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Spiran 

Meddelande till LSl:s medlemmar 
För kännedom så har rullande än att komma sociala medier för detta. 
LSI:s ordförande Marika med några omvälvande Den bästa lösningen jag 
i slutet av augusti valt förändringar. Det jag har kan tänka mig j ust nu 
att lämna uppdraget en ambition att försöka är att kombinera digital 
som ordförande i fören- utveckla är den interna och fysisk leverans av 
ingen. I egenskap av informationshanteringen informationen. Sedan 
vice ordförande har i föreningen. Jag vill förra styrelsemötet pub
jag därför tillträtt som öka tydligheten och liceras senaste mötes
tillförordnad ordförande tillförlitligheten i den protokollet från styrelse
fram till kommande information som skickas mötet på föreningens 
medlemsmöte där med- från styrelsen dels ti ll facebooksida. Jag skulle 
lemmarna får välja en ny medlemmarna som utöver det vilja att för
ordförande. helhet men även från eningen sätter upp en 

styrelsen till berörda särskild brevlåda på 
Jag vill rikta ett stort grupper av medlemmar träffpunkten i vilken ett 
tack till Marika för det till exempel när styrelsen antal fysiska exemplar av 
arbete hon utfört som behöver meddela en mötesprotokollet place
ordförande. sektion om något. Jag ras för avhämtning av 

För er som inte var med 
på medlemsmötet i våras 
så ska jag berätta lite 
kort om vem jag är. Jag 
är relativt nyin:flyttad i 
Legdeå och saknar tidi
gare band till Sikeå/ 
Legdeå. Jag kommer 
ursprungligen från Må
ngbyn utanför Löv
ånger men har även bott 
i bland annat Skellefteå 
och Umeå. Jag och 
min fru trivs väldigt 
bra i byn och gifte oss 
ifjol i Granlogen och i 
december fick vi vårt för
sta barn, en flicka som 
omnämndes i tidigare 
nummer av Spiran. 

J ag ser på uppdraget 
som tillförordnad ord
förande som en tillfällig 
lösning tills dess med
lemmarna kan välja 
en ny ordförande och 
tänker mer hålla saker 

tror att det kommer att intresserade. Vid annan 
kräva vissa förändringar 
såsom att vi på förhand 
måste bestämma oss 
för genom vilken kanal 
sådan information ska 
skickas och att m
formationen i större ut
sträckning behöver vara 
skriftlig så att alla får 
tillgång till precis samma 
information, helst vid 
samma tillfälle. 

Utmaningen ligger i att 
hitta en lämplig kanal 
för informationen som 
ska gå mellan styrelsen 
och alla medlemmar. 
J ag har fått berättat för 
mig att Spiran tidigare 
använts på detta sett 
men jag söker en kanal 
som betydligt snabbare 
och tätare når ut tili 
medlemmarna. Jag är 
heller inte övertygad om 
förträffligheten i att ute
slutande använda sig av 

information som behöver 
delges medlemmarna 
med relativ skyndsamhet 
föres lår jag att infor
mationen anslås på 
anslagstavlan på Träff
punkten utöver att 
publiceras på Facebook
sidan. Lösningen är 
inte optimal och kan ut
vecklas men det är ett 
steg i den riktning jag 
vill att föreningen tar i 
denna fråga. 

Morgan Renman 
Ti llförordnad 

ordförande LSI 
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Trafikverkets pian 
för korsningen 

För att få en säkrare trafik 
så planeras en mötesfri 
väg mellan Sikeå och 
Bureå. Projektet är upp
delat i sex etapper, där 
Sikeå-Gumboda väntas 
starta 2021. Det har fram
kommit att korsningen i 
Sikeå är problematisk då 
flera olyckor samt tillbud 
hänt; mellan 2009 och 
2018 rapporterades sju 
olyckor. Hur den plan
fria korsningen ska se ut 
är i skrivande stund inte 
fastställt, utan ska vara 
klart vintem 2021-22. 
Om inga klagomål in
kommer sker byggstart 
tidigast 2022. 

Ingemar Nilsson 

Dags att röka! 
Nu är den nya röken 
på plats på campingen! 
Vi hoppas att den ska 
bringa mycket nöje till 
byboma. Välkomna att 
använda den! 

Göran Åberg 
& Campingsektionen 

Båtklubbens årsmöte 2020 
Den 23 augusti höll Sikeå Båtklubb sitt årsmöte i klubb
huset. 

