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I detta nummer bl a: 

* Andra Varvet 

* O-ringen 
* Glimtar ur föreningslivet 

* Öppet Hus 
* Hemvändardagen 

.Arets invigning 

I Legdeå/Sikeå Intresseförenings strävan ingår som bekant att 
varje år inviga en ny anläggning. Det stärker vår 
sammanhållning och visar att utveckling är möjlig även med 
små medel. 

I serien invigningar har turen nu kommit till Drömvallens 
lekpark. Föräldrakooperativet har stått för ideema och Åsa 
Åström har gjort ritningarna på de lekredskap som nu byggts 
upp. 

Den bärande iden har varit att en lekpark i Sikeå bör ha 
sjökaraktär. Därför finns nu där Spiran som klätterställning 
med äkta tunnor i toppen tillverkade av Dan-Viktor Pettersson. 

. Där finns fyren, Sture Swahn har gjort det mesta, och där finns 
fiskebåten med hytt som skänkts av Holger Boström och snv- . 
gats till av våra duktiga ALU-arbetare. Där finns förstås ock:::. .. 
sandlåda och gungor som ju alltid ska finnas i en lekpark. 

Till invigningen, som sker i samband med hemvändardagen 
lördag 5 juli, är alla varrnt välkornna att provleka. 
Invigningsceremonin börjar klockan 16.30 med mingeljuice, 
tilltugg och sedan blir det invigningstal. 

Sture Bäckström 



Andra-varvet 

Namnet kläckte Ann-Charlon Nordlund. 
Mången tack. Namnet är fyndigt. Vi bjuder 
dig gäma på fika, när vi har öppnat 
butiken, som tack. ANDRA-VARVET i 
V ARVSTUGAN är i mina tankar tänkt an 
bli en butik som återuppstår varje sommar. 
Vi har nu under maj och juni på onsdagar 
tagit emot saker och det finns nu en hei del. 
Men vi fortsäner an ta emot under 
onsdagar hela juni och juli. Vi tar 20% för 
an sälja åt dig men du kan även skänka · 
saker. De pengar_vi få in går tili LIS l:s 
verksarnhet.Vi kommer på ANDRA
VARVET även an sälja lite fika, godis, 
glass, våra brevpapper och T-shirts samt en 
del hantverk ifrån byn och ibland bröd från 
Bageriet. 

Vi öppnar den 22juni kl.13.00.Vi 
kommer an ha öppet till den sista augusti . 
Den 30 augusti skall alla saker som vi inte 
har lyckas sälja hämtas igen. De saker som 
inte hämtas tillfaller föreningen. Den 31 
augusti rear vi ut det som blir kvar. 
Ö~ettider onsdagar 1760-2030

, lördagar 
13 -17°° och söndagar 17°°-2030

. Om'det 
finns någon som kan tänka sig att hjälpa 
oss lite i butiken så ring Ingrid H 150 13 
eller Barbro 151 13. 

HJÄRTLIGT V ÄLKOMNA! ! 

ETT STORT TACK ! 

En stort tack tili alla våra bidragsgivare 
och ideellt arbetande. lngen nämnd och 
ingen glömd! 

LSl:s styrelse 

Ridklubhen Sa11dgärdan 

Under den andra veckan i juni hade Rid
klubben Sandgärdan ordnat en endagsrid
läger för våra yngre ridelever. Ridlägret 
pågick under tre olika dagar, med 6 delta
gare per dag. Schemat under dessa dagar 
innehöll en ridlektion på ridbanan, en ca 2 
timmars uterin och naturligtvis också an ta 
hand om och rykta sin egen häst för dagen. 
I fjol var dessa endagsridläger väldigt po
pulära, likadant var det i år och platserna 
tog slut fort . 

I augusti har ridklubben planerat en tre 
dagars ridläger för några av ungdomama i 
klubben. Det blir det tredje året som rid
klubben anordnar en längre ridläger. 

Slutligen vill vi också uppmana alla ryttare 
an rida på den vänstra sidan av järnvägen 
ner mot hamnen och på den högra sidan 
upp mot Kustlandsvägen. Alla I)ttare ska 
också ta bort hästbajs från den gamla 
järnvägen vid behov (haha)! 

