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I det llär nuniret bl.a: 

Träffpunkten 
Tack till PRO 
Sikeå SK 
Att bo i Sikeå 
Fårkooperativet 
Sikeåalmanackan 

Legdeå/Sikeå lntresseförening 

Hur skall vi jobba i Legdeå/Sikeå Intresseförening') 
För att möta framtiden i bygden måste vi kanske 
dela oss mera i intressegrupper som miljö, ungdom, 
kultur ..... ? 

Själv skulle jag gäma jobba i en rniljögrupp. Och 
vad ska en sådan syssla med? Förverkliga ett vind
kraftverk på Sikeåberget! Ordna cirklar i byggna
tion av solf'angare? Vad göra med våra sopor? Det 
finns många fler frågor. 

Ingrid 

På årsmötet tar vi upp frågan om omorganisation 
av föreningen . Kom och tyck tili och tänk efter 
vilka frågor du tycker är mest angelägna. Årsmötet 
är kl. 18.00 söndagen den 3 l mars. På Träff
punkten förstås ! 

Sture 

Spiran 

Lokaltidningen Spiran är nu inne på sin andra år
gång. Tre nummer per år ges ut - vår, sommar/höst 
och vintemummer. 

Den tidning du nu håller i handen är den fjärde i sitt 
slag. Tidningen, som ges ut av Legdeå/Sikeå 
Intresseförening ska fungera som ett informations
forum för gammal och ung. Vi i styrelsen viii tacka 
alla som bidragit med artiklar och annonser i det 
här numret. Vi hoppas att ni som läser tidningen 
ska finna den läsvärd och kanske själv bidra rned 
något i nästa nummer, som kommer ut i början av 
JUID. 

Välkomna med bidrag! 
Styrelsen 



Att bo i Sikeå 

Man har bett mig att beskriva hur det känns 
att vara nyintlyttad i Sikeå, att vara sikabo. 
Jag smakar på ordet och prövar de andra 
lexdebo. umebo, rataho, bruksar, pitbao. 
Tankarna flyger åt olika håll men dimper tili 
sist ner på mitt ställe i Sikeå. 

Det känns faktiskt tryggt och bra att vara 
sikeåbo; det känns rätt på ett sätt som jag 
inte upplevt förut. Under hela mitt liv har 
jag fantiserat om ett rött litet hus, dit jag 
skulle kunna dra mig tillbaka för att få ro . 
När jag så fick se det röda lilla huset som 
var till salu, visste jag att det var huset jag 
väntat på. 

Då jag gick i skola i Sikeå hamn gjorde vi 
ibland sparkutflykter. Huj , vad det gick 
utför Agdas backe. Johannas lilla stuga 
( om den var röd då, vet jag inte ) i slutet av 
backen måste ha etsat sig fast i mitt minne 
för att nästan 40 år senare tränga sig in 
bland mina ägodelar. 

Oftast har jag mina barn eller vänner 
ornkring rnig, men även om jag är ensam 
känns det inte ensamt . Mitt ställe är fyllt av 
harmoni och ro 

-Kan rnan bo så där också? Jag har faktiskt 
tått frågan några gånger hittills. Det kan 
rnan. Visst är det lite trångt i stugan ibland 
och visst är det bökigt med vissa saker, 
rnen det finns sånt som väger upp . 

Det går knappt att med ord beskriva den 
andlösa känsla som uppfyller mig då jag tår 
se rnina tre älgar dansa runt flaggstången 
medan srnåtåglarna steppar på knoppen 
längst upp, räven sorn smyger över 
grusgången med sitt byte i munnen, 
ekorrama som tränar längdhopp rnellan 
granama eller haren som med en dryg 
rneter rnissar farstudörren . 

Att kunna gå ut på tomten och tro sig vara 
ensam i världen, samtidigt som man vet att 
grannarna finns tätt inpå. dolda bak.om träd 
och bergknallar. det ger en känsl<1 av fri het 

och trygghet på en och samma gång. Att 
tycka sig bo vid världens ände, samtidigt 
som en hop av vägar finns att tillgå, det ger 
en alldeles särskild förnimmelse av både 
avskildhet och gemenskap. 

