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l det här numret bla: 

Träffpunkten 

Drömvallens dagis 

Fototävlingen 

Företagsnytt 

Kraftstationsbygget 

F årkooperattvet 

lnformation från LSI 

Sikeåalmanackan 

EN NY "TIDNING" FÖR SIKEÅ/ 
LEGDEÅ ! 

T ankama på att ge ut en inf ormationstidning har 
funnits ett tag hos styrelseledamötema i Legde/ 
Sikeå Intresseförening. 
Tidningen, Spiran, som är tänkt att ges ut 3 m l år. 
har som målsättning att ge en inblick i vad som 
händer i våra byar. 
Här vädjar vi tili Er alla att komma med uppslag och 
ideer. helst att ni skriver några rader själv, om sånt 
som kan vara av ett bredare intresse. 
Manusstopp kommer att vara sista dagen i Jan, Nfaj 
och Sept. 
Eftersom vi har tänkt att Spiran ska bli en 
lågbudgettidning, kommer vi att ha svårt att ta in 
foton i den 
V ÄLKO:tvlMEN TILL SPIRAN ! 



TRÄFFPUNKTEN! 
Byns natwiiga samlingspunkt 

En viktig del för en utveckling av byarna 
är tillgången tili en möteslokal. 
I Sikeå såväl som i Legdeå är innevånarna naturliga 
delägare i Träffpunkten i och med att man bosätter 
sig i någon av byama. 
Träffpunktens överlevnad beror på våran 
gemensamma insats som kan vara alt från att delta i 
styrelsen, delta i städlaglfestla& som att komma till 
de aktiviteter som anordnas där. 

Lika viktigt är det att Du kommer med synpunkter 
på den verksamhet som bedrivs och kan bedrivas 
där. 
Träffpunkten är vår gemensamma egendom. 

Gösta W. ordf. 

DRÖMV ALLENS 
FÖRÄLDRAKOOPERATIV 

I Augusti -94 öppnades Drömvallens dagis o fritids. 
Efter en del förhandlingar med kommunen blev 
"drömmen" sann. 
Dag/fritidshemmet har 23 bam mellan 1 och 9 år 
inskrivna. dessutom en liten kö. På kooperativet 
finns i dag tre anställda. 1 F örskollärare och 2 
bamskötare. 
Under läsåret 94/95 så hyr kommunen en del av 
lokalen för att bedriva en forskola för våra 
6-åringar, till hösten -95 disponerar kooperativet 
hela huset 
Placeringen av bam sker genom den kommunala 
kön, så är Du intresserad vänd dig till Ingrid 
Eriksson på kommunkontoret. Vili du veta mer om 
Drömvallens föräldrakooperativ kan du ringa Åsa 
Lidström. ordf. 15258, eller Barbro Pettersson 
15113. 

AsaL, ordf 

FÖRETAGSNYTT 

>l"u är företagshotellet fullt. Nordtlex har flyttat 
tillbak.a till Sikeå. Vi hälsar alla nya företag i f d 
Sapa-huset ( nu är det sammanlagt 6 st företag i 
huset ) välkomrnmen dit. 
Dessutom har det börjat lysa i f.d Nordflex lokal, 
det är Mats Nilsson och Erik Strandberg som startat 
en plåt & svetsverkstad där. 

FOTOTl\. VLINGEN ! 

Du har väl inte glömt fototävlingen som vi 
annonserade om för ett tag sedan ? 
Lämna in Din bästa sommar-/ vinterbild tili Gösta 
Wikström. senast den sista Mars- 95. 
Den bästa bilden är tänkt ska bli ett vykort från 
Sikeå/Legdeå. 

Gösta W 

LEGDEÅ/SIKEÅ INTRESSEFÖRENING 

Det ekonomiska läget. 

