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I detta nummer bl a: 

❖ Glimtar ur föreningslivet 
❖ Andra Varvet 
❖ Lite om den nya och gamla fyren 
❖ Kvarkenprojektet 

I 

Öppet brev tili våra ny
1

a 
bybor 

Ett varmt välkommen tili alla nyblivna 
Legdeå-och Sikeåbor! 

Vi hoppas '.att ni ska trivas och känna att det var rätt att 
flytta hit. 

I den här tidningen - som kommer ut tre gånger om året 
kan man få en del inblickar i vad som är på gång i byarna. 

F örsta tillfället att få mer information och träffa många 
bybor är vid Paltfesten den ? april som Träffpukten
föreningen bjuder alla nyinflyttade på! 

Vi ses och hörs och än en gång 
- varmt välkomna 
- stor som liten! 

'--

LSI :~yr~gm _ 
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Sture däckström 



Insidan 

Spiran kom ut den här gången också, lite sent men ... 
För nästa nummer är det den 29 maj som gäller som sista 
inlämnings datum. Inslagen kan lämnas direkt till Mig 
eller Sture Bäckström. Om Du har möjlighet går det även 
att E-maila till oss på: lsispiran@hotmail.com . 

Några E-mail adresser: 

Sture Bäckström: sbm@robertsfors.se 
Vivianne Bäckström: vbm@robertsfors.se 
Fredrik Nilsson: fredriknilsson@kurir.net 

Fredrik Nilsson 

Om du har en e-mail adress som du vill ha med i Spiran 
kan du skicka ett "mail" till lsispiran@hotmail.com 



. - ·tt år - Nya möjligheter 

Intresseföreningen har nu verkat i fem år. 
Mycket har hänt under de gångna åren men 
utvecklingen går vidare och ständigt 
uppkommer nya möjligheter att göra våra 
byar attraktivare. 

Den utveckling som hittills skett har till 
stor del kunnat genomföras tack vare 
bybornas ideella arbete och så kommer det 
att vara även framöver. 

I styrelsen hoppas vi att ännu fler ska låta 
sig engageras i arbetet. Alla behövs! 

Så här ser vårt förslag till verksamhetsplan 
ut. Några saker kommer att ta flera år att 
genomföra men år 2000 bör det mesta vara 
genomfört. 

• Stora magasinet renoveras 
• Såghusets renovering startar 
• Kungsöhällans gamla fyr räddas undan 

förgängelsen och sätts upp mom 
hamnområdet 

• Röjning och uppsnyggning inom 
Stiftelsen Sikeå hamns område fortsätter 

• Markplaneringen inom campingområdet 
fortsätter 

• Boulebana iordningställs 
• Brännbollsplan iordningställs 
• Orienteringstavla för hamnområdet 

iordningställs i samverkan med Sikeå 
BK 

• "Välkommen tili Sikeå och Legdeå"-
skyltar sätts upp 

• Byakontor inrättas 

Följande aktiviteter ordnas: 

• Allemanutdag 
• Gökotta 
• Sikeådag 

Vidare kommer 
• Spiran att ges ut i samma omfattning 

som föregående år 
• Andra Varvet - second hand-försäljning 

- att drivas som föregående år 
• Deltagandet i Kvarkenrådets projekt att 

fortsätta 
• LSl:s hemsida att färdigställas 

Verksamhetsplanen kommer att behandlas 
vid årsmötet så kom och tyck tili! Det 
kanske finns andra saker som är viktigare 
att ta tag i än de som vi föreslagit. 

Ungdomsstipendium 

Styrelsen gm 
Sture Bäckström 

Tili mottagare av Ethel och Gunnar 
Larssons ungdomsstipendium för år 1997 
har utsetts Fredrik Nilsson, Legdeå. 

Stipendiet, som delas ut vartannat år, ska 
gå tili en ungdom, 18 år och yngre, som 
betytt något för byn och bygden. 

Fredrik har fått stipendiet för sitt 
engagemang i intresseföreningens arbete 
och f a i utgivningen av Spiran-tidningen. 
Vi gratulerar honom tili utmärkelsen som 
han gjort sig väl förtjänt av. 

Ett Stort TACK!! 

LSI:s styrelse gm 
Sture Bäckström 

Tili LIS I:s styrelse, men framförallt tili 
Gunnar och Ethel Larsson för det som de 
gör för att stimulera oss ungdomar här i 
byarna! 

Fredrik Nilsson 



Kvarken-projektet 
Modern informationsteknik -
nyckeln tili ett aktivare 
gränsregionalt samarbete 

Vi är nu inne i slutspurten på 
K varkenrådets IT-kurs - där byarna Södra 
Vallgrund i Finland, Ratan och Sikeå i 
Sverige samt Maxmo kommun i Finland 
försöker utveckla ett aktivare samarbete 
inom olika områden. 

