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Legdeå / Sikeå Intresseförening. 

Legdeå/Sikeå lntresseförening har nu varit igång i fyra år. 
F öreningen bildades av de andra föreningarna i Legdeå och 
Sikeå för att ta tili vara sådana byaintressen som hamnar 
utanför övriga föreningars områden. Och för att skapa ALU 
jobb i våra byar. 
Och hitintills har bl.a. detta blivit gjort: Reparation av 

brandstation, vägskyltar, röjning av Östersia, grillplatser 
Östersia, Sikaberget och Knaverhyttan, staket runt dagis, 2 
orienteringstavlor ( en sitter vid Logen), 16 blå anslagstavlor, 
Bäckbron, Spårvägen, klätterställningen Spiran och gungor 
till lekplatsen, röjning av stigar och påbörjad röjning av 
Holmen. 
Tillsammans med kommunen har vi bildat Stiftelsen Sikeå 
Hamn. 

Men det finns fortfarande en hei del att göra. Lekplatsen vid 
Drömvallen måste bli klar. Och hur skall det bli nere i 
harnnen? 

~ ~ 
Den 23 mars kJ. 18.00 träfTas vi på TräfTpunkten och har 
LJS I årsmöte. En av de frågor som vi tänkte diskutera är 
hur vi kan lösa sopsorteringeo i Legdeå ocb Sikeå. 

Så alla bybor Hjärtligt Välkomna. 

Mycket varma vår hlilsningar från Styrelsen ! 



Skidspår i Sikeåhamn. 

Sportklubben har ordnat ett skidspår för 
alla intresserade som går i en slinga från 
Sikeåhamn till Jomyra och ut på Ön innan 
man kommer tillbaka till Sikeåharnn. 
Totallängden är ungefär 4 km med varierad 
terräng och en ganska svår backe mellan 
Ö-vägen och havet. 

Start antingen i Jomyra mitt emot 
vägskälet tili Kenneth och Mona, eller i 
Sikeåhamn efter Ö-vägen strax efter 
Jonssons hus. 

OBS! Vi måste enkelrikta spåret med 
åkriktning Sikeåhamn-Jomyra-()n
Sikeåhamn! ! ! ! 
Vid motsatt åkriktning hlir det en mycket 
farlig krök längst sydväst på MoDo

rågången, förutom 
risken att krocka. Vi 
ska ordna dit skyltar 
och med startplatser 
och åkriktning. 

0m ni tycker det är bra att ha ett, eller flera 
spår i byn så kan ni väl höra av er till 
undertecknad eller någon annan i 
Sportklubben. Finns intresse så försöker vi 
att ordna spår varje vinter under t.ex. 
februari-april. Har ni förslag på andra 
sträckningar, utan en massa korsade vägar, 
så hör av er. Funderingar på att knyta 
samman byn från pensionärshusen till 
Jomyra finns, men är inte gjort. Klubben 
har en "Spårkalle" hos Olle K som 
intresserade kan låna för att ta fram fler 
spår. 

Skoteråkare, snälla kör inte sönder de spår vi gör!! 

J Sikeå Sportklubb, Olle 
Karlsson Sikeåhamn, 15315. 

Kort om spiran 

Hitintills har redaktionen bestått av Sture 
och Vivianne Bäckström, som har gjort ett 
strålande jobb. Men för att avlasta dem har 
vi nu tagit på oss det. Spirans redaktion 
består från och med nu av Ingrid Hanke 
som är ansvarig utgivare och den som 
skrivit in det mesta det mesta i datom. Sen 
är det jag som "fixar" layouten, alltså så 
som det ser ut när du läser tidningen. Jag 
hoppas att du är nöjd med denna tidning 
men om du vill ändra på något är det hara 
att du hör av dig till mig eller Ingrid, om du 
viii ha med något i tidningen, en artikel, 
annons eller något annat som du kanske 
saknar i detta nummer är det hara att lämna 
det tili mig eller Ingrid. 

Trevlig läsning ! ! 

Fredrik Nilsson tel 15013 

OBS!!! 
Nästa nummer kommer ut i början av Juni. 
men presstoppet är den 15:de maj . Bidrag 
till Spiran går bra att lämna in hos Sture 
Bäckström 15353, och Ingrid Hanke 
15013. 

Rlltt nar tili ,-.,1oornt1 l sbttet av tidnurvm! ! 
:r.,2,1,x,l,1,x,2,I,I,l,1 



NY STYRELSE I SIKEÅ 
VÄGFÖRENING 

Vägföreningen har hållit årsmöte och från 
det kan rapporteras att föreningen tätt ny 
styrelse. 
Valda blev: 
Per-Erik Lindqvist, ordförande 
Eva Holmgren, sekreterare 
Bengt-Olov Lindgren, kassör 
Lennart Nilsson, vägf ogde 
Martin Karlsson, ledamot. 
Adjungerande till styrelsen som 
representant för Granstrands fiitidsförening 
blev Bengt Persson. 

Vi i Legdeå/ Sikeå Intresseförening önskar 
styrelsen lycka til1 i sitt viktiga arbete med 
att hälla våra vägar i gott skick. 

SIKEÅ BÅTKLUBB 

Vi i Sikeå båtklubb har nu 
börjat vakna upp ur 
vinterdvalan, även om våra 
båtar fortfarande ligger 
under sina snötäcken och sover sött. 

Årsmötet 26/1 resulterade i att vi fick en ny 
ordförande, Alf Johansson, Robertsfors . 
Vår sekreterare heter Henrik Frejborg och 
vår kassör Katarina Hansson, både 
Robertsfors. 
Anders Dahlberg, Legdeå, tel 15258, är 
hamnfogde. Honom kan ni vända er till om 
~ har några frågor angående kajplatser. 
Ovriga ledamöter är P-O Westerlund, 
Åsa Bäckström och Eva Löf 

Kraftstationen, vårt klubbhus är i stort 
klart, och många har redan hunnit hyra 
huset. 
Följande priser gäller: 

hela huset, 
klubbmedlemmar 300 kr 
icke klubbmedlemmar 500 kr 
foretag 1000 kr 

hela huset utan bast,, 
icke klubbmedlemmar 300 kr 
företag 800kr 

Kostnader för tjänster i servicedelen: 
dusch l O kr/ person 
bastu 50kr/ påbörjad timme oberoende av 
antal bastande, 
tvättmaskin 20 kr/ tvätt 
torktrumlare 20 kr/ maskin. 

Prata med Åsa Lidström tel. 
152 58 eller J Eva Löf tel. 151 60 om du är 

intresserad av att hyra. 

RIDKLUBBENSANDGÄRDAN 

Utdrag ur deras verksamhetsberättelse. 
Under 1996 har ridskoleverksamhet 
bedrivits på tisdagar, torsdagar och 
söndagar. 

Under året bildades en ungdomssektion 
som har anordnat en del tävlingar bl.a. 
teckningstävling. Klubben har haft en 
"Gröna kortet" kurs där alla vart godkända. 

Vidare har det hållits tre endagars läger för 
deltagare mellan 7-11 år. Deltagarna fick 
sköta om varsin häst och rida både på bana 
och rida ut. 
Ett tre dagars läger, för sex deltagare hölls. 
Dagarna fylldes me.d teori, dressyr, 
hoppning, ute ritt och nytt för i år voltige. I 
september hade klubben sin första tävling. 
En terrängritt med 15 deltagare. k 
Klubben deltog i julmarknaden på 
Träffpunkten med ett loppisstånd. 
Baracken vid ridbanan har renoverats 
utvändigt och en hei del häst tillbehör har 
köpts in. 

I samband med Lucia och hösttermins 
avslutning, anordnades en presitionsritt och 
luciatåg. Styrelsen hoppas att 1997 blir ett 
lika händelserikt som föregående år. 



TRÄFFPUNKTEN 

Från Träffpunktens horisont meddelas att 
nu är det dags att börja dra ihop till vårens 
majbrasa. 
Ni har varit otroligt duktiga på att inte fylJa 
på under sommaren och hösten. 
Men nu är det dags ! Martin Karlsson 
kommer att göra en väg fram till platsen. Vi 
vill ha in rivningsvirke, ris, julgranar, ev. 
garnla möbler, trasiga båtar och dylikt. 

Kom inte med sådant som är miljöfarligt 
eller kan blåsa omk.ring. Tackar på förhand . 
Styrelsen. 

Under hösten har Träffpunktens kök 
renoverats. Köket har fätt större arbetsytor 
och blivit mer funktionellt. Det finns porslin 
för 150 personer. En over-head apparat har 
iniorskaff ats. 

Så behöver du en bra lokal ring Curt 
Nyman för bokning och prisuppgifter. 

F årkooperativet 

Nu går vi mot en ny sommar och dänned 
nya möjligheter att vara med i byns 
fårkooperativ. Alla är hjärtligt att delta. 

Vi gör gemensamt inköp av tär ca 450-
SOOkr/styck, arbetar tillsammans med 
stängsel och tillsyn. 
Om man inte vill ha ett tär själv kan man 
dela med någon och således minska 
kostnaden. 

Fåren gör ju ett gott jobb, när 
det gäller att hålla landskapet 
öppet. Hör av dig till Sture S 
tel. 15192 om du vill vara 
med. 

J 

FINSKT BESÖK I SIKEÅ. 

Som ett led i ett vänskapsprojekt mellan 
finska och svenska byar besöktes Sikeå den 
8-9 februari av representanter för byarna 
S:a ValJgrund och Maxmo. 
Från svenska sidan deltog också 
representanter från Ratan. "Matresan" var 
arbetsnamnet på den här inledande träff en 
och finländarna bjöds på västerbottniska 
specialiteter som tunnbröd från 
''Bagarstugan", västerbottensost och palt. 

Lars-Olov Sjöström föreläste om festmat i 
Västerbotten och Livsmedelsgruppen från 
Stensfors stälJde ut sina produkter. 

Projektet syftar tili att vi i byarna ska lära 
om och av varandra och hitta 
samverkansformer inom olika områden; 
dagis, skota, konsthantverk., turism, båtliv 
etc. 
Tili att börja med ska en gemensam 
evenemangskalender göras. Där ska också 
ges informations om boende, sevärdheter, 
konsthantverk mm. För att underlätta 
kontaktema ska distansöverbryggande 
teknik användas. 

Nästa fas i projektet är att en ansökan om 
EU-pengar ska lämnas in. 

Blir projektet godkänt kommer utbytet att 
fortsätta med att Sikeåbor och Ratanbor 
gör ett besök i Maxmo under hösten. 

Sture Bäckström 

Stug- och husägare! 

Vi i USI håller på att försöka upprätta en 
lista på övemattnings möjligheter för 
långväga besökare. Du behöver inte hyra ut 
hela sommaren, men någon 
vecka under sommar halvåret J 
skulle kanske gå bra. Är du 
intresserad så ring Ingrid H 
15013. 



I BACKSPEGELN 

En gång i tiden var det brukligt att när 
studentuppsatsämnena publicerades, så 
fanns det ock~ jämte dem, ett antal ämnen 
av mera skämtsam natur. Det var 
Fjellstedtska skolan i Uppsala, som av 
tradition, stod för ett antal ämnen av mera 
skämtsam natur. Tyvärr hade dessa 
sistnämnda ej officiell status, så de kunde 
aldrig bli "räddningsplanka" åt någon! Men 
ett av "Fjellstedtskas" ämnen var ''Lots 
hustru - en återblick"! ! Den som läst kapitel 
19 i Första Mosebok vet att när hon såg sig 
tillbaka, då blev hon en saltstod. Så där var 
återblickar definitivt något olämpligt ! ! 