Vi har under året fått in 17 950 kr på ved/ flis
högama som legat runt byn. Våra spira tröjor har 
ingbringat 104 7 kr. Det finns for.farande tröjor kvar 
hos Lola Nyman i små storlekar. 
I bidrag har vi fätt 1600 kr. 
I utgifter har 2366:- gått tili att hålla i gång 
motorsågar och vedtransporter. 11 906:- har gått tili 
staketet vid dagis, iordningställande av 2 grill
platser. brandstation, 2 informationstavlor ( en står 
vid logen ) och materia! tili bron. 
Årets överskott är knappt 4560:-. !n.för -95 behöver 
förenigen stärka sin kassa. Vi har visserligen ett 
överskott från 93 på 21 550:- , men vi håller på att 
gräva på jämv~banken, för att göra den till gång
och cykelväg tili en kostnad av 15 000 kr. Där 
räknar vi med en ytterligare kostnad på 5 000 :
Detta är de stora planerade utgifterna för 1995. 

Ingrid H. kassör 

Arsrnöte, LSI 

Söndagen den 9 April kl 1500 har Legdeå/ Sikeå 
Intresseförening sirt årsmöte . 
.-\lla föreningar uppmanas att komma in med namn 
på sin representant i LSI. Då kommer vi att st.älla ut 
bildema som deltar i fototävlingen. 



KOMMUNFULLMÄKTIGESAM
MANTRÄDE PÅ TRÄFF
PUNKTEN 

T orsdag den 23-2 får vi storfrämmande i byn 
eftersom våra kommunpolitiker då kommer 
hit för att hålla sitt februarisammanträde på 
Träffpunkten. Då kommer bl a den för byn 
angelägna hamnfrågan att behandlas. Vad ska 
det bli av hamnen och hamnområdet? 
Kommer den föreslagna stiftelsen med 
kommunen och Legdeå/Sikeå 
Intresseförening som stiftelsebildare att 
godkännas.? Stiftelsens uppgift ska vara att 
förvalta och utveckla hamnområdet. 

Passa på tillfället att träffa våra förtroende
valda och ta del av debatten kring denna och 
andra viktiga frågor! 

Stöd legdeå/Sikea 
lntres·seförening 
p 17 6818 .. 3 

VISSTE DU 

att första varmförzinkningsanläggningen i 
Sverige uppfördes i Sikeå år 1869. Det var 
varvets behov av spik, bult och beslag som 
inte rostade så snabbt som låg bakom an
läggningens uppförande. 

Konstruktör var bruksinspektom Tundahl, 
som studerat i Paris och där arbetat med att 
utveckla varmförzinkningsstekniken. 
Ritningama på byggnad och utrustning finns 
bevarade. men var huset stått vet vi inte. 

Kanske höll man tili i varvssmedjan som låg 
ungefä.r vid den nuvarande avtagsvägen tili 
Ribbkajen? 

HUNDÄGARE! 

Det finns flera manniskor som tyvärr inte törs 
gå utmed våra vägar på grund av löst 
springande hundar. Så snälla ni. ha hundama 
under god uppsikt. helst kopplade. ! 111 

NU HAR 4 H STARTAT 

Vi träffas på fredagama mellan 1400 och 
1600. Vi börjar med att fika och prata. Sedan 
blir det någon kroppslig aktivitet. 

DRÖMVALLEN 

Allmän isträning för unga och gamla 

SÖNDAGAR 18 .00-19.00 

Banan är annars öppen alla dagar. Sikeå SK 
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CYKELVÄG EFTER JÄRNVÄGS
BANKEN 

Många har tyckt att jämvägsbanken skulle 
kunna bli en fin cykelväg - fri från biltrafik 
och vacker att färdas efter. Legdeå/Sikeå 
Intresseförening har tagit fasta på önske
målen. ALU-anställda har röjt och Åke Nils
son har <likat och lagt upp en ny vägbädd på 
en kortare sträcka. där själva jämvägsbanken 
inte kunde användas. Till våren kommer 
ytterligare markberedning att ske och banken 
förses med bärlager av grus och sedan blir det 
naturligtvis invigning och stor CYKELFEST I 



HYR UT DITT HUS/DIN 
SOMMARSTUGA I SOMMAR 

Med den tilltagande strömmen av turister 
ökar också efterfrågan på övemattnings
möjligheter för kortare och längre tid. 

