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Tack 

Ett jättetack tili alla utställare, funktionärer 
och besökare under Hamnmarknaden och 
tack tili LSI för det goda samarbetet. 

Sikeå Båtklubb gm Åsa 

Hej Spiranläsare! 

Här kommer nu sjätte numret av vår egen lokaltid
rung. 

Här kan du läsa lite om det som hänt under 
sommaren och vad som planeras under hösten. 
Kom tili våra söndagskafeer och var med och 
påverka byns framtid! 

Ett stort tack till dem som skickat in bidrag till tid
ningen och tili Lars-Åke Nyman som gjort det 
korsord som finns i tidnngen. 

Nästa nummer beräknas komma ut i mars. Väl
komna med bidrag tili det numret. 



Drömvallen 
Drömvallens Föräldrakooperativ, Sikeås dagis 
för bam mellan 1-9 år har nu varit verksamt i 
drygt två år. Två år av ganska mycket arbete men 
också med glädjeämnen och mycken lärdom. 

Dagiset har för närvarande 20 inskrivna bam, av 
dessa är sju stycken fritidsbam, som efter sko
lans slut kommer till dagis, eller kanske rättare 
sagt "F ri tids". 

På Drömva~lens dagis har vi tre heltidsanställda 
"fröknar", Riita, Merja och Eva, somalla är 
mycket engagerade, kreativa och duktiga. Bamen 
far på dagiset ägna sig bland annat åt att spela 
dockteater, måla, rita, sjunga och åt matlagning. 
Allt bröd som konswneras hjälps bamen och per
sonalen åt med att haka. Det plockas också bär 
när det är den säsongen. 

Utflykter görs emellanåt, som t ex att gå på tea
ter, eller att åka ner tili harnnen för att upptäcka 
saker och ting. Längre resor har gjorts till Lyck
sele Djurpark och en resa tili Pite Havsbad är på 
gång. Vidare så finns det en väl utrustad lekpark 
(förhoppningsvis snart helt klar) att tillgå där 
bamen kan få utlopp för sin leklystnad. Sedan 
har vi ju fotbollsplanen (på vintem isbana) som 
ytterligare en resurs för användning till diverse 
aktiviteter. 

Efter de drygt två år som förflutit kan vi nu göra 
en kort surnrnering av verksamheten. Byn kan 
genom Drömvallens etablering erbjuda en bättre 
service åt bamfamiljer, något som gör det lättare 
för just den gruppen att välja Sikeå med omnejd 
som ett alternativ för bosättning. På det person
liga planet känner vi, för ungamas del, att den 
trygghet och kompisanda som råder hos bamen i 
alla åldrar förhoppningsvis ska bära något gott 
med sig in i framtiden. 

Du som är intresserad av en dagisplats kan ta 
kontakt med Asa Lidström på telefon 152 58. 

Tor och Barbro 

Drömvallens 

föräldrakooperativ 
Sikeå 204 915 93 Robertsfors 

0934 / 151 48 

Kort om Lag-SM 
Sikeå BK arrangerade den 14-15 september Lag
SM för Mirrorjollar. 

Lag SM-et lockade 9 lag (54 deltagare) från 
Luleå i norr till Eskilstuna i Söder. Tävlingama 
genomfördes i relativt god vind, bitvis lite för 
lite. Vädret var växlande och så var också resu.1-
taten. 

Det bästa resultatet presterade Triangelns IK S 
Mestapiraterrna från Eskilstuna med Per 
Bäcklund/Magnus Andermo. Rickard Sund
vall/Sverker Högbom och Johan Bäcklund/Carl
Christian Högbom. 

Sikeå BK deltog med två lag. Lag 1 med Per 
Casserdal/Erik Hillbom, Gustav/ Anna Hillbom, 
Asa Bäckström/Karin Öberg placerade sig på 5:e 
plats, vilken är den hittills bästa prestationen i 
Lag-SM sammanhang. Lag 2 från Sikeå med Eva 
Löti'Christian Jonsson. Lillemor Gunnars
son/Simon Norgren och Sverker Moritz/Peter 
Moritz placerade sig på nionde plats. 