Backspegel är en utrustning som lagen 
ålägger oss att ha på våra bilar. Det är för 
att vi skall kuona ha uppsikt bakåt också. 
Alla som kör bil vet, att det inte är nog med 
aldrig så god uppsikt framåt. Nej, med 
backspegelns hjälp skall man kuona se det 
som händer bakom fordonet! Annars kan 
det bli överraskningar av rent trafikfarligt 
slag! 

I trafiken måste vi, alltså, vara medvetna 
om vad som händer både framför oss och 
bakom oss. När vi fårdas fram på det 
mänskliga livets väg, då är vi, som rege~ 
mycket framtidsinriktade. Vi ser framåt, 
och försöker ta reda på vad framtiden kan 
ha i beredskap för oss. Framtidsforskning 
är ju, som bekant, en vetenskap numera. 
Osäkerheten försöker vi minska genom så 
mycket planering som möjligt. Framtidstro 
är ju mycket tydligt uttryckt i sångstrofen " 
och den ljusnande framtid är vår''. Av dem 
som i yngre dagar upplevt den sångstrofen 
aktualitet efter avslutade gymnasieår, och 
kanske även varit med i mösspåtagningen i 
Pelle Svanslös stad, har det säkert blivit 
både en, och flera, allvarliga, och 
bekymrade, framtidsforskare. 

Men hur är intresset för ''1>ackspegel''? Ett 
visst intresse for historien är ju alltid 
värdefullt, både för den enskilde och för ett 
helt folk. De lärdomar som vi därigenom 

kan tillgodogöra oss, de kan bli en värdefull 
kunskap när det gäller att staka ut vår väg 
framåt genom tillvaron. 

Den direkta orsaken tili en "återblick" är 

väl, oftast, att det är intressant och/eller 
roligt. Ovannämnda Pelle Svanslös fick ju, i 
en av Gösta Knutssons välkända böcker, 
vara i Siggebohyttan, strax norr om Nora, 
på sommarlovet. Den berättelsen har jag 
tänkt på ibland när jag åkt förbi det hus i 
den lilla byn i Bergslagen, som en tid var 
Gösta Knutssons "sommarställe". Det foto 
som jag fått tag på av rnin farfars bussar är 
en annan sådan återblick. När jagjämför 
dessa fyra (bl.a. en Volvo med SKVkaross) 
med dagens bussar, ser jag en utveckling! 
När jag "rattar'' dagens bussar, förstår jag 
hur mycket mer jobbigt det var för min far 
som var med och körde buss innan t.ex. 
varmluftsdefrostem fanns! (Han har 
berättat vilket framsteg denna, för oss 
självklara, detalj var!) Åter tili Gösta 
Knutsson: '"Elaka Måns" lär ju ha sin 
förebild i 1930-talets stöveltrampande 
diktatorer! Med det skulle jag vilja stryka 
under att en tillräcklig kunskap om vår 
historia kan hjälpa oss människor att inte 
göra om de begångna misstagen! 

Med en rätt syn på nuet, framtiden - och 
det förtlutna - kan vi då, var och en på sitt 
sätt, leva i den genom V asaloppet 
aktualiserade devisen '1 fiiders spår for 
framtids segrar''! Det gäller alla, inte hara vi 
som bor i 7-mila bygd! 

Sven-Erik Söderlund 

Vi i Legdeå / Sikeå intresseföreoing 
hälsar alla oya Legdeå och Sikeå bor 
välkomna tili bygden!!! 



LÄGDE = A VSNÖRPT 
HAVSVIK 

När vi några veckor före semestem -95 
sirulle plantera några vinbärsbuskar och 
körsbärsträd visste vi inte vad som 
komma skulle, men detta har hänt. 

Vi hade bestämt oss för att göra stora och 
djupa gropar för att f1 ett bra växt 
utrymme för buskama. 
Efter att vi grävt ner tre buskar så hittade 
viiden 4:e gropen på 50 cm djup en 
täljstensbit kupig till formen 7-8 cm i 
diameter och 2,5 cm tjock dessutom en 
bränd lerbit stor som ett finger, bland 
sanden och gruset detta låg i fanns också 
kolbitar. Vid den 5:e gropen var stenarna 
så lagda och packade att vi blev ännu mer 
misstänksamma på att detta kan vara 
några riktigt gamla lämningar, så vi ringde 
Tomas Larsson arkeolog bosatt i 
Robertsfors. 

Han kom ner och tittade på det vi hittat 
och vart väldigt intresserad det tog bara 
några dagar så hade han fltt ihop ett gäng 
som skulle göra en utgrävning under 
några dagar. 

Ett schakt på 1,5 x 4m grävdes ut och då 
framträder ett relativt plant lager som är 
sotigt och man tår känslan av att ett golv 
har funnits där. 
Under detta "golv" kommer en stenkista 
fram som visar sig fortfarande vara ihålig 
ocb den leder ut mot åkem i riktning mot 
Forsmans. 

Prover tagna av kolbitar skickades till 
Florida för C 14 bestämning, lerbiten kan 
vara rödockra som på järnåldem användes 
som färgmedel vilket ströddes på 
gravsättningar. Täljsten användes till 
många kärl just for att den gick lätt att 
bearbeta och den användes även till 
gjutformar vid metallgjutning. 
C 14 bestämningen resulterade i att fyndet 
skulle komma från 300-400 e.Kr. alltså 
ca. 1600 år sen det betyder då att 

vattennivån var 16-17m högre och att där 
E4an nu går fanns en seglingsbar sjö 
förbunden med havet antingen via RickJa 
ån eller norr om Sikaberget. 
Fyndplatsens höjd över havet ligger på 
28m över havet så på den tiden hade dom 
bara 11-12m ner till vattenbrynet. 

Sommaren -96 återkom arkeologerna för 
att kolla upp "stenkistan" och när så flera 
små schakt grävts i en rak linje ut på 
åkem visar det sig att stenformationen har 
en längd av cirka 15m och ligger helt 
plant oberoende av dagens marknivå. I ett 
av schakten hittades flätade pinnar helt 
förkolnade, leran som man använde som 
cement vid den här tiden hittades både -95 
och-96. 

Fyndmatreal från denna sommar skickades 
också tili Florida för C 14 bestämning och 
det förvånande svaret kom att det endast 
skulle vara 1-400 år gammalt. 
Detta förbryllade Tomas då båda fynden 
kommer från samma orörda markdjup och 
dom borde ha fltt liknande ålders 
bestämning. 
Tomas hade på universitetet från en 
forskare i fornnordiska fltt höra att Lägde 
var ett av Norrlandskustens äldsta namn 
och betydde "avsnörpt havsvik:" vilket 
stämmer väl med en bosättning 3-400e.kr. 
Det massmediala drevet gick också under 
utgrävningen -96 VF , VK, Nordnytt och 
Norran var här och kämpade om först 
komma ut med nyheterna. 
Sommaren -97 kommer det också att 
grävas men i vilken omfattning vet vi ännu 
ej . Arkeologerna vill helst göra en större 
utgrävning för att lättare avgöra vad som 
döljer sig under jorden då det är svårt att 
f1 en helhetsbild när man endast ser några 
få bitar av hela pusslet, men en sån 
utgrävning kostar och för att tä pengar till 
detta måste fynden peka på järnåldem. 
Om det skulle visa sig vara en jä.Tllålders 
bosättning 300-400 e.Kr. är det Sveriges 
nordligaste och av Riksintresse att 
utforska. 

Ingemar Nilsson, 150 13 



Årets Hemvändardag 

Det är i år l 0 år sedan hemvändardagama 
startade, således är det jubileumsår och 
därmed extra viktigt för oss bofasta Sikeå -
och Legdeåbor att hjälps åt att göra årets 
hemvändardag tili något alldeles extra. 

Den 5 juli är det dags och då hoppas vi att 
många ställer upp och hjälper till 
arrangemangen. Vi kommer att bilda 
arbetsgrupper för att sprida 
arbetsuppgiftema på många fler än tidigare 
år, så vi hoppas att just Du ställer upp. 

Hör gärna av dig till USI -styrelsen om du 
har synpunkter på hur arrangemanget bör 
vara. 

Det vi också behöver hjälp med är adresser 
till våra utvandrade bybor. Ring till Lola 
Nyman 15083 och meddela adresser så 
sk.ickar vi personlig inbjudan tili dina 
släk:tingar och vänner i försk.ingringen. 

Några rader om vår dåliga TV 
bild. 

Nu har jag åter talat med Teracom. och 
någon slavsändare kommer nog aldrig att 
få. Det som är nytt nu, är att det kommer 
att sändas per satellit, både TVI och TV2. 
Detta startar nu till sommaren, men en 
nackdel är då att det behövs kanske ny 
antenner för detta. 

Sedan talar samma kille om. att det inom 
en 10-års period kommer att läggas över på 
digital sändning. När man gör detta 
behöver man bara en liten antenn på sin 
TV-apparat. Detta är inte roligt att höra , 
när man skulle vilja ha en förbättring så fort 
som möjligt. 
Men den som väntar på . .. o .s.v. 

ALLEMANUIDAGEN! 

I år har vi allemanutdagen den 26 april 
kJ.9.00 Vi kommer i år att koncentrera oss 
på två områden , dels området kring 
Träffpunkten, Drömvallen med lekplats och 
hamnområdet. 

BåtkJubben har också arbetsdag och vi 
kommer att ha gemensam lunch på 
kraftstation. 

Har du några synpunkter när det gäller den 
här dagen så hör av dig tili: 

StureB 15353 ellerlngridH 15013 



nsemmeldagen" 

Tisdagen den 4/3 i år var 
lite speciell, det var lite 
varmare än vad det brukar 
vara, men det var inte det 
som var det speciella, det 
var våran återupplivade 
tradition som var det 
speciella. Traditionen som 
jag tänker på är den då 
man f ar ut med sparken 
eller tar en promenad på 
tisdagen v. lO 
(sportlovet). Men det är 
inte sparkturen eller 
promenaden som är det 
roliga, det roliga är 
frågorna utmed vägen och 
semlorna på Träffpunkten 
efteråt. 

Tvåa och vinnare på årets 
frågerunda var mor och 
dotter Nonnark som båda 
hade åtta rätt. Trea kom 
Mikael Jonsson. 

Grattis !! 

Frågorna var gjorda av 
undertecknad och Sture S, 
vissa tyckte dom var svåra 
och det kan jag hålla med 
om, men det ska dom 
vara. För man ska inte 
kunna dom, då blir det ju 
inte rättvist för alla 
eftersom det är alla åldrar 
som är med och tippar! 

Nu kommer alla frågor för 
dig som inte var med i 
Tisdags, svaren finns i 
början av tidningen. 

Fredrik Nilsson 

Lycka tili med tippandet! 

1, Vilket ar lades s.igcn i 
Sikcå ner? 

1. 1975 
L 1976 
2. 1978 

2. Hur många telefonnummer 
finns det i våran egen 
telefon-
katalog? 

1. 354 
L 374 
2. 394 

3. Hur låter storspoven ? 

1. ko ' i- ko 'i- ko 'i 
L ki'o- ki'o- ki'o 
2. ik'o- ik'o- ik'o 

4. Nlr visades den rnrsta 
talfilmen? 

1. år 1912 
L år 1922 
2. år 1932 

5. Hur rnrkortas 
konsumentverket? 

1.KOV 
LKV 
2.KMV 

6. Hur många hhtar fann1 
det i Sikeå och Llgde 1571 ? 

1. 7 st 
L 14 st 

2. 10 st 

7. Vilken lr vllrldens mest 
lista serie ! 

1. Knoll och Tott 
L Snobben 
2. Kalle Anka 

8. Vilket lr Sveriges 
vanligaste eftemamn ? 

1. Andersson 
L Brlndström 
2. Johansson 

9, Med ,ilken bokstn 
betccknas 
diskett enbeten pi en 
PC ( en dator ) ! 

1. d 
LI 

2. l 

10. Ungeflr hur mhga 
famnar går det pien mii? 

1. 5000 
L 6000 
2. 7000 

11. Ungeflr hur långt växer 
bhet på en mlnniska per 
månad? 

t. 1,.27 cm 
L 1,52 cm 
2. 1,14 cm 

12. VLlket land har den 
llngsu nationalsången ? 

1. Grekland 
L Finland 
2. lrland 

. . : X 
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Sikeå J-{emmamarknad 

EFTERL YSNING! 

Vi behöver fyllnings jord till 
hamnen. Vet du av något för 
en hyf sad penning så ring 
Sture S 15192. 

EFTERL YSES! 

Sikeå Båtklubb efterlyser någon 
som vill ta hand om 
nybörjarsegling för bam. 
Utbildning sker under april. 
Intresserade hör av er till Åsa B 
15353 . 

EFTERL YSNING! 

Vi behöver en såg och en röjsåg till våra ALU anställda. Har du någon tili en hyfsad penning 
så ring Ingrid H 15013 

EFfERL YSNING! 
Två bord och fyra stolar fattas 
på Träffpunkten. Har dom blivit 
kvar hos någon som lånat under 
förra året eller har dom 
försvunnit på något annat sätt, 
undrat Curt Nyman. 15083 

Sikeå Friluftsområde 

ldyllen for den som har husvagn och 
uppskattar lugn och ro, som klarar 
sig utan et om man har tillgång till ett 
hus där det finns vatten, toalett, 
tvättmaskin mm. 

Låter detta intressant? 

Om svaret är JA! Ring då till Sture 
Svan för mer inf Tel · 15192 

Lediga platser 
Tjänsten som brandchef i Sikeå! 

Ett hedersuppdrag med egen 
station och med ansvar för 
"sprutan" och huset. 

Tjänsten tillfaller högstbjudande! 

Fri mössa ingår som naturaförmån. 

Ansökan till LSI:s styrelse snarast. 

I ansökan ska anges vilken summa 
sökanden är beredd att bidra med 
för att få tjänsten. 

Tillträde sker omedelbart och ett år 
framåt. Sture B 15353 

LSI:s styrelse 



~ 
1 Månad / Dag: l.x,tum. Tid: ~adoch var: 1 

Mars 

~ Söndag 16 18.00 Ha,mmöte på Träffpunkten 

~ Tisdag 18 13.00 Symöte. Missionskyrkan 

~ F.dith Holmgren och Elhel Larsson inhjuder. 

Söndag 23 11.00 Gudstjänst hos Missionskyrkan 

~ Söndag 23 13.00 Naturskyddsforeningen inhjuder tili pulka-

~ 
åkning i Lägde backen. ta med-fika. 

Söndag 23 18.00 Årsmöte med US /, Träffpunkten 

0~ Måndag 31 Deadline A.rsskrifien, Sikeå Båtklubb 

~ Anri! 

Tisdag l 13.00 Symöte. Missionskyrkan 

0~ 

Ingvar & Olle Karlsson inhjuder 

Söndag 6 11.00 Gudstjänst hos .Missionskyrkan 

~ Söndag 13 Paltfest på Trä.ffpunkten 

~ lisdag 15 13.00 Symöte. Missionskyrkan 

'~ 
F1sy I.undström inhjuder 

V) Söndag 20 11.00 Btbelstudiwn hos .Missionskyrkan 

~ 
l.ördag 26 9.00 Alle rmn ui dag, sanvnling i hamnen. 

arr: Sikeå BK och USJ 

u Onsdag 30 Valborgsfest på Träjfpunkten m!d dans 

0 
Maj 

~ 
Göclwtta på Granskär, sammling vid 

Torsdag 8 10.00 VGJVStugan. Ta m!d ficka korg. 
Sture står for Jcundskapema. 

:~ 
Lördag 25 Arbetsträff. Sikeå båtklubb 

~ 
Juni 

Söndag 15 Sikeå m,vs minne, Sikeå båtklubb 