Ordförande: Tomas Pettersson 
Vice ordförande & sekreterare: John Baker 
Kassör: Ulrika Sjölin 
Hamnvärd Ångbåtskajen & ledamot: Stellan Isberg 
Hamnvärd Ribbkajen & ledamot: Johan Gladh 
Suppleant 1: Erik Skoglund 
Suppleant 2: Göran Lindgren 
Förslag revisorer: Katrina Norqvist & Lasse Hyvönen 

Valberedning: Håkan Eriksson & Anders Sandberg 

Midsommaren 
Arets midsommarguds
tjänst hölls traditionsenl
igt söndagen 21 juni. 
Gudstjänsten leddes 
av Karin Vigren. Dess
utom deltog Roberts
fors Kyrkokör under 
ledning av Erika Sand
ström. 
I dessa corona-tider fick 
deltagama njuta av med
havt fika. 

Gunnar Lundmark 

Gunnar Lundmark 

Skyltar i hamnen 
Stiftelsens byggnader 
inom hamnområdet har 
fått nya skyltar med 
hjälp av Åhmans Måleri 
och Ebba Stenborg. 

Gunnar Lundmark 

Samverka, utveckla och förvalta 
Sikeå Hamn är ett fantastik område för rekreation och 
aktivitet. Stiftelsen som ägare viii att hamnområdet 
ska fortsätta att upplevas som en öppen plats för just 
rekreation men också en plats där kreativa föreningar, 
företag eller enskilda kan förverkliga sina ideer. 

Stiftelsen Sikeå Hamn har tre tydliga uppdrag som nuva
rande styrelse har att arbeta efter. Uppdraget att förvalta 
innebär att se tili så att området inte förfaller utan helst ser 
tili så att det upplevda värdet av området ökar. Uppdraget 
att utveckla området handlar om att se tili så att det ges 
utrymme för nya verksamheter och aktiviteter i området. 
Stiftelsen uppdrag är att i samverkan med andra organ
isationer, föreningar och enskilda för att skapa denna 
utveckling, stiftelsen ska själva inte driva verksamheten 
utan som goda ägare se till så att det skapas möjligheter 
för de som viii engagera sig i hamnens utveckling. 

Under den närmaste tiden kommer stiftelsen att se över 

alla de arrenden och andra avtal som finns för de som 
idag är aktiva i hamnen, det är ett arbete som kommer 
att ske i samverkan med de som stiftelsen har dessa avtal 
med. Vår förhoppning är att skapa avtal som gör det 
tydligt vem som ansvarar för vad i hamnen, och att de 
som stiftelsen har avtal med känner att det finns goda 
förutsättningar för fortsatt utveckling, Samtidigt viii stif
telsen med detta arbete se vilka förutsättningama är för 
att skapa utrymme för nya aktörer. 

Det är viktigt att stiftelsen arbete sker i nära samverkan 
med alla som känner för hamnens utveckling och beva
rande. I februari kommer alla bybor att bjudas in tili ett 
samverkansmöte, där alla ges möjlighet att påverka den 
framtida utvecklingen av hamnområdet. Fram tills dess 
är alla välkomna att kontakta mig för inspel. 

Janne Paulsson 
Ordförande i Stiftelsen Sikeå 

hamnjanne.paulsson@telia.com 
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Hundrafalligt hurra till hurtig 100-åring! 
Bland dom som samlades på gårdsplanen i Sikeå 
för att fira lnez Tjemberg på hennes 100-årsdag 
fanns släkt vänner och anhöriga från fyra 
generationer. Hundraåringar med pacemaker 
tillhör definitivt riskgruppen för coronasmitta 
men eftersom det var ett strålande väder gick 
det att uppvakta jubilaren utomhus. Kungen och 
drottningen hade inte möjlighet att själva uppvakta 
hundraåringen men skickade istället ett telegram 
från kungahuset. Gratulationema från när och fjärran 
beskriver Inez själv som överdådiga och rundturen 
med hästskjuts runt byn, som ridklubben bjöd på, 
var särskilt uppskattad. 

Inez tycker mycket om hästar och fyllda 94 år satt 
hon fortfarande rakryggad på hästryggen. Att Inez 
levt ett aktivt liv framgår av att hon valde att parkera 
bilen för gott först vid fyllda 98 års ålder. I år när det 
inte varit lika enkelt och självklart att besöka andra 
har Inez fått hålla till goda med sällskap av hunden 
"Gubben" som hon lånat av dottem Ylva. 

Innan Inez bosatte sig i Sikeå för tjugo år sedan har 
hon regelbundet besökt byn sedan dottem Ylva med 
familj flyttade till Sikeå. 