I den första kursen - datagrundkurs - har 
29 personer deltagit här i Sverige och 
ungefär lika många har varit med i 
Internet-och Hemsideskursen, även om 
deltagarna delvis har bytts ut. I Södra 
Vallgrund har man haft ett 10-tal deltagare 
och beträffande Maxmo vet vi inte riktigt. 

T anken är att byarna ska ha var sm 
hemsida på Internet med länkar till 
varandras sidor och även till de 
föreningar, företag och bybor som vill 
lägga upp egna sidor. Sidorna komrner 
också att innehålla länkar till andra 
informationskällor på Internet, som kan 
anses vara av värde inom byaarbetet. 

Alla deltagarna i kurserna har E
postadresser liksom även Spiran
tidningen som finns under adress 
lsispiran@hotmail.com 
Vill ni ha kontakt med byboma i Södra 
Vallgrund kan ni sända E-post till 
byaradet@hotmail.com - det är Södra 
Vallgrunds byaråds adress, men 
intresserade kan också få de enskilda 
personernas postadresser. 

Inom kort bör också byadatom finnas 
tillgänglig för de föreningar och 
privatpersoner som inte har egen dator, 
men placeringen av den är ännu inte klar. 

Vivianne Bäckström 

lnbjudan tili alla föreningar inom 
Legdeå- och Sikeåområdet 

Legdeå/Sikeå Intresseförening bildades 
ursprungligen för att utgöra en 
paraplyorganisation där samtliga 
föreningar i byarna skulle ingå. LSI skulle 
ta hand om utvecklingsfrågor, allmänna 
trivselfrågor mm dvs det som inte ingår i 
någon förenings ordinarie verksamhet. 

Föreningens stadgar har nu omarbetats och 
därför inbjuds nu alla föreningar till 
årsmötet på 

Träffpunkten 
söndag den 22 mars 

kl 18.00. 

Alltså - välkomna till ett mycket viktigt 
årsmöte! 

LSI:s styrelse 

Med 5 timmar 

Känner du för att jobba med oss och 
utveckla byn. Det handlar inte om att ge 
lillfinger nageln och bli av med hela 
handen. 
Men om vi som är över 15 år och äldre 
skulle satsa fem timmar var på något 
praktiskt arbete i byn så skulle det ge drygt 
31 arbetsveckor. Och på den tiden hinner 
man göra en hei del. 
Allemanut dagen är en sådan dag men 
passa det inte dig men du vill ändå vara 
med och jobba, så anmäl dig till Sture 
Swahn, 151 92 
Ingrid Hanke 



Ridklubben Sandgärdan. 

Ridklubben startar nu sina vår aktiviteter 
med nya friska tag! Klubben började detta 
år med att köpa en ny häst. Hästen heter 
Pärla och har fått ersätta den gamla 
ridskole hästen Pajen. Pärlan är en mindre 
häst som passar som ridskole häst. 
Lektionsdagama är fortfarande de samma: 
tisdaa torsdaa och söndag. Vi har fått in o, 0 

fyra nya bam och förhoppningsvis startar 
en vuxengrupp på söndagama. 
Den 21 mars anordnar vi en dressyrtävling 
för våra elever med tre olika klassen. 
Precis som förra året kmnmer vi att ha 
extra ridning under påsklovet för elevema, 
med en annan instruktör än vanligt. Ett 
klubbmästerskap kommer att äga rum i 
maj . Den 15 maj hålls dressyrtävlingen och 
den 16 maj hopptävlingen. Den 9 juni 
kommer vårterminens avslutning att äga 
rum med prova-på-ridning, uppvisning av 
elever och annat smått och gott, som kan 
vara roligt att se på. 
De populära endagars ridlägren fortsätter 
även i år. Dessa dagar 13, 14, och 16 juni, 
kommer att innehålla bl a teori, uteritter 
och ridning på bana. På Gumboda hed i 
sommar kommer klubben att delta i ett 
jippo som kan vara värt att se. Andra 
aktiviteter under vår/sommar -98 är: en 
voltigekurs, voltige är gymnastik övningar 
tili häst, och ett ryktrally, där deltagama 
tävlar i hur ren och prydlig häst man kan 
få. Alla är hjärtligt välkomna till dessa 
tävlinaar och aktiviteter som verkar :::, 

intressanta att se på. 
Jennie Nyman 

Ridklubben Sandgärdan 

Sikeå SK med ny kanslisti nytt 
kansli 

Sedan årsskiftet har SSK anställt Karita 
Boman som kanslist på halvtid. Hon 
kommer närmast från en liknande 
anställning hos Robertsfors IK. Hennes 
arbetskapacitet är omvