf 
Johansson, ledamöter Gu

nilla Niska, Janne Pauls
son, Tommy Johansson, 
Fredrik Martinsson, supp
leanter Agneta Skoglund 
och Lisa Karlsson. 

Renoveringsarbetet på 
Träffpunkten fortsätter 
och den uppmärksamme 
har sett träskivor för några 
fönster. En grupp medlem

mar skrapar, oljar och må
lar fönsterbågar för att ge 
dem ett längre liv. 

Rolf 

Legdeå-Sikeå 
Intresseförening 

Legdeå/ Sikeå Intresse
förening höll sitt ordinarie 

årsmöte 25 mars med ett 
trettiotal deltagande. 

Valet av ordförande 
bordlades då valbered

ningen inte lyckats hitta 
en efterträdare tili Birgitta 
Falk som avböjt omval. 
Valberedningen fick i upp
drag att fortsätta arbetet tili 
ett extramöte 5 maj. 

Övriga i styrelsen Bir

gitta Olander Pettersson, 
Håkan Eriksson,Birgitta 
Falk, Jenny Boström och 
lngela Nordin. 

Nytt för i år är en varvs
stuge-sektion bestående av 
Ulla Öberg,Sture Bäck
ström och Katrina Nor

qvist. 
Campingsektio

nen består av Tngela 
Nordin,Gunilla Björrn och 

Helge Niska. 
Föreningen planerar att 

uppföra ett nytt servicehus 
och färdigställa en ny bya

plan . 
LSI fyller 25 år i år vil

ket ska uppmärksammas 
med fest och jubileums
skrift. 

Gunnar 

Bygg och Bo mässa 

Bygg och Bo mässa Sön
dag 13 maj kl. 1200-1600. 

I Sikeå tomt- och husvis
ning. 



Jag har nog bästa synvinkeln 

av alla på SM i isracing. Och 
då menar jag figurligt. 

Med en aitan som ligger 
lite högt och med utsikt över 
hela banan oavsett var jag 

sitter har jag första parkett i 
år också. 

Förra året som var min 
första vinter i Sikeå Hamn 

och därmed mitt första is
racing SM. Inte fattade jag 
mycket men jäsiken vad det 

var kul att se dem blåsa förbi 
i bredsladdar och höra gnålet 
från motorema blandat med 
lukten av bensinångor. 

I år bjöd jag in bror med 
familj. Två tonårs söner med 
motorintresse. Tur var väl 
det för de såg i alla fall vad 
det var för bilmärken. 

Strålande solsken, alta
nen skottad, kaffet kokat och 
kl.11 gick startskottet för de 
4 i kortnabbsklassen med 4 

små ettriga Crosskart Xtrem 
därefter. De gick som skål
lade troll på Sikeåfjärdens is. 

Undra om man ska köpa sig 
en sån? Verkar kul. .... 

lngen startlista hade vi 
men med hjälpaav lite hemsi

dor, Robertsfors Motorklubb 
och Svenska bilsportförbun
det, visste vi att det var del
tävling 3 
och 4 för 

kortnabb 
och lång-

i . 4: ..... 
. ~--

n a b b , 
namnen 
säger allt 1 

tycker 

Jag men 

Kjell Persson på andra plats. 

Sagt och gjort här hejades 
det på en blå/vit PV av de 
vuxna och tonåringama he
jade på bilmärken. Porsche 

låg bra tili hos 14 åringen och 
17 åringen med egen Volvo 
145 Epa hejade naturligtvis 
på allt som hette Volvo tills 
den röda snöpligt väite. Inte 

visste 
v1 hel

ler vem 
som kör-
de men 
me d 1 i
d a n d e 

hade v1 
alla med 

långnabb .__ ____________ ___, 
Foto: Gunilla Björn 

honom. 
får vara max 23 mm, som 
skulle köras. Plus 4 delta
gare i Crosskart. I långdubb 

så låg Umeåförama Håkan 
Johansson inför tävlingen på 
en första plats i en PV och 

l andra 

heatet verkade det gå som 
bra för vår PV. Låg och för
sökte tryckta tili sig en 1 :a 
plats från sin andra position 
och vi var helt inne på vinst. 

Foto: Gunilla Björn 

Nu skulle han ta det efter 
4:de platsen i första heatet! 

Nepp! Det hände inte. Det 

tog det stopp i bortersta snö
val len. Motorproblem ... ja 
sånt händer ju. 

Inga "hemma" segrar blev 

det. Norrbottningama kom 
och sopade banan. Kalix
duon Fredrik Tiger och An
dreas Sandberg vann i lång

nabbsklassen. Kortnabb vet 
jag inte riktigt vem som tog 
hem bucklan i. 

Vi är inga motorfantaster 

någon av oss i familjen men 
det här var trevligt på första 
parkett. Nästa år så ska gril
len vara framställd så att vi 

får oss lite hamburgare tili 
livs också. Och så ska vi ha 
skaffat fram en startlista i 
tid ... .. 

Gunilla Björn, Må bra Byns 
gräddhylla 