Hon bor granne med både Ylva och bambamet 
Fredrik och kan med deras hjälp och stöd bo kvar 
i den egna lägenheten. Dottem Åsa med fam. bor i 
Uppsala. Sonen Jan med fam. är sedan flera år bosatt 
i Kalifomien. Ett bambam med familj bor i Umeå 
och har stuga i Svartviken 

Tiden när alla bamen bodde hemma beskriver Inez 
som den lyckligaste i sitt liv. 

Själv är Inez född och uppvuxen på Alnön 
utanför Sundsvall där hon också utbildade sig till 
sjuksköterska. Att både arbeta, utbilda sig var en 
slitsam och påfrestande period i livet. Särskilt när 
hon under utbildningen fick TBC samt vatten i 
lungsäcken som hon vårdades på sanatorium för. Inez 
är mycket tacksam för allt som hennes moster och 
morbror betytt för henne under uppväxten. Under 
utbildningen bildade Inez den första elevföreningen 
på sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall. Syftet 
med elevföreningen var att skapa dialog och ökad 
förståelse mellan skolans ledning och elevema. 

Maken Gunnar utbildade sig till folkskollärare 

i Uppsala och när han sökte och erbjöds olika 
skoluppdrag flyttade familjen med. 

Inez har därförvarit verksam i hela Sverige inom olika 
discipliner som bl.a ; skolsköterska, mentalskötare, 
sjuksköterska av finska flyktingar samt utbildare i 
sjukvårdskunskap av poliser, brandmän och persona! 
inom vattenfall. Det är inte alla som kan titulera sig 
som sjuksköterska med kaptens grad vilket Inez kan 
göra efter sin anställning på T3 i Sollefteå. I den 
militära organisationen fick Inez lära sig att det som 
befäl var viktigt att hålla distans och inte beblanda 
sig med de vämpliktiga. 

lnez är känd för att vara orädd och ett diktatoriskt 
förhållningssätt i arbetsorganisationen mellan 
ledning och medarbetare har Inez alltid utmanat och 
ifrågasatt 

Det Inez lärt sig under sitt hundraåriga liv är att varje 
människa har mer gott än ont i sig och att hon själv 
alltid blivit bemött med respekt för sitt mod och 
uppriktighet. 

Ä ven om hälsan inte längre är vad den en gång varit 
är Inez fortfarande en vital hundraåring med ett 
livslångt intresse för både historia och politik. 

Grattis Inez i efterskott till dina första hundra 
spännande och händelserika levnadsår! 

Håkan Eriksson 
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I juli månad fick föreningens medlemmar uppleva 
bluesmusik i Granlogen med mat och dryck under 
coronasäkrade och trevliga former. 

Bakgrunden till arrangemanget var ett nytänkande 
förslag som framfördes vid årsmötet i maj om att 
genomföra ett musikarrangemang med maximalt 
50 personer inklusive musikema. Förslaget mottogs 
positivt av medlemmama och styrelsen som började 
planeringen med att ansöka om tillstånd från 
kommunen och utarbeta ett förslag till program och 
att kontakta tänkbara bluesband mm. "Jag tycker 
att Granlogen är en fantastiskt fin lokal som är 
belägen i ett naturskönt område som borde nyttjas 
ännu mera. Särskilt viktigt är det att få in intäkter 
till driftkostnadema till denna ideella förening för att 
logen ska finnas kvar. Mitt förslag ar att arrangera 
aktiviteter som lockar till glädje och gemenskap 
och då var bluesunderhållning givet för mig som är 
bluesnörd", menar Leif Eriksson. 

Leif viii uppmana alla att hålla ögon och öron öppna 
for år 2021 års arrangemang. 

Leif är uppvuxen i Ånäset och har efter för
säljningen av företaget Stjäma Fyrkant fått mer 
tid att vistas i stugan tillsammans med sin fru 
Agneta. För en bluesnörd med stort kontaktnät 
var det inga svårigheter för Leif att boka in Blues 
Corporation och Tobbas Blues- och Rockband till 
musikunderhållningen på Granlogen. 

Bluesunderhållningen blev mycket uppskattad av 
de fyrtiotalet besökare som var närvarande vid varje 
tillfälle. Enligt Leif är det inte enbart de duktiga 
musikemas förtjänst att de två bluesaftnama blev 
så lyckade. Han vill först och främst framhålla 
styrelseledamötemas aktiva engagemang i plan-

eringen och genomförandet av arrangemanget samt 
deras praktiska arbetsinsats i köket och serveringen. 
Men även alla medlemmar i åldem från 20 - 80 år 
som kom och bidrog med ett glatt humör för att hela 
arrangemanget skulle bli ett härligt sommarminne 
för oss alla. 