Men tro nu för ali del inte att jag inte viii ha 
folk omkring mig. Det är alltid roligt när 
någon tittar in på en kopp kaffe. På 
sommaren brukar jag uppsöka logen eller 
hamnen när jag känner rrug speciellt 
sällskapssugen, för där finns det alltid 
någon att prata med eller något att titta på. 

Jag avslutar med att konstatera att Sikeå i 
mina ögon erbjuder många tillfällen tili 
gemenskap med människor såväl som 
närhet till havet, skogen och djuren; 
trygghet och frihet i lagom blandning. 
Det är just detta som är så speciellt med 
Sikeå. 

Eva Holmgren 

Nya besöksadresser 

I den lokala adress-och telefonkatalog som 
sarnmanställts av Legdeå/Sikeå Intresseföre
ning har byns hushåtl tått nya gatuadresser 
efter en modell som tillämpas på landsbygden i 
Finland. 

Den är konstruerad så att varje gata har en 
startpunkt, oftast där den utgår från en större 
väg. Sedan tilldelas husen nummer lika med 
antalet 10-tal meter från utgångspunkten. 

Så tår t ex ett hus 50 meter från den stora vä
gen nummer 5. Husen på vänster sida tår udda 
nummer, husen på höger sida får jämna. 

En fördel med systemet är att man direkt vet 
ungefär hur långt man har till huset, en annan 
att numreringen är evig på så sätt att byggs ett 
nytt hus på mark mellan befintliga hus, så be
höver inte gatunumreringen göras om. 

Sture B 



SNARTÅRDETVÅRIGEN 
OCH DÅRMED FÅR IGEN! 

Efter fjolårets stora tärjakter och allmänna 
spektakel omkring "tårodlandet" kan väl ingen 
vara ovetande om fårkooperativets existens. 

Målsättningen med kooperativet är ju trivsel 
och öppna landskap och alla, gamla och unga, 
är välkomna att ansluta sig! Du behöver var
ken vara kunnig i f'arskötsel, speciellt arbets
för, snabb, uthållig eller storstark, huvudsaken 
är att du gillar ideen. Djur skapar trivsel och 
öppna landskap är vackra landskap. 

Men det kostar väl en hei del tänker Du kan
ske? Ca 500:-- kostar f'aret och 150:-- slakten, 
vilket ungefär motsvara kostnaden för 15 kg 
fårkött köpt över disk. Sedan kan ju flera per
soner samsas om ett tår. Fårstängsel och stol
par finns sedan tidigare. Sen återstår natur
ligtvis det bästa - trevlig sarnvaro i stängsel
byggande och småprat med tåren och framför 

allt stora fårjakter! 

Ny2 färkooperatörer - kontakta någon av 
Sturarna för infonnation! 

T ACK TILL SIKEÅ PRO 

Vi i LSI-styrelsen vill framföra vårt varma 
tack tili Sikeå PRO som i samband med före
ningens upphörande skänkt 1. 500 kronor tili 
Legdeå/Sikeå Intresseförening. Pengarna 
kommer väl tili pass, när vi startar vårens nya 
arbeten med att färdigställa cykelvägen efter 
jämvägen, lekparken vid dagiset, Sikeå Havs
park mm 

Sture Bäckström 

TRÄFFPUNKTEN 

Träffpunkten., som är byns hus drivs och för
valtas av oss som bor här. Det blir det vi gör 
det tili. För att tå det att fungera har vi för
utom styrelsen städlag, tre familjer per månad. 
Vi har också en festkommitte, som är fem tili 
antalet vilket gör att du är med och anordnar 
höst-eller vårfest med 2,5 års mellanrum. 
Vårfesten är på Valborgsmässoafton med tea
ter, fikaservering, brasa och kvinnokör. 

Höstfesten har också bytt skepnad och i höstas 
var det första gången utan teater, men med 
mat, dans och . ölförsäljning. Den brukar vara 
första lördagen i november. Allt arbete sker 
ideellt och överskottet går till att hålla 
Träffpunkten varrn och i gott skick. Alla bo
satta i Legdeå och Sikeå kan bli livstidsmed
lemmar i Sikeå Byggnadsförening, så heter 
föreningen som driver Träffpunkten, för en 
summa av 50:--. 