Åsa 



TERRÄNGRITT 

Lordagen den 28 september anordnades 
den första tävlingen i ridklubben 
Sandgärdans historia. Det var en grå 
mulen, mycket bläsig fOrmiddadag, när de 
15 ekipagen samlades vid ''Träffpunkten". 
Tyvarr bOrjade det regna lite smått vid 
framridningen. Men över stock och sten 
bar det i alla fall i väg. 

Sammanlagt var hanan på 11 st hinder, allt 
från rishögar, torn av de blå blocken tili 
målade bildäck, hara för att göra hästama 
lite "skakiga". 
Men de flesta tog sig runt utan några större 
problem. I lilla klassen gick det bäst för 
Jennie Nyman på Flower Power, som 
nollade. Nollade gjorde även Anna Ahman 
på Trippel Quarn och vann i den stora 
klassen. 

Både Bygdeå ridklubb och Mellanbygdens 
ridklubb var inbjudna. 
Från Bygdeå ridklubb kom 3 st ekipage tili 
start. Tyvarr kunde ingen komma från 
Mellanbygdens ridklubb. 

Trots det kinkiga vädret, tror jag att det 
blev en lyckad dag. 
Ett speciellt tack ska funktionärerna ha. för 
att de stod ut i regn och bläst. Hoppas de a.r 
lika tåliga nästa gång ... ? 

År ni intresserad av att se hur det gick för 
de deltagande ekipagen, titta då på 
resultatlistan här nedan. 

Lina Jonsson 

RESUL T AT LISTA 

Klass I, B-Cponny 50 cm 

1. Jennie Nyman 
Flower Power RKS 0 fel 

2. Terese lsaksson 
Charlie RKS 3 fel 

3. Emma Ahman 
Lizer RKS 4 fel 

4. Frida Forsberg 
Rocket RKS 4 fel 

5. Elin Jonsson 
Inka RKS 9 fel 

6. Elin Forsberg 
Windy RKS 15 fel 

K.Jass II, D-ponny och häst 

l . Anna Ahman 
Trippel Quarn RKS 0 fel 

2. Camilla Fromm 
Rosa 4 fel 

3. Emma Ahman 
Acke RKS 7 fel 

4. Lina Jonsson 
Lurifax RKS 8 fel 

5. Annika Forsberg 
Karamba RKS 14 fel 

6. Elin Norberg 
Faust BRK 14 fel 

6. Stina Grundström 
Dixi Queen BRK 20 fel 

6. Ida Grundström 
Harosch BRK 15 fet 

6. Ingela Lindström 
Rosa 14 fel 



Sikeå Havscamping 
I förra nwnret av Spiran berättade vi om planema på säsongcamping för husvagnar på hamnområdet. Nu 
har somrnaren gått och det är dags att sumrnera verksamheten. 

Att det inte är alldeles enkelt att vara campingvärdar har väl vi i styrelsen nu insett, men vi har gjort så 
gott vi kunnat och komrnit en bit på väg. Rom byggdes ju inte heller på en dag. 

Hittills har vi genom ALU-arbeten röjt upp 17 campingtomter, den gamla kajen längst ut har rivits och 
fyllnadsjord har fraktats tili området. Jorden ska planeras ut under hösten, så att vi till nästa somrnar ska 
kunna erbjuda en betydligt trevligare miljö. 

Båtklubben har skänkt sin gamla torrtoa tili campingen och huset har renoverats och försetts med Dass
Isak insatser. Våra långcampare har själva ställt i ordning grillplats och utfört röjningsarbeten, men 
mycket återstår att göra, f a är eldragning tili platserna ett starkt önskemål. Men det kostar pengar och 
efterfrågan på säsongplatser har hittills inte varit så stort - fyra stycken har haft säsongplats den här 
somrnaren, ytterligare några har haft tillfälliga platser. 

Av våra 17 platser finns således många kvar som är obokade, så chansen finns fortfarande att få tag på en 
riktigt bra husvagnsplats/sommarstugetomt på ca 100 m2 med garanterad havsutsikt. Varför inte, ta 
chansen att åka ned och titta! Välkommen att anmäla intresse tili Ingrid Hanke, tel 150 13 

000000000 

När du löst korsordet - sk.icka lösningen till Curt Nyman. Första öppnade rätta lösning vinner en 
Spirantröja! ! 
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En långväga resenär 
En solig, vann lördagmorgon i början av augusti 
befann jag mig i Ratans hamn med min akterruf
fade motorbåt. En ganska livlig verksamhet på
gick i hamnen. Bland annat såg jag en man som 
packade sina saker i en liten kajak. Han hade tyd
ligen sovit i ett täit på stranden 

Eftersom kajaken verkade väldigt välutrustad, 
frågade jag om han var ute på långpaddling. 