För Leif personligen är det kompletterande stödet från 
Agneta särskilt betydelsefullt både som bartender 
och som bollplank för genomförandet av olika 
utvecklingsideer. För att Granlogen ska bli känd av 
:fler som en mötesplats för att öka gemenskapen och 
trivseln inom Sikeåområdet finns planer på båtturer 
mellan campingen och Granlogen. Leifs vision för 
framtiden är att kolkajen skall gå att använda som 
utescen för olika artistuppträdanden. 

Efter de önskemål som framkommit är den konkreta 
planen att nästa sommar bjuda in lokala pop-rock
och bluesband, att spela och underhålla, vid några 
lördagseftermiddagar, på Granlogen 

Förhoppningen är att Robertsfors, som årets kultur
kommun, ska marknadsföra arrangemanget och 
positivt stödja föreningens utveckling och behov 
av upprustning av lokaler och inventarier. Främst 
önskas bidrag till nya möbler och fönster. Allt för att 
göra lokalen ljusare och trivsammare. 

Avslutningsvis vill Leif och Agneta tacka alla 
medlemmar/gäster som deltog och bidrog till ett 
lyckat arrangemang och ett positivt ekonomiskt 
resultat. Vi som styrelse, initiativtagare och 
medlemmar instämmer och hoppas att ännu :flera 
skall upptäcka möjlighetema som finns i denna 
oslipade "diamant" 

Håkan Eriksson 
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När pen9arna flar be9ränsade 
Tänkte berätta lite från 1930-talet. Alvar och hans äldre broder 
Har hittat en anteckningsbok som 
Alvar Pettersson fört. 

Så det är ur denna bok uppgiftema 
kommer. Alvar var i 18-årsåldem 
då. Bodde hemma hos sina för
äldrar här i Sikeå. Där fanns en 
häst och Alvar körde lass med lite 
av varje. Men några stora pengar 
kom inte in. 

I december till exempel: 1 skrinda 
hö 1.25 kr, 2 Lass ved 2 kr, 1 
skrinda halm 25 öre, 1 lass såg
spån 1 kr, 3 lass baka 3 kr. Den 26 
maj 8 tim. våranna 8 kr. Det var 
väl att ställa i ordning åkrama för 
sådd. 

Alvar var även idrottsintresserad 
åkte skidor var med i DM för 
juniorer på skidor 1934 där vann 
Alvar. Vid en tävling i Robertsfors 
åkte Alvar en mil och vann, priset 
en silvertallrik. Termometem vi
sade 27 minusgrader den dagen. 
Det finns många anteckningar 
från skidtävlingar runt om i trakt
en, från Bygdeå, Robertsfors och 
ja, även från Sikeå som även de 
ordnade tävlingar. 

Helmer byggde en sommarstuga 
ute på Spikskäret. Och även det 
finns antecknat vad som köptes 
in till denna stuga. Spåntat virke 
22.80 kr, Takbräder 7 kr, Spiklåda 
4.25 kr, 1 säck cement 2,50 kr, 200 
st spik 0,50 kr, 12 st fönsterrutor 
a 42 öre = 5,04 kr. Papp och spik 
2.90 kr. Tapeter och bård 3.50 kr. 
Rödfärg 2 hinkar men det finns 
inte något pris på färgen. Men 
summa kronor för sommarstugan 
blev 48 kronor och 49 öre. De 
betalade till kostnaden båda två 
också. Och de jobbade från en 
fredag, till torsdag veckan därpå, 
96 timmar delat på två. Och denna 
stuga står kvar än i dag. 

N og är det intressant när man får 
se, vad som kan göras med små 
medel. Och det var ont om pengar 
under denna tid. 

Ann-Charlott Nordlund 

Hjärtstartaren 
i Sikeå 

Legdeå-Sikeå Intresseförening 
har hyrt en hjärtstartare och 
den är under vintem placerad 
på Träffpunkten. Under som
marperioden, mellan 1 juni 
och 31 augusti, ska den plac
eras i Sikeå Hamn. Flytt med
delas via sociala medier och 
hemsidan. 

Söndag den 2 februari i år pre
senterades det på Träffpunkten 
information i hurman använder 
en hjärtstartare. En utbildning 
i Hjärt- och Lungräddning 
(HLR) genomfördes den 15 
och 16 februari. Sex personer 
deltog då och varje deltagare 
hade en egen övningsdocka 
under utbildningen. 