Utöver dessa två fester har styrelsen sett tili 
att det under 1995 även har varit paltfest, 
surströmmingsfest, julmarknad och Lucia
firande sarnt matservering vid hemvändarda
gen. 

Under hösten fick Träffpunkten en mycket 
välbehövlig uppfräschning då rummen nere 
målades och fick bröstlist och golvet i stora 
salen slipades och oljades. 

Det finns mycket på vår önskelista över åtgär
der, men allt kostar pengar. Ändock har vi haft 
tur. Vi sökte och fick 10.000 kronor extra av 
Kultur-och fiitidsnämnden från deras under
hå11sfond. Dessutom tack till PRO i Sikeå som 
vi fick 1500:- av, pengar som kommer väl tili 
pass. 

Vi hoppas på en tillströmning av bybor på våra 
fester och tillställningar under detta år. 

Eva Jonasson - Ingrid Hanke 



Tankar kring skidsporten 

1 år är det 100 år sedan de olympiska spelen 
återupptogs. Nu har vi både sommar-och vin
ter OS, men också många andra tävlingar, t ex 
Alpina VM som tilldrar sig stort intresse nu i 
februari. Vi minns nog, om vi går några år 
tillbaka i tiden, hur Ingemar Stenmark var 
"pistens kung" och säkert många gånger drog 
tili sig större intresse än "postens kung" . 
( Karl XVI Gustav fick som nybliven kung 
även debutera på våra fiimärken). Nu har vi 
även fått en "pistens drottning", Pemilla är 
hennes namn. Förr var "Pernilla" detsamma 
som Pemilla Tunberger, nu är, åtminstone för 
de yngre, Pernilla ingen annan än Wiberg. 
Förr var skidåkning ibland "J fäders spår", 
men aJltid i "bräders spår". 

I yngre år provade jag själv. Jag minns rnin 
första skidtävling, 7 år var jag då. Min kompis 
Claes-Göran deltog också, han var inte så 
säker skidåkare, utan blev efter. Då väntade 
jag på honom, och blev efter även jag. När vi 
då kom tili en kontroll, där min storebror, och 
tränare, Erik, stod, utbrast han: "Vad gör du 
egentligen?" Jag svarade: "Claes-Göran hinner 
inte med". Då tog min bror mig i nackskinnet 
och skickade iväg mig med orden: "Nu åker 
du allt vad Du kan" . Jag kom tvåa! Så fickjag 
på mitt sätt uppfylla baron de Coubertins 
olympiska devis : Det viktigaste är inte att 
segra, men att kämpa väl! Kanske detta är 
något att alltid tänka på: A TT SÖKA GöRA 
SITT BÄSTA I VARJE SITUATION HÄR I 
LIVET! 

Karin Andersson Söderlund 

Sportlovsmaskerad 

Den 2 mars hade 4 H sportlovsmaskerad för 
alla åldrar. Vi var drygt 50 personer som dan
sade, umgicks och åt. 

Har hört att annonseringen var för dålig. Men 
boka redan nu in lördagen före sportlovet 
nästa år och kolla sedan in våra vackra an
slagstavlor. 

För närmare information - Ingrid 4 H 

Ridklubben Sandgärdan 

Under verksamhetsåret 1995 har ridklubben 
hunnit med mycket. Vi har köpt en barack för 
att använda som teorisaJ och den kommer 
även att vara en väntplats för föräldrar och 
elever. Ridbanan har förbättrats genom bättre 
underlag och dränering. Vi har låtit trycka upp 
kJubbtröjor åt intresserade elever och ledare. 
Vi har skickat ledare tili olika kurser för att få 
mer kunskap om hur t ex man hanterar de si
tuationer som kan uppstå vid lektioner. Efter
som vi har utökat ridgruppema så har vi hållit 
stallkurser för nybörjarna. 

Senare under denna termin kommer vi even
tuellt att ordna olika aktiviteter för våra rid
elever och det leder tili bättre gemenskap 
bland elever och ledare. 