Här finns alltså möjlighet att man samtidigt 
sorn man tjänar en slant själv också kan göra 
turisten och hela bygden en tjänst. Vi har 
överflöd av mycket i vår del av världen, frisk 
luft, friskt vatten och skogar att plocka bär 
och ströva i. Sedan har vi ju oss själva att 
bjuda på, genuina, pålitliga norrlänningar 
som vi är. 

Så varför inte ta chansen. Du kommer säkert 
att knyta kontakter och få vänner från många 
håll i världen. 

Rent praktiskt hoppas vi att det ska kunna 
fungera så att turistinformationen på T övalite 
tar emot bokningar och förmedlar 
kontaktema med villiga uthyrare. 

UTFL YKTSMÅL 

Att göra utflykt med fika i ryggsäcken och 
kanske korv att grilla tillhör utan tvekan livets 
glädjeärnnen. Kan man desstom komma till 
platser med vacker natur att ströva i. så blir 
lyckan ännu större. 

Varför inte testa och besöka några av byns 
tina utflyktsrnål, när nu vårsolen börjar tina 
upp både natur och människor. 

Ta på skidoma, starta skotem eller gå på 
skaren och besök någon av våra färdigställda 
grillplatser, en finns på Sikaberget och en på 
"Östersia" eller varför inte bege sig längs 
Gammellandsvägen ända bort till 
Knaverhyttan (vilket narnn förresten!) där 
Legdeboma har en grillplats. 

"He knaver" . sa en Ferdinand Edström, som 
bodde i Knaverhyttan en gång i tiden. 



Stöd Legdeå/Sikea 
lntresseförening 
p 17 6818. 3 

RAPPORT FRÅN EN FÅRA
HERDE 

Sommaren -94 var en alldeles speciell sommar 
på många sätt. Inte bara för att det var en 
ovanligt fin sommar, den var också ytterst 
speciell på så sätt att Sikeås första får
kooperativ då såg dagens ljus . 

Ett antal obotliga optirnister hade under våren 
spekulerat i hur slytillväxten skulle kunna 
stoppas. Vi trivs ju alla bäst i öppna landskap 
och drömmen att få se solglittret i vikens 
vatten besjälade några av oss. 

Hur som helst, lyckan står den djärve bi och 
kooperatiavet startade utan var sig fallskarms
avtal eller stöd från LRF eller Norrlands
fonden. Kooperatöremas skara vaxte och tili 
slut var vi nio farniljer . 

Vi arrenderade mark av MoDo. skaffade 
stängsel, Lennart B hade en massa. och köpte 
f'ar . Det senaste var inte det lättaste men 
genom Sture Svahns och Lennarts kontakter 
så fick vi till slut tag på fyra tackor och åtta 
lamm. Stängsel sattes upp i ett huj - när man 
är några stycken går arbetet lätt - och far
transportema börjde anlända från Laxbacken. 
Rickleå och Bygdeå och dänned blev byn ett 
folknöje rikare. 

Fårhägnen blev inte bara bamens träffpunkt. 
utan också en mötesplats för oss vuxna. Man 
måste ju se hur f'aren mådde. varje farnilj hade 
ju sitt. faren fick namn och visade sig snart ha 
alldeles egna personligheter. En umefarnilj 

med bam. som ime hade sett far förut. tick 
visst stanna en halv dag vid hägnen och när 
sedan f'aren började rymma ökades ju 
underhåll-nings-värdet kraftigt. Att jaga i fatt 
f'ar är omöjligt, men så småningom kom någon 
på plastkasseknepet - prassla med en 
plastkasse så tror f'aren att det vankas bröd 
och då kommer de genast - sen var det bara 
att promenera in i hagen med faren efter sig. 