-Det kan man säga, svarade han. Jag startade på 
forsommaren i Svinesund (gränsen mot Norge, 
norr om Strömstad) ska tili Haparanda. Han be
rättade att han hette Urban Karlsson, var från 
Nynäshamn och arbetade på SSAB i Oxelösund. 
På senare år hade han övergivit det vanliga 
"Svensson-livet" och arbetade tidvis nästan dag 
och natt, för att spara pengar och komptid. 

Sedan var han ledig ett par månader och hade 
gjort många resor runt om i världen. Nu skulle 
han alltså paddla längs hela den svenska kusten. 
Han beräknade att vara i Haparanda om 6-7 
dagar. 

Efter besöket i Ratan fortsatte jag min färd 
norrut. Mot Prästskär, innanfor Vitskärshällan, 
Hällgrund utanför Näs och vidare till Rickeå
klubben. Där ankrade jag i en av de små 
naturhamnar som finns längs vår kust. Därifrån 
kunde jag bl a se Ingemar Nilsson stäva söderut i 
sin mastförsedda skötbåt. Efter en stund kunde 
jag i kikaren se en kajak bland vågoma vid 
Hällgrundhällan. Det var mannen jag träffat i 
Ratan som snart passerade Rickeåklubben och 
fortsatte norrut. 

Vid 6-tiden å kvällen var jag i Sikeå hamn när 
långpaddlaren Urban Karlsson kom och lade till 
vid en brygga. 

Han berättade då att han hade sökt sig mot land 
på grund av den grova sjön Han gick i land på 
norra änden av Lägdeviksklubben för att äta mid
dag. Där träffade han Ann-Marie och Göran 
Åhren från Umeå, som har somrnarstuga på 

Klubben (f d Finn-Einars fiskestuga). Göran 
tyckte sig känna igen dialekten och frågade 
Urban var han kom ifrån. Det visade sig då, att 
de hade bott ca 500 meter från varandra i Nynäs
hamn! 

Gunnar Lundmark 

• • 
Bruksboa vid Sikeå Lastageplats mars 
1840 
I handelsbodens dunkel 
det gula skenet från fotogenlampan 
blekt vårljus genom det igenisade fönstret. 
Tunnor och kar och hattar, en frack till 
utlottning. 
Allt i en salig blandning. 
Saltströmmingslukten uppblandad med dofter 
från våt vadmal och piprök. 
Sprak i spisen och det glada pratet vid den 
grovbruna disken. 
Bygdens söner i samspråk med de vittberesta. 
Yes box, ali right. 
Historier om skeppsbrott och affårer. 
Flic/can i Havanna! 
/sch hara, sa tysken. 
Manligt och karskt. 
Brännvinskaggen under armen. En zigar, lite 
lakrits till bamen 
Nu jädrar ska det bli fest i Knaverhyttan! 
Buteljerad lycka, slit och släp i den bästa av 
världar. 
På den gamla goda tiden. 

Sture Bäckström 



Om döda ting kunde tala! 

Ett lok skulle väl många kalla for ett dött ting. 
Men har man sett och hört ett ånglok igång, så 
tycker man nog inte att det är dött, utan på 
många sätt mycket levande. Det kan även gälla 
om ett diesellok - har man hört ett sådant 
"attackera" en stigning, så kan man nog tycka att 
denna "Diesels symfoni" avspeglar nog så 
mycket liv. 

Men låt nu ett "dött ting" berätta: 

Jag diesel/okei littera T44, med nummer 404 hos 
SJ är byggd av NOHAB. Det som driver mig 
.framåt (och givetvis även bakåt) är en GM -
dieselmotor 1650 hk och en e/utrustning som 
den driver. Man skulle kunna säga att jag är ett 
ellolc, som har mitt eget elverk med mig ute på 
spåret! 