Den 19 december 1995 mottog Lina och jag 
ett stipendium ur Ethel och Gunnar Larssons 
fond . Stipendiet skulle utdelas tili ungdomar 
under 18 år som betytt något för byn. 

Vi blev nominerade och fick stipendiet i rättan 
tid eftersom vi fyller 18 år 1996 

Vi viii passa på att tacka Ethel och Gunnar 
Larsson för deras initiativtagande tili ett sti
pendium för ungdomar i Sikeå. Tack! 

Jennie Nyman 



SIKEÅ SK SAMARBET AR 

Sikeå SK tillhör norrlandseliten i handboll med 
sitt division I lag som gett vår by och kommun 
så mycken god PR. Det är en medveten sats
ning på ungdom och bredd som efter l 0 år 
börjar ge resultat. Vi har idag hela nio ung
domslag samt ett farmarlag, Åekis, i division 
3. Detta innebär ca 200 aktiva spelare och 
över 300 medlemmar. lnom byn ordnar vi 
olika aktiviteter på Drömvallen, bågskytteba
nan och Träffpunkten. Hanna Öberg är mycket 
framgångsrik i fiiidrott. 

All denna verksamhet kräver mycket arbete, 
lokaler och en god ekonomi. Styrelse, ledare 
och föräldrar ställer upp med mycket ideellt 
arbete. K.Jubben har också två bidragsan
ställda, Gunnar Hammarsten, Robertsfors på 
halvtid och Stellan Isberg, Sikeå på heltid. 
Gunnar arbetar på vårt kansli i huvudsak med 
handbollsverksamheten. Stellan är vaktmäs
tare, städare och säljer lotter tili bingolotto. 

Mindre känt är det samarbete som vi har med 
Robertsfors kommun och andra föreningar . 

K.Jubben har nyligen tecknat ett tvåårigt avtal 
med kommunen om skötsel av fastigheten 
Globalen. Vi ska betala värme och ei samt 
sköta vaktmästeri och städning. För detta f°ar 
vi en summa pengar, fri hyra för kansli samt 
inkomst.av uthyrning. Kommunen förbehåller 
sig rätten att bedriva fritidsgård tre kvällar i 
veckan. 7-Mila har hyrt ett rum för kansli på 
övervåningen med ingång från baksidan. Jeho
vas Vittnen hyr stora salen två dagar i veckan. 
Det finns möjlighet för andra att hyra för års
möten, fester osv. Anmälan sker hos Sikeå 
SK:s kansli - 0934 - 140 21. 

Bingolotto är en viktig del av vår ekonomi. På 
initiativ av 1K Klintama bildades en bingolot
toallians. Tillsammans med IKK och 7-Mila 
sker försäljning i lottstugan vid Konsum. RIK 
har nu uppfört en liknande vid ICA, men vi 
hoppas att Spirans läsare inte förleds att be
söka denna. Vinsten från vår direktförsäljning 
genom våra ungdomar, ledare och Stellan går 
oavkortat till SSK:s ungdomsverksamhet. Det 
går att vinna på 

bingolotto, det kan alliansen intygat Vid vå
rens sista omgång löste vi in några överblivna 
lotter och på en av dessa vann vi en husvagn. 
SSK:s andel av försäljningssumman blev hela 
50.000 kronor. 

Äntligen har den nya Jenningshallen blivit klar. 
Det tog nästan 20 år från ord till handling. Vi 
som kämpat för dess tillblivelse har känt att en 
fullstor hali var ett måste. Hemmamatcher 
borta i Umeå var inte hållbart i längden, var
ken idrottsligt eller ekonomiskt. Motståndar
nas argument - att kommunens dåliga ekonomi 
inte tillätt denna nya kostnad - kunde vi accep
tera. Dock tyckte vi att framtidstron och en 
satsning på ungdomama övervägde. Därför 
ställde vi gäma upp när kommunen ville att 
klubbama skulle ta del i skötseln. Samtliga 
föreningar i kommunen kallades för att disku
tera frågan. Slutresultatet blev att IFK Åkull
sjön, 1K Klintama. Robertsfors IK och Sikeå 
SK bildade en Sportallians. Denna har skrivit 
ett 1-årigt kontrakt med kommunen. För en 
mindre summa pengar ska alliansen sköta 
städning och cafeteria. V arje kväll kan man för 
en billig penning fik.a samt gå och titta på trä
nande ungdomar och äldre. 

Hallen går att hyra genom kommunen växel 
0934 - 14000 även för annan än idrottslig 
verksamhet. 

SVERK 

SIKEÅ 4 H 
(Huvud, hjärta, hand, hälsa) 

är öppet för alla bam som är över 7 år. Under 
våren kommer vi att hålla på med bl a data, 
bågskytte och bakning i bagarstugan. Tiden är 
fredagar 14.00 - 16.00. 

Är du intresserad att vara med så ring Ingrid 
på 150 13. 



I VÄNTAN PÅ 
NORRBOTNIABANAN 

Årstidemas växling är ett faktum något som vi 
fär leva med, var sig vi viii eller inte. Om vi 
läser 1 Mos 8:22 ser vi att Skaparen säger att 
så skall det vara så länge världen består. Vid 
detta tillfälle hade "sjökapten" Noa "gått på 
grund" (på Ararat) och "mönstrat av" och 
blivit jordbrukare. Det var en imponerande 
farkost som Noa fört befälet över, dess di
mensioner uppges till 300 x 50 x 30 i alnar 
räknat . Eiler 150 x 25 x 15 m, vilket blir 
56250000 m3 eller ca 20000 bruttoregisterton. 
Så nog tycker jag att Noa, med ett sådant far
tyg, kan få ha denna titel. 

Min farfarsfar hade titeln. Såvitt vi vet tjänst
gjorde han på en bogserbåt på Strömsholms 
kana! . Denna jämförelse förringar på inget sätt 
hans insats, och Strömsholms kana! var en 
betydelsefull transportled tili dess att jämvä
gen konkurrerade ut den. Men kanske min 
farfar, och ännu mera min far, gav igen!? (Dvs 
kom att ge jämvägen konkurrens). 

Farfar var bussägare en tid på 1930-talet, min 
far jobbade liksom sina bröder i företaget, och 
då SJ-buss tog över, gick min far över dit och 
blev kvar där till pensioneringen, samma år 
som högeromläggningen. Själv har jag, med 
erfarenhet från busstrafiken, den uppfattningen 
att varje trafikmedel skall användas så att den 
totala nyttan för vårt sarnhälle, "AB Sverige" 
alltså, blir maximal. ! ! 

Nu ser vi hur tiden hunnit ifatt jämvägen. 
Starka krafter arbetar för att tä igång bygget 
av Botniabanan, och Inlandsbanan har tätt en 
verklig chans nu! Med Botniabanan avses 
Ostkustbanans förlängning upp tili Umeå. Men 
på infonnationsmaterial om Botniabanan finns 
också en fortsättning norr om Umeå inritad, 
nämligen Norrbotniabanan. Denna skulle 
komma att beröra våra trakter. 

Nåja, den som lever, den fär se, heter det ju. 
Vi har nog alla våra visioner och önskningar. 
Det kan gälla både hela vårt svenska samhälle 

och vår enskilda situation. Realistiska 
"drömmar" framåt kan bli mål att sträva mot. 

Vi behöver sådana mål ! Vet vi inte vart vi viii 
komma, kan vi inte heller hitta vägen. För det 
är viktigt att finna vår väg genom livet, främst 
den om vilken Mästaren sade: "Jag är vägen, 
sanningen och livet". 

Sven -Erik Söderlund 

VÄLKOMMEN TILL 
VÄRLDEN 

I förra numret av Spiran startade vi vår pre
sentation av nya Sikeåbor. Vi har nu glädjen 
att välkomna ytterligare en nyfödd, Linus, son 
tili Laila och Martin Karlsson. 

UNGDOMSSTIPENDIA TER 

Till de första mottagarna av Ethel och Gunnar 
Larssons ungdomsstipendium har utsetts Lina 
Jonsson och Jennie Nyman. Aickoma har tätt 
stipendiet för sitt stora ideella arbete inom 
ridklubben Sandgärdan. 