HLR är en praktisk och teo
retisk utbildning som innebär 
att man får kunskaper om och 
får övapå: 
• medvetandekontroll 
• stabilt sidoläge 
• luftvägsstopp 
• konstgjord andning 
• hjärtkompressioner 

Besök gäma HLR-rådets hem
sida (www.hlr.nu), där du kan 
hitta mer information och ut
bildningsfilmer i hjärt- och 
lung-räddning samt första 
hjälpen. 

LSI styrelse 
gm Britta Åberg 

. HLR C2 rådet~ 
-.iyt SVENSKA RÅDET FÖR HJÄRT- LUNGRÄDDNING 
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Cyklar och skramlar 
I Mellanbygden har det gått att läsa om gruppen 
Bike4Gaza och deras cykeläventyr mellan Göteborg 
och Abisko för att samla in pengar tili krigsskadade 
barn i Palestina. 

Avresan efter övemattningen på Sikeå havscamping 
blev dramatisk när en av cyklistema fick problem 
med växeln. Någon cykelreparatör finns inte längre 
närmare än Skellefteå men de lyckades till slut laga 
cykeln på egen hand. 

Gruppens talesman Benjamin Ladraa har meddelat ett gemensamt kulturprojekt. 
om att cyklistema klarade även övriga strapatser 
hela vägen till Riksgränsen och att tågresan tillbaka Gruppen är nöjd med att lyckas samla in 20.000 av 
tili Göteborg gick problemfritt. Ett oväntat möte var de budgeterade 30.000 USD. Benjamin vill tacka 
att Mansour Salti bosatt i Robertsfors och verksam LSI som erbjöd gratis logi i campingstugoma och 
som regissör och skådespelare och Benjamin Laadra den gästfrihet som Sikeåboma visade. 

tidigare hade träffats i Damaskus när dom arbetade i Håkan Eriksson 

Nu kan arbetet starta! 
Detaljplaner tar sin tid . När vi förvärvade Sikeå 
5:79 för ett par år sedan var detaljplanearbetet redan 
igång, vi har fortsatt med detta och först nu har den 
gått igenom alla instanser och vunnit laga kraft. Nu 
kan vi påbörja planeringen för området på allvar. 

Vi ser projektet i två etapper. Vi kommer att starta upp 
med etapp 1 som omfattar fyra tomter i anslutning 
tili "Måbrabyn" samt några tomter i direkt närhet 
av attraktiva sandstranden i Ulldalsviken. I våra 
planer ska vi kunna erbjuda såväl tomter samt 
färdigproducerade hus. 

Etapp 2 omfattar ett större antal tomter uppe på 
hygget mellan vägen till Spikskär och Ulldalsviken. 
Dessa tomter kräver dock en ny vägslinga vilket 
innebär en hel del arbete och investeringar som gör 
att vi senarelägger dessa. Men det är klart, skulle 
intresset för dessa vara stort så får vi påskynda etapp 
2. 

Fastigheten Sikeå 5:79 sträcker sig från "Måbrabyn" 
och norrut mot och runt Ulldalsviken. Området är 
mycket intressant med stora möjligheter. Läget 
strax norr om Sikeå Hamn, närheten till havet och 
en fantastisk natur är ingredienser som tilltalar 
många. Området har också nära till en fin och 

populär sandstrand där det i vårt åtagande ingår att 
utöka parkeringsmöjligheterna för strandbesökare. 
På området finns ett väl fungemade och utbyggt 
bredbandsnät som vi har möjlighet att erbjuda 
anslutningsmöjlighet till . 

Det är genom mitt och min kollegas, Mikael Emmoth, 
bolag Hind Fastigheter AB som vi engagerar oss 
i den här typen av projekt. Vi har sedan 2012 ett 
liknade upplägg för ett område i Sörmjöle och 
ytterligare ett i Yttersjö. Bolaget har också ett antal 
hyresfastigheter i Hömefors. 

Finns intresse hos Spirans läsare att veta mera eller 
anmäla intresse så kontakta gäma mig . 

Martin Hörnquist 
martin@hindfastigheter.se 

070-418 81 50 



Arets bildgåta blir en träning för nacken, att hitta 
parabolema och para ihop dem med vägen vid huset. 
Skicka in svaret senast sista december så deltar ni i 
dragningen om LSI-tröja samt äran att ha vunnit. Svaret 
skickar du tili Ingemar Nilsson, Legdeå 117, 91593 
Robertsfors, eller mejla tili ingemar@stensnas.be 
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