När hösten kom skickades faren till slakt och 
lammköttet togs till vara. Det var dags för 
bokslut. 

Någon förtjänst gjorde inte kooperativet, 
men inte heller någon större förlust. Fåren 
gjorde bra ifrån sig i slybekämpningen och vi 
som var med kände nog alla en tillfredställelse 
i att fixa det här tillsammans. 
Sammanhållningen blev god och vi lärde 
känna varandra bättre och hade roligt ihop. 

Nu är det snart "f'ar" igen och kooperativet 
drar igång på nytt. I år ska vi förutom det 
garnla området i Brännstan också försöka 
muta in ett nytt område på Holmen eller vid 
Varvsstugan. Är Du intresserad att delta så 
hör av dig till Lennart, Sture, Curt, Anders E, 
Olle K eller Ingemar N 

"Ju fler far i år 
desto rnindre snår vi far." 



LÄGES
RAPPORT 
Som ni säkcrt vet, så köpte Sikeå 
Båtlubb Kraftstationcn av MoDo forra 
året. Tankcn med kOpct var att 
åstadkomma servicclokalcr och 
klubblokaler for båtfolk och andra 
intresserade. 
Vad bar då hänt sedan dess? 
Vi i klubben bar mätt upp byggnaden 
och upprättat ritningar tili grund för 
renoveringsarbetet. Vid kontakter med 
kommunen visade det sig att 
by~n klassats som intressant i 
byggnadsbevarandelanen for 
kommunen. Redan förra sommaren 
påbörjades utvändig målning i form av 
ett ALU-projekt Byggnadslov har 
beviljats (kostnadsfritt) av kommuncn. 
Klubben lämnade i vintras in en 
ansökan om anlägg:ning.widrag tili 
Kommunen och FritidsnAmndcn 
biviljade 80 000 kr tili renoveringen. 
Vidare har länsantikvarieämbetet 
beviljat ett bidrag på 20 000 kr, for att 
den yttre fasaden ska bevaras så 
ursprunglig som möjligt. Exteriört 
kommer en "farstukvist" mot oorr och 
nya ytterdörrar vara de enda synbara 
förändringama. De stora ponama ska 
fä sitta l..-var, men innanför dessa ska 
glaspartier med gångdörrar i. placeras. 
Dörrar och glaspartier tillverkas av 
Ålrullsjöns Snickerifabrik. 
Klubbens ambition ir att 
Senicedelen ska vara klar redan tili 
Distasommar. 
Servicedelen kommer att innehälla 
utrymmen för enklare matlagning och 
tvättutrustning. Yidare .inryms även 
bastu med duschuttymmen och 
omklådningsrum. 
En bandikappanpassad toalett byggs 
också i Senicedelen. Den Ar tankt att 
llven betjäna klubbdelen. 

Under våren har klubbmedlemmar ri
vit ut golv, takplattor, cllerln:ingar 
m.m. for att forbereda ombyggnatio
nen. 
Det utvandiga målningsarbetct fort
satte i sommras. En del utvändig mål
ning återstår dock: . 

Erik Karlssons båt pii vllg /n 
mot Slkecl hamn 

Trasigt taktcgel har bytts och fönster 
har kittats om och renoverats. Virui
skivor ska också bytas ut 
Uruier sommarcn och höstcn har Tom 

rcnsat i cllcdningar och förberctt eld
ragningen. Scaruiiamant har stållt ar
betskraft till förfogande ilir att dra 
vallen och avlopp inomhus. Avloppel 
leds tili en plastlank som måsle löm
mas. 
Under hösten har Servicedelen föroe
retts för golvgjutning. Jord ut, matta 
in, avk,pp dras, grus in, isolering på 
plats, armcring, golvvärme i dusch
och omklädning installcras. 
En kall oktoberdag kom betongen och 
en ivrig skara "betongarbetare" satte 
igång. Arbetet med att ffi ut betongen 
gick: bra, men i det kalla vädret tog 
geggan lång tid på sig att stelna. FOrst 
vid 22-tiden ,. det så pass stelnat an 
stålslipningsaroetet kuode påbörjas. 
Klart var det ffirst lång1 efter rnidnatt 
Vatten och avlopp grävdes och drogs 
in vid senaste aroetsträffen. 

Klubben behöver 
dig 

Många har ställt upp och hjälp till och 
vi hoppas att det ska fortsätta på den 
,,-agen_ 
Hat du tid. ideer. loronande, materiel, 
maskiner, utrustning eller annat som 
kan ilira jobbct frarnåt, så hör av dig 
till Johan, Benny eller Lasse. 
Något vi skulle ha användning av just 
nu: 

*Köksinredning 
*U nderskåp till 
-diskbänk 
*Bastudörr 
*3 Spegeldörrar 
*Virke 

.Lasse Hgvönen 

iliFlJl'.1.:.,_:.:.~:.:_;._;i,~;~1!~{:1 
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SIKEAAL~IANACKAN 
Februari 

Sön 1: 18.00 Sikeås framtid. Studiecirkelträff där alla är välkornna 
Trätfpunkten. LSI 

Sön 19 11.00 Årshögtid i Missionskyrkan. Servering. 
Carl Midlert m fl medverkar 

14.00- Bågskytteträtf på Trätfpunkten. Pröva på en trevlig sport. Fika. 
16.00 4 H och Bågsk.-yttesektionen 

Tor ,., ... 
_.) 19.00 Kommunfullmäktesammanträde på Träffpunkten. Fika. 

Sön 26 18.00 Sikeås framtid . Studiecirkelträff öppen för alla. 
Trätfpunkten_ LSI 

Tis 28 16.00- Fettisdagsöppet i "SAPA"-huset. Presentation av företagen, 
v1snmg. 

19.00 "Semmelfika·' . LSI och företagama. 
Mars 

Sön 5 l 1.00 Gudstjänst i Missionskyrkan 
Tis 7 13 .00 Symöte i Missionskyrkan. Inbjudare Edit Holmgren och 

Ethel Larsson 
Sön 12 18.00 Sikeås framtid . Studiecirkelträff öppen för alla. 

Träffpunkten LSI 
Tis 21 13 .00 Symöte i Missionskyrkan. Elsy Lundström inbjuder 
Sön 26 18.00 Sikeås framtid . Studiecirkelträff öppen för alla. 

Trätfpunkten. LSI 
Fre 31 Sista dag för inlärnnande av bidrag tili Vykortstävlingen "Bästa 

Sikeåbild" . Lärnnas tili Gösta Wikström 
April 

Sön ' l l .00 Gudstjänst i Missionskyrkan 
Tis -+ 13.00 Symöte i Missionskyrkan 
Sön 9 15.00 Årsmöte. Legdeå/Sikeå Intresseförening. Utställning av vykorts-

bilder. 
Fre 14 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan 
Mån 17 11 .00 Gudsjänst. Svenska kyrkan. Urban Nordqvist 
Tis 18 13 .00 Symöte i Missionskyrkan 
Sön ., ... 

-'-.) 18.00 Sikeås framtid . Studiecirkelträff öppen för alla . 
Trätfpunkten. LSI 

Sön 30 l 1.00 Gudstjänst i l\fissionskyrkan 
18.00 Vårfest på Trätfpunkten. Byggnadsföreningen 

Maj 

Lör 13 09.00 Allemanutdag. Vårstädning, röjning etc i hela byn. Alla. unga och 
gamla deltar. Gratis lunch på Träffpunkten. LSI 

Tor 25 08.00 Gökotta i Knaverhyttan. Medtag eget fika! LSI 