Ett stort grattis och Lycka tili i framtiden! 
Fortsätt att vara aktiva och engagerade! 

LSI 



STIFTELSEN SIKEÅ HAMN 

I förra numret av Spiran redovisades vad som 
dittills skett inom stiftelsen. Nu lite ny infor
mation. 

Någon sjöfart kom ju inte igång under hösten 
men Lastbilscentralen har fortfarande inte gett 
upp tanken på att använda hamnen för volym
gods typ pellets och kalk mm. 

Utredning har gjorts om djupförhållandena 
och för närvarande utreds vad som blir billi
gare att muddra en ränna in tili Cementkajen 
eller att renovera Ångbåtskajen, där tillräckligt 
djup redan finns . Man har anlitat en konsult 
som ska undersöka möjlighetema tili EU-bi
drag. 

Lastbilscentralen har också hört sig för om 
möjligheten att få arrendera mark för upp
läggning av flisved och flis och stiftelsens sty
relse har ställt sig positiv tili iden. 

Från stiftelsens verksamhet i övrigt kan berät
tas att en port i stora magasinet byggts om så 
att husvagnar kommer in och på gaveln har 
öppningen gjorts så hög att Stellan lsbergs 
stora motorkryssare kunnat dras in. I V arvs
stugan har fönstren renoverats av våra ALU
arbetare. Vidare har husägare som haft arren
derade tomter erbjudits möjlighet att köpa sin 
tomt, detta för att skaffa rörelsekapital till stif
telsen. 

Sture Bäckström 

FISKETUREN 

Efter en titt i backspegeln leds mina tankar in i 
tiden, då vi som unga f amiljeförsörjare tili stor 
del var beroende av vad skogen och vattnet 
gav. En dag ordnades bampassning. Rygg
säcken med bärmes packades med fika, 
fiskredskap, bestående av utterbräda med till
behör. Vårt hopp stod nu till en liten fjällsjö 
med lapskt namn Blåtja. Väl framme efter en 
dryg mils väg i oländig terräng blev min plats 
vid åroma i den befintliga båten . Maken Gott
frid tog hand om krokama. Vädret var bästa 
tänkbara, växelvis soi och regn och en vind 
som krusade vattenytan. Tirnmama flög fort, 
fiskelyckan var god. Blöta, hungriga och glada 
vände vi stegen hemåt med vår dyrbara fångst 
av 85 st röding och börting av varierande vikt! 

Vanja Forsmark 

LARS ANTONS DRAGKISTA 

Lars Anton Orrstjert var en av Sikeås mer 
betrodda män under 1800-talets första hälft. 
Han var skeppare på "utrikes sjöfart" och 
ägare till hemman nr 5, där Gotton Johansson 
nu ( 1996) bor. På äldre dar råkade han i obe
stånd och 1839 tog man i brukshandeln hans 
dragkista som betalning för varor. 

Du Lars Anton 
när nöden blev stor 
och Din skuld i bruksboa skulle betalas, 
riksdalrama Dina var slut 
Du som tillhört Sikeås toppar 
Du skeppare på utrikes sjöfart 
som seglat på oceanen 
Hur kunde det gå Dig så illa? 
Dragkistan Din tog man från Dig 
som betalning för saltet och mjölet. 
F örlusten av dragkistan kunde Du bära 
men skammen och vanäran 
tyngde Dig svårt 
in tili livets sista minut. 

Sture 



Legdeå/Sikeå Intresseförening 
Verksamhetsberättelse 1995 

Styrelsen har under 1995 haft fem styrelse
möten samt årsmöte. 

Mycket har hänt under året tack vare ideella 
insatser, en fantastisk offervilja när det gäller 
bidrag tili föreningen och givetvis också tack 
vare våra duktiga ALU-arbetare. 

• Föreningen har anordnat 
• Hemvändardag i samverkan med 

andra föreningar i byn 
• AJ]emanutdag 

• Gökotta 
* Byautvecklingsplan har utarbetats och 

bidrag har erhållits från kommunen till lek
parken och tili Sikeå havspark. Vidare har 
vi fått ett verksamhetsbidrag. 