Ni har säkert sett sådana som mig i Umeå och 
Vännäs. lbland drar vi i "Lapptåget" från 
Lycksele. Med oss, och våraföregångare T43, 
har nog många också åkt, då ni färdats med sov
vagnstågen tili örnsköldsvilc, Umeå och 
Skellefteå, då dessa tåg kördes (tili Umeå innan 
eldriften infördes där.} 

I vintras blev jag TV-kändis. Då var mitt van/iga 
jobb torv-och timmertåg mest. Men såfickjag ett 
toppenjobb! Tjejvasan, den åttonde, skulle gå av 
stapeln. (Det är eg den nionde i år, men en blev 
inställd) ÖVer 2000 deltagare skulle tili 
Oxberg! Vadvar då bättre än tåg! Och det blev 
ett tåg med 25 vagnar! Ochjagfick ut och träjfa 
så många trevliga damer. Det var annat än tim
merstockar! Men 25 vagnar, med dyrbar last, 
väger dock ett anta/ ton, så mina "dieselhästar" 
fick nog ta i ! Kanske det även för dem b/ev något 
av baron de Coubertins devis om att kämpa 
(väl). Men jag löste i alla /ali min uppgift och 
"tjejerna" kom tili start, det kunde alla Sveriges 
TV-tittare intyga! Sedan var det "damernas ", d v 
s deras tur att kämpa sig tillbaka tili må/et i 
Mora. Och de uppfyllde, med ali heder tror jag, 
baronens olympiska devis. Om det fanns någon 
baronessa med efternamnet de Courbertin, det 

vet jag ej, men fanns hon där, så stödde hon sä
kert maken i hans ansträngningar för OS, som ju 
firar /00 år i år vad gäller modern tid. Och vare 
sig vi är baroner och baronessor, eller rätt och 
slätt he"ar och damer, så gäller alltid, tycker 
jag, att vi i alli vi företar oss, ska/1 söka att nå 
upp tili andemeningen i den o/ympiska devisen: 

Att göra vårt bästa i varje situation. 

Det var T44-lokets berättelse, formedlad av 
Sven-Eric Söderlund 

Bli medlem i Sikeå f rivilliga 
brandförsvar! 
Vårt motto: 

I ständig beredskap för 
trygghet och gemenskap! 

Köp uniformskepsen (60:--) och bli medlem i 
detta synnerligen ideella sällskap! 

Finns hos Ingrid Hanke eller någon av Sturarna! 

Tack 
tili alla goa pensioner for era bidrag under åren 
som gått!! 

Utan er- - -???? 
Kassören 



Sikeåföretagen 

Visste du att det i Legdeå/Sikeå finns itne mindre än 25 större och mindre företag! lmponerande inte 
sant. Nästan som i Gnosjö och detta på en befolkning på omkring 300 personer. 

Drygt 60 personer arbetar i dessa företag fördelade på 40 män och 24 kvinnor. 

Här nedan presenteras schematiskt de två största företagen: 

Nordflex 
Chef Lennart Brändström 
Antal anställda 6 män/ 13 kvinnor 
Verksamhet Dynor tili skandinavisk husvagns-

husbilsindustri. Specialkonfektion till 
offentlig miljö. Madrasser. 

Omsättning 19 milj 
Affiirside/ Att inom ramen för sitt kompetensom-
F ramtidsplaner råde genom ständig förbättring, dels som 

marknadsledare dels somdet mest pris-
värda alternativet, erbjuda marknaden 
rätt produkt i rätt kvalite och i rätt tid. 

Utvecklingsmöj- Mycketgoda 
ligheter i Sikeå 

Kunder Inom Skandinavien. Husvagnstillverkare 
kyrkor, hotell, restauranger, snickerier 
m fl 

Vindkraftverk i Sikeå?? 

Visst är det en intressant tanke att fä upp 
ett vindkraftverk i Sikeå? Utanför Härnö
sand håller man på att resa ett vindkraft
verk, så varför inte hos oss?? 

Vi kanske ska bygga solfängare till våra 
hus? Och hur blir det med återvinnings
station i Sikeå? 

Den 3 november samlas alla miljöintresse
rade kl 18.00 på Träffpunkten!! 

CueDee 

Rainer Martinsson 

14 män/ 1 kvinna 

Konstruktion och tillverkning av 
antennbärare 

18,6 milj 

Att expandera på exportmarknaden och 
etablering på nya marknader. 

Stora om lämplig mark för expansion 
finns och de styrande i kommunen är 
intresserade 

I Sverige, Norge, Belgien, Tjeckien, 
Spanien och Estland. Teleföretag. 