Jennie Nyman 
sekreterare RK Sandgärdan 



'---' 

O-ringen 199 7 

Arets upplaga av orienterinstävlingen O
ringen äger rum i Västerbotten. Den 
omfattar 5 tävlingsetapper, varav den 
fjärde går i skogarna mellan Rickleå och. 
Legdeå torsdagen den 24 juli. O-ringen är 
det i särklass största idrottsevenemang som 
förekommit i dessa trakter. 
Vid målområdet bredvid E4:an öster om 
Rickleån ska en stor tältby uppföras. Med 
måltribun, sjukvårdstält, duschar, 
serveringar, kiosker, toaletter, sportaffär, 
dagis, ett 40-tal flaggstänger mm. 

Man räknar med ca 12 000 startande bl a 
landslagslöparna Gunilla Svärd, Marlena 
Jansson, Johan lvarsson och Jörgen 
Mårtensson. Tävlande från 38 nationer är 
anrnälda. Typisikt för orienteringen är det 
stora antalet klasser, som ger möjlighet för 
de flesta att deltaga. I O-ringen har man 8 
öppna klasser och 86 tävlingsklasser. 
Dessutom finns en handikappklass, där ett 
50-tal orienterare anrnält sig. 
Precisionsorientering, som det kallas, går 
tili så att den tävlande med sin rullstol 
färdas tili en viss punkt på vägen. Därifrån 
ser han flera skärmar i terrängen, men bara 
en är inritad på kartan. Det gäller sedan att 
avgöra vilken skärm som är den rätta. 

För att skona djurlivet ska en 
skallgångskedja tidigt på tävlingsdagens 
morgon genomsöka tävlingsornrådet och 
driva djuren åt öster och söder. I skogarna 
ska cirka 280 kontroller sättas ut. För att 
klara detta arrangemang behövs ungefär 
400 funktionärer! Om du har lust att 
hjälpa tili som funktionär är du 
välkommen att ringa O-ringens kansli 
tel. 0934-14911. 

Gunnar Lundmark 

Det sista Magasinet 

"Ta en tändsticka och elda upp skiten!" I 
slutet på 70-talet var jag första gången nere 
i Sikeå harnn. Det var senvinter och vi 
klättrade upp i masten för att bättre kunna 
se hamnen. Hela ornrådet var täckt av 
virke. Sågen hade lagats ner några år 
tidigare på grund av virkesbrist. Längst 
bort på området ståtade Hyvelmagasinet 
och "lilla" K vartaskjulet. Hyvelmagasinet 
var en imponerande byggnad. Att stå i 
portöppningen och se solstrålarna leta sig 
in genom den glesa panelen och lysa upp 
delar av resvirket var som att titta in i ett 
stort mäktigt konstverk. Men 
Hyvelmagasinet och Kvartaskjulet gick 
inte att rädda. Och en bitande kall och klar 
vinterdag satte MODO tändstickan i virket. 
Nu finns det ett stort Magasin kvar. Det 
sista där vi kanske kan ana lite av Sikeå 
harnns storhetstid. Men även det är i fara. 
Taket är i mycket dåligt skick fläckvis , 
men stommen är fräsch om än lite sne '. Nu 
finns det de som tycker att vi åter ska ta 
fram tändstickorna. Men vad blir då kvar 
av harnnen? I mina ögon platt intet. Men vi 
är några stycken som tror att med 
gemensarnrna ansträngningar så kan vi fixa 
det. Men det behövs pengar! Första målet 
är att fa ihop pengar till ca 120 plåtar 
a '300kr. Är du intresserad att rädda 
Magasinet tili eftenrärlden så sätt in 
pengar på pg. 17 68 18-3 eller ta kontakt 
med Sture Svan. Alla som deltar i 
insamlingen kommer att bli ihågkomna i 
Magasinet med narnn. 

Bagarstugan 

Baka Ditt eget bröd i V arvsstugan. 
Hyrespris/dag 50:--
Kontakta Wanja Brorsdotter, tel 152 10 



Oppet hus i Legdeå/Sikeå 

Lördag 24 maj ordnades för första gången i by
arnas historia en öppet hus-dag där vi 
presenterade vår by för gäster utifrån. 

Hus till salu, lägenheter att hyra, husvagnsplatser 
m.m. visades upp. Ridklubben ställde upp med 
ponnyridning och Båtklubben och Träffpunkten 
sålde fika och i bagarstugan bakade Eva och 
Karin mjukkaka på löpande band. Brödet sma
kade gudomligt och åtgången var nästan fär 
god!! 

Tanken med hela arrangemanget var att visa upp 
vår trivsamma by och därigenom kanske med
verka till att nya bybor hittar hit. 

Besökama var väl inte så många, det vackra 
vädret kanske bidrog till att man stannade 
hemrna och krattade tomten men ett hus blev i 
alla fall sålt, som en direkt följd av dagen och 
brödförsäljningen gav ett vackert netto till LSl:s 
kassakista. 

Sture Bäckström 

Nästa nummer av 
SPIRAN 

kommer ut i slutet av 
september 

Seglingskurs 

Under fyra kvällar hade vi i Sikeå BK seglings
kurs för åtta entusiastiska ungdomar, veckan 
efter skolan slutade. 

Seglingama bedrevs i Still 525 båtar och i 
Mirrorjolle. Still 525 är en tremansjolle och 
mirrorjollen är en tvårnans. De flesta tycker i 
allmänhet att det är trevligare att vara flera till
sammans, och när man ska prova på någonting 
nytt är det ju bra om man har någon att fråga och 
prata med. 

Deltagarna lärde sig att göra i ordning båtama 
och lite grundläggande segling, tyvärr gjorde den 
nästan obefintliga vinden det ibland lite svårt att 
segla. Kursen avslutades med korv och pinn
brödsgrillning och alla verkade ha haft några 
trevliga kvällar tillsammans. 

I början på augusti kommer vi att köra en kurs 
igen, så det är hara att hålla utkik efter vår inbju
dan! 

AsaB 

Hemsidetävling 

Vem gör Legdeå/Sikeås hemsida? 

Instruktioner om vad som hemsidan bör 
innehålla erhålls av Vivianne Bäckström. 

Sista inlärnningsdag av bidrag är den 1/9 till 
Vivianne. 

Sätti gång! ! ! 



Ny styrelse i Sikeå Båtklubb 

Ordförande Alf Johansson 555 93 
Vice Per-Olof 107 81 
Ordförande Westerlund 
Sekreterare Henrik Freiborg 109 80 
Kassör Katarina Hansson 147 70 
Hamnfogde Anders Dahlgren 152 58 
Klubbmästare Eva Löf ,151 60 
Ledamot Asa Bäckström 153 53 

Kraftstationen är i stort sett klar och detta är 
hyresprisema som gäller för sommaren 1997. 

Hela huset 

Klubbmedlemmar 
Inte medlemmar 
Företag 

Hela huset utan bastu 

Inte medlem 
Företag 

Servicedelen 

Dusch 10:-/person 

300:-
500:-
1000:-

300:-
800:-

Bastu 50:-/påbörjad timme 
oavsett antal bastande 

Tvättmaskin 20:-/maskin 
Torktumlare 20:-/maskin 

Prata med Åsa Lidström 152 58 eller 
Eva Löf 15160, om Du vill hyra. 

Har Du förresten sett att kajreparationen har 
börjat? Du som är intresserad av att hjälpa till 
hör av dig till Alf 555 93. 

F årkooperativet inf ormerar 

Årets f'ar är 23 till antalet och kommer tili största 
delen från Grönlunds i Laxbacken. Mycket 
snälla, men glada i att smita ut. Hittils har 
undertecknad varit med om att plocka in fyra 
stycken på sex dagar ! 

ÅsaB 

En liten magasinshistorik 

Inom hamnornrådet fanns en tid i världen fem 
jättelika magasin. Nu återstår bara det näst 
minsta men vi uppfattar det som stort nog. Det är 
den helt dominerande byggnaden i hamnen i dag 
och den ger hamnen dess karaktär. 

Magasinet byggdes 1930 för att tjänstgöra som 
lagerlokal för den pappersmassa som fraktades 
på jämväg från fabriken i Robertsfors till 
hamnen i Sikeå. Där fanns då redan två magasin 
för massa och två för virke. Magasinet som är 15 
meter brett och drygt 30 meter långt låg 
ursprungligen alldeles tätt intill kajkanten men 
flyttades på 50- talet till sin nuvarande plats. r · 
fick då ett nytt användningsområde. Det skulle 
användas som sorteringsmagasin för det virke 
som producerades vid den nyanlagda sågen. 

Sedan sågen lagts ned vid mitten av 70- talet l,a:i 
huset fått förfalla. Taket har börjat läcka men 
byggnaden är ett fantastiskt byggnadsverk som 
fortfarande bör kunna räddas undan 
förgängelsen. Bli en magasinräddare Du också! 

Köp en plåt och hjälp oss bevara magasinet till 
eftervärlden. 120 plåtar behövs och var och en 
kostar 300:-. Ingen omöjlig uppgift, eller hur? 

Sture B 



A1urgrönans hälsning 

··om dessa väggar kunde tala", kan en 
berättelse börja, som handlar om en känd 
byggnad, eller om något utrymme i den 
byggnaden. Nu skulle jag vilja låta det 
som finns vid väggen i en, för Eder alla. 
säkert välkänd byggnad, fa en ord med i 
laget. Så dagens "gästtalare·• är murgrönan 
i Sikeå Missionskyrka. den viii säga oss 
detta: 

Jag, murgrönan, kom tili Sikeå Mis
sionskyrka sarnma år ( 19 51) som det 
huset förvärvades av Robertsfors Mis
sionsförsamling för att användas tili 
gudstjänstlokal. Där blev jag placerad 
längst fram mittemellan talarstol och 

~ ' 
orgel, kan man väl säga. Ja, eg. är vi ju 
två murgrönor som växer från var sin 
håll. Men man kallar oss helt enkelt för 
murgrönan, så vi blir uppenbarligen be
traktade som en enhet, min tvilling
murgröna och jag, säger den berättande 
murgrönan. Jag/vi har många gånger 
hört orgelns symfoni ackompanjera en 
glad församlingssång. Så har vi hört 
Ordet förkunnas, i söndagens guds
tjänst och i veckans symöte bl. a. 
Många trivsarnma kaffestunder har jag 
också bevittnat. Och särskilt roligt har 
det varit när representanter för det upp
växande släktet kommit in, vare sig de 
kornmit en och en, kanske då i mam
mas sällskap, eller i större grupp, vid t. 
ex. bamtirnmar och hobbygrupper. Och 
många är de förkunnare som talat över 
det tidlösa Ordet, från predikstolen nära 
min plats. Det har varit församlingens 
pastor, ibland en gästande distriktsföre
ståndare, eller någon annan av de 
många Ordets förkunnare som vi har i 
olika kyrkor och samfund i vårt avlånga 
land. I allt har jag stått troget på min 
post, året runt, dygnet runt. Jag har stått 
på min post i både värme och 

kyla. Olle sade härom dagen: Konstigt 
att murgrönan verkligen lever, för un
der den senaste vintem var det mycket 
kallt ibland. Och när lokalen reparera
des så plockades jag, murgrönan, un
dan. Menjag gjorde "come-back" som 
Ni ser! Hit har man kommit i både 
glädje och sorg. Jag har varit med om 
bröllop och begravningar! Då blir sor
gen påtaglig, men också det kristna 
hoppet! 

Så ni förstår att jag lyssnat till många 
av kyrkoårets texter, och ibland även 
andra. Nu skulle jag vilja föregripa tex
ten den 8 juni, den som handlar om in
bjudan tili Guds rike. Det är en Guds 
erbjudande om gemenskap med Ho
nom, och det viii vi alltid som försam
ling delge var och en! Det är en stående 
inbjudan, precis som inbjudan till 
Missionskyrkans olika sarnman
komster. Men nu har jag/vi, murgrönan 
alltså, en speciell inbjudan att framföra: 
Varmt välkommen tili gudstjänst på 
hemvändardagen, lördag den 5 juli!! 

Sven-Eric Söderlund 

Prenumerera på Spiran 

Alla som vill ha denna eminenta tidskrift 3 
gånger om året och inte bor i Legdeå och 
Sikeå sätter in 40 kr på pg. 17 68 18-3. 

Du f'ar då tidningen hemskickad! 

Märk avin Spiran 3/97. 



Sikeå Hemmamarknad 

På hemmamarknadssidan koncentrerar vi oss den här gången på hus, lägenheter och tomter. Här kan vi 
alla hjälpas åt och tipsa släkt och vänner om de rnöjligheter sorn erbjuds. På så sän kan vi ju i viss rnån 
själva välja vilka sorn flyttar tili byn. 

Hus till salu 

1. Allan Falk, 0934 - 15011 
Kustlandsvägen 
Stor villa, f d officersrnäss 
Boyta 320 rn2 

• två lägenheter 
Tomt 5500 rn2 

2. Hans Erik Lindberg. 0934 - 108 03. 108 35 
Kustlandsvägen 
l l /2 plans villa rned källare. ei, olja, ved 
Boyta 100 m2 

Taxeringsvärde 150.000, pris ca 240.000 

3. Inge Edlund, 0934-153 51, 0935-340 33 
Hamnvägen 
l 1/2 plans villa med källare, ei olja, ved 
Boyta 160 rn2 

Taxeringsvärde 170.000, pris 180.000 

4. Carola Landströrn, 0970-171 53 
Bruksvägen 
1 1 /2 plans villa 
Boyta 118 m2 

Tomt 1618 m2 

Taxeringsvärde 160.000, pris 225.000 
Ev. uthyming 

5. Sven-Erik Lundström. 0934 - 151 74 
Bruksvägen 
1 l /2 plans villa rned källare, ved, ei 
Boyta 165 rn2 

Tomt 1136 m2 

Taxeringsvärde 197.000, pris 360.000 

6. Gösta Eriksson. 08- 651 18 91 
Runda Olles gränd 
Två-plansvilla med gårdshus 
Stor tornt 

7. Vai borg Persson, 090 - 7 7 46 61 
Slättbäcksvägen 
Tvåplansvilla med havsutsikt 
Tornt ca 1500 rn2 

8. Anton Scwazyna, mäklare, 0934 - 103 l 0 
Slättbäcksvägen 
l l/2 plans villa med gårdshus och uthus 
Pris. 50.000 

9. Tomt tili salo, 
Tommy Lundström, 0934 - 109 78 
Brännstavägen 
Taxeringsvärde 31.000 

10. Uthyres 
Robertsfors Kommun, 0934 - 140 00 
Kustlandsvägen 
Tvårumslägenheter, 67 m2 

Hyra 2.900/mån, kallhyra 

11. Husvagnsplatser 
Legdeå/Sikeå Intresseförening 0934 - 107 31 
Kontaktperson: Kurt Westerlund 
Aretrunt-tomter ca 100 m2 vid havet 
Arrende: 1.000 kr/år 
Längst ut på harnnområdet 

EFTERLYSNING 

Vi behöver fyllnadsjord till hamnen. Vet du av någon för en billig penning så ring 
Sture S tel 151 92! 



Gökotta på Getskär 

I serien gökottor utan gök var årets otta på 
Getskär eller Granskär som vi säger idag den 
tredje i ordningen. Gökarna bojkottar alltså våra 
utflykter men de mänskliga ''gökarna" upplever 
alltid något nyn, eller snarare gammalt som är 
spännande och lärorikt. Den här gången var det 
varvet och de rester som finns kvar av 1800-
talets sjöfartsepok, varvsstugan (Leif Öbergs 
sommarstuga), barlasthögen, kolkajen. förtöj
ningarna och stegama, där sjöfolket klättrade 
med förtöjningsrep~n, som var utflyktsmålet. 
Fartygen låg oftast förtöjda med ankare i fören 
och akterförtöjning i land. 

På varvet sjösattes 1880 det största fartyget som 
hinills byggts i Västerbotten, barken Stavanger. 
ett 58 meter långt fartyg . Vilken folkfest det bör 
ha varit den majdag då sjösättningen skedde! 

T yvärr blev konkurrensen från ångfartyg. byggda 
av plåt allt hårdare och 1886 sjösattes sista farty
get, skonerten Hermes, i Sikeå. Det var för övrigt 
det sista stora fartyget, som byggdes i Västerbot
ten. V arvsepoken var slut men ganska snart åter-

upptogs båtbyggartraditionema. timrnermännen 
och kunnandet fanns ju har och behovet av 
pråmar för utlastning av virke och massa ökade 
efterhand. Varvet flyttade från Getskär tili den 
nuvarande slipen och ett 60-tal prårnar byggdes 
fram till 1943 då också pråmbyggeriet upphörde. 
Flera prårnar fanns ännu kvar in på 70- talet och 
användes vid utlastning av virke. Nu har prå
marna sålts ut eller blivit vrak och harnnbogsera
ren Göken har slutat tuffa omkring i hamnen 
med Oskar Åström vid ratten. Göken har blivit 
fritidsbåt och till harnnen kommer inte längre de 
stora segelfartygen som, enligt faktor Karl 
Brändström. likt ' 'vita svanar" seglade in genom 
inloppet vid Spiran. 