* Fr o m l juli 1995 ingår föreningen till
sammans med kommunen i Stiftelsen 
Sikeå Hamn som från detta datum har 
övertagit hamnområdet från MoDo. 

* Föreningen deltar tillsammans med S:a 
Vallgrund i Finland i ett Kvarkenprojekt 
med målsättning att utveckla byakontor, 
byagård, byaarkiv. 

• Spirantidningen har utkommit med tre 
nummer under året. 

* Byn har fått ett eget brevpapper 
• En fototävling för att utse bästa vykorts

bilder har genomförts. 
* Projekt där föreningen satsat pengar och 

våra ALU-arbetare gjort jobbet: 
• Röjning på Holmen 
• Cykelväg efter jämvägsbanken 
• Jämmerdalsbron har rustats upp 
• Grillplats i Knaverhyttan 
• Nya anslagsstavlor 
• K.1ätterstä11ning "Spiran" och mark-

planering i Lekparken 

Styrelsen viJl till sist tacka alla som stött före
ningen med pengar och ideellt arbete. 

Legdeå/Sikeå lntresseförenings styrelse 
Sture Bäckström, Ingrid Hanke, Martin 
Jonsson, Per Sikström, Gösta Wikström 

lnför 1996 

Nytt år och nya möjligheterl Vad gör vi nu då? 
Vad tycker Du? 

Här är några av styrelsens målsättningar för 
1996: 

• Cykelvägen fullbordas och invigs 
• Röjning av Skolstigen 
• Sikeå havspark - kommunen har anslagit 

pengar 12.000:--
• Lekparken görs färdig 
• Korsvägsparken, orienteringstavla sätts 

upp. Sittgrupp? Liten bro? Ny väntkur? 
• Fortsatt röjning på Holmen 
• Gamla husgrunder röjs - informationstavlor 

sätts upp 
• K vamplatsen röjs - informationstavla sätts 

upp 
• Husvagnsplatser iordningställs 
• Iordningställande av jordkällare 
• Fotoateljen flyttas och renoveras 
• Mi]jöprojekt - byakooperativ för gemensam 

sophantering, kompostering 

Kom tili årsmötet söndag den 31 mars k1 
18. 00 och tyck tili! 

TILL SIST! 

Skänk gärna en slant tili föreniogens 
verksambet! Alla bidrag går oavkortat tili 
projekt för byns utveckling. Använd 
bifogat inbetalningskort. Där kao du också 
skriva ner Dina förslag tili åtgärder för 
byns bästa. 

Styrelsen 



H usvagns pla tser 

; Stiftelsen Sikeå hamn erbjuder nu möjlig-
• het för husvagnsägare att hyra fast säsong
, plats för husvagn inom hamnområdet. 
: Intresserade kan höra av sig tili Sture 
Bäckström eller Anders Dahlgren senast 

. 30-4 1996. Utstakning av tomter och 
, överläggning om tomtarrende kommer att 
genomföras i början av maj . 

Bagarstugan 
1 Bokning av Bagarstugan i Varvsstugan 
görs hos Wanja Brorsdotter, te! 152 10. 

: Hyra 50:--/gång. 

Träffpunkten 
· Mötesplats för alla i alla sammanhang med 
: plats för 120 personer utan att det blir 
trångt. Fullständig köksutrustning. Trevliga · 

1

, oc~ ändamålsenli~a lokaler för stora och ! 
1 sma möten. Handikappanpassad. · 
i Ljudanläggning med hörslinga. 

1 På övre våningen finns en ungdomslokal, 
1 där man bl a kan spela bordtennis, ha 
: mindre möten eller hara trivas. 
: Ungdomslokalen drivs av Sikeå Sportklubb. i 

1 Hyror från 500:--/tillfälle och nedåt eller 
1 efter överenskommelse. 

i Ring Curt o . Lola Nyman, 150 83, för mer 

1 inf ormation. 
' i 

Önskas köpa 
Flytväst, 20-25 kg 

Åsa Lidström, 152 58 

Lokalkatalogen l 
Den lokala adress-och telefonkatalogen för ! 

Legdeå och Sikeå är under tryckning. . 1 

Den innehåller förutom telefonnummer och : 
postadresser även våra nya gatuadresser- 1 

besöksadresser. Här hittar du också lätt 
telefonnummer tili vårdcentralen, taxi, våra 
företag mm 

Katalogen kommer att delas ut tili alla 
inom Legdeå/Sikeåområdet i början av 
april. 

Katalogen kan också beställas hos Sture 
Svahn, te! 151 92. 

L ______________ __, 

Bortskänkes 
Nina och Beda 

Två dvärgkaniner som är halvsyskon. Nina 
är svart och Beda är gråbrun. De är två år 
och trivs bra tillsammans. Ute-och innebur 

1 medföljer. De har stamtavla. 

1 Lars Martinsson 151 98 
[__ ______________ ~ 

Brevpapper 

speciellt framtaget för Legdeå/Sikeå med Spiran som logotype finns fortfarande till salu . 
Säljs i 5-pack och kostar 20 - . Kontakta Ingrid H eller Sture B. 



Mars 

Tis 

Sön 

Sön 

A~ril 

Tis 

Mån 

Tis 

Lör 

Tis 

Mai 
Lör 

Tors 

Lör 

Juni 

19 13 .00 Symöte. Missionskyrkan. Ethel Larsson och Edit Holmgren 
inbjuder 

24 16.00 Paltfest . Träffpunkten 

31 11 .00 Gudstjänst . Missionskyrkan 

18.00 Årsmöte. Legdeå/Sikeå Intresseförening 

2 13.00 Symöte. Missionskyrkan. Elsy Lundström inbjuder 

8 11.00 Gudstjänst med Svenska Kyrkans präst . Missionskyrkan 

16 13.00 Symöte. Missionskyrkan 

27 09.00 Allemanutdag. Samling på Träffpunkten. 

30 Vårfest Träffpunkten 

4 Arbetsträff Sikeå Båtklubb 

16 Gökotta. Silversrotet . LSI 

25 Arbetsträff Sikeå Båtklubb 

12-14 Distriktsseglarläger i Sikeå 

Legdeå/Sikeå Intresseförening 
Arsmöte 

Söndag den 31 mars klockan 18.00 
Träffpunkten 

SedvanJiga årsmötesförhandlingar, redovisning av framtida projekt, omorganisa
tion av föreningen m fl spännande frågor. Kaffeservering. 

VÄLKOMNA 

Styrelsen 



' 

I delta nu,nmer bl a: 

1 

• Husvagnscamping 
• Avtal med stiftelsen Sikeå hamn 
• Platsen på 30-talet 
• Gökottan 
• Hamnmarknad 
• Allemanutdagen 

Spirans sommarnummer 

Här är nu Spirans sommamummer årsmodell 1996. 
Det innehåller mycken läsning om hamnen, lite om 
dess historia, men också om spännande 
framtidsvyer. Båtklubbens servicehus/klubbhus 
börjar bli klart,s husvagnscampingen har kommit 
igång. Legdeå/Sikeå IF har tecknat avtal med 
Stiftelsen om nyttjande och tillsyn av vissa hus och 
områden. Målsättningen är nu att hitta nya 
användningsområden för husen och att ge hela 
området en ansiktslyftning, ett arbete som kommer 
att ta tid och kosta en hei del pengar. Våra ALU
arbetare gör ett bra jobb men f a behövs ideella 
krafter. 

Så tili en helt annan sak. F n är två arbetsgrupper 
under bildande, en för rniljöfrågor och en för kultur 
och natur med bl a Sikeå havspark som 
arbetsuppgift. Här hoppas vi att många bybor 
engagerar sig. Mifjögruppen leds av Ingrid H och 
kultur/natur av Sture B. 

Du har säkert också egna ideer om vad som borde 
göras. Hör då av Dig till någon i styrelsen! 

Ingrid Hanke, Barbro Pettersson, Per Sikström, 
Martin Jonsson eller Sture Bäckström 