SIKEÅ HEMMAMARKNAD 

"1'interförvArin9 AV hu&vA9nAr 

F ortfarande finns några platser för vin
terförvaring i Stora Magasinet kvar. 
Hyra 350:--/plats. 

Ring Sture B 153 53 

"1'interförvArin9 AV smÅbÅtAr 

Några få platser finns kvar i Stora 
Magasinet. 
Hyra 250:--/plats 
Kontakta Sture B. tel 153 53 

Husvagnstomter uthyres för helår. 

Ring Ingrid Hanke, 0934/150 13 

7elefon oeh A,lresskAtAlo9 för 

Legdeå/Sikeå området 

Kontakta Sture Svahn 

Tröjor 
Kepsar 
Brevpapper 

75:-/st 
60:--/st 
20:--/5 pack 

finns att köpa 
hos Sture Svahn 

Söndag den 24-11 

Bokning av bord görs hos Curt o. Lola 
Nyman tel. 150 83 

()!)otions921mpA 
Är någon intresserad av motions
gympa?? 

Hör av er till Asa Bäckström, 
153 53 

Bokning görs hos Wanja Brorsdotter, 
tel 152 10 
Hyran är 50:--/tillfälle 

e,, elo9e tili '5ikeÅ ~Åtklubb för 
,Ien &mAkfullA oeh VAr&AmmA 
renoverin9eo AV ,Ien 9AmlA 
~rAft&tAtioneo. 

e,, m11eket An9enÄm lokAl för 
minllre &ÄllskAp Att um9Å• i. 
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Sikeåalmanackan 

Dag Datum Tid Aktivitet 

Söndag 20-10 11.00 Gudstjänst. Sångare från Övre Bäck. Missionskyrkan 

Söndag 20-10 18.00 Söndagscafä. Träffpunkten. Hamnen diskuteras 

Tisdag 29-10 13.00 Symöte. Elsy Lundström inbjuder. Missionskyrkan 

Fredag 01-11 Höstfest. Träffpunkten 

Söndag 03-11 18.00 Söndagscafä. Träffpunkten. Miljögruppen 

Lördag 09-11 14.00 Fest - Auktion - Lotteri - Servering. Jörgen Jörgensen m fl. 
Missionskyrkan 

Söndag 24-11 18.00 Julmarknad. Träffpunkten 

Söndag 01-12 18.00 Söndagscafe. Träffpunkten. Sikeå Hamn 

Söndag 08-12 18.00 Söndagscafe. Träffpunkten. Miljögruppen 

Söndag 15-12 18.00 Luciafest. Träffpunkten 

Ny cykelväg invigd 
Gamla Sikeåbor minns säkert järnvägen och tågsätten som drog genom byn både natt och dag 
lastade med timmer och massabalar. 

På 60-talet upphörde trafiken, rälsen bröts upp och banvallen fick växa igen. 

Så har åren gått och nu har banvallen åter tagits i bruk som forbindelseled, denna gång som 
cykelväg mellan byn och harnnen. Efter röjning, grävning av diken och omläggning av 
sträckningen på några ställen kunde invigning ske i juni i år. 

Axel Åberg, som bott med utsikt över järnvägen under sin uppväxttid, skötte invigningen med 
bravur och sedan blev det provcykling från Söderströms vaktstuga vid Kustlandsvägen ned tili 
hamnen. 

Ett 40-tal cyklade och vad vi vet så kom alla fram även om regnet hade ställt till med sabotage 
på ett par ställen. 

"Spårvägen", som den döptes till vid invigningen, ska i fortsättningen kunna fungera som en 
trivsam promenad-och cykelväg, men också som en säker ridväg för våra ungdomar. 0m ryt
tama använder högra sidan från harnnen sett och cyklistema den vänstra bör alla kunna 
samsas om vägen. 

Den kommer att sladdas och grusas inför nästa säsong och förhoppningsvis blir ytlagret allt 
hårdare med tiden. Sture 
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Förköp av biljetter sker hos : 

Jsnbelln 8, Qre9er 1JJ61 

Jn9rill 8, Jn9emnr 1;01; 

OBS ! ! Ingen biljettförsäljning den 1 nov. 

cAlln bjirtli9t vilkomon! 
Festkommitten 