Sture Bäckström 

HÖSTFEST PÅ TRÄFFPUNKTEN 

Fredag den 31/10 kJ. 19.00 

Mat och kaff e 
Pubkväll 

Dans tili Route 66 

Biljetter släpps 1/10 

Biljetter: Elisabet 
Kerstin 

• 

• 



Sikeå-Almanackan 

Juni 

22 Andra Varvet, second hand i Varfsstugan öppnar kl. 13.00. 

Juli 

5 Hamnmarknad och Hemvändardag. Gudstjänst i Missionskyrkan kl. 1100. 

Augusti 

9-10 
10 
16-17 
23-24 
30 

Matchrace cup 
Kungsöutflykten och King 's Island Cup 
Regionläger för nybörjare op, e, mirror 
Regionmästerskap 2 op- och e-jollar 
Båtsista med surströmming 

Sikeå BK 
Naturskyddsföreningen/Sikeå BK 
Sikeå BK 
Sikeå BK 
Sikeå BK 

30 
31 

Hämtning av ej sålda saker hos Andra V arvet 
Auktion av kvarvarande lager hos Andra V arvet 

LSI 
LSI 

September 

13 
20 
20 

Terrängritt Spårvägen 
Surströmming på Träffpunkten 
Arbetsträff 

Sikeå friluftsområde 

Husvagnscampa med havsutsikt! Låter inte det 
tilltalande? Längst ute på harnnområdet fortsätter 
arbetet med röjning och planering av camping
tomter för åretruntcamping. Båtklubbens ser
vicehus står öppet för såväl båt- som camping
gäster. Där finns toalett, bastu, dusch, 
tvättmaskin, torkturnlare och kök. A vgiften läggs 
i en myntbox. Ute på campingområdet finns 
torrdass, sopställ och grillplats. 

Årshyran för en campingtomt på ca 100 m2 är 
1000:-. Då ingår också kajplats. För närvarande 
finns 15 campingplatser inom området. F;m av 
dessa är uthyrda idag så fortfarande finns många 
fina platser kvar. Först tili kvam alltså! Kontakta 
Kurt Vesterlund (0934-107 31) om Du är intres
serad! 
För korttidscamping gäller följande priser: 
Dygn 40:- Vecka 250:-

RK Sandgärdan 
Byggnadsföreningen 
Sikeå BK 

K varkenbygd i samverkan 

Samarbetsprojektet med byama Maxmo, S:a 
V allgrund och Ratan som vi berättade om i förra 
numret av Spiran har nu börjat ta fastare forrn . 

Pengar är beviljade för projektet. Det är 
länsstyrelsen, kommunen och EU som 
tillsarnmans anslår 200 000:--/år fram till och 
med 1999. 

En broschyr som berättar om byama och deras 
aktiviteter har tagits fram geom K varkenrådets 
försorg. Den fins nu på Tövalite och i 
V arvsstugan. Nästa aktivitet inom projektet är ett 
besök i Maxmo till hösten. Då kommer 
verksarnheten för 97-98 att fastställas . 

Sture Bäckström 



Hemvändarda 
11.00 Gudstjänst i 

Missions 

12.00 Kyrkkaffe 

16.30 Invigning av l~kpark 

Middag 
U nderhållnin 

·uli 1997 
GRAM 

Hamnmarknaden 
11.00 Hamnmarknaden 

öppnar 

12.00 Auktion 

16.00 Hamnmarknaden 
stänger 

Under dagen: 
Försäljning av våfflor o ch fika i 
Kraftstationen, Andra V arvet ( second 
hand) har öppet, djur på kajen m.m. 

För anmälan och information ring: 
Curt och Lola 15083 (hemvändardag) 
Dan-Viktor och Ann-Charlotte 15081 (hemvändardag) 
F aro. Bäckström 15 3 5 3 (hamnmarknad och hemvändardag) 

Arrangör: Legdeå/Sikeå Intresseförening och Sikeå Båtklubb 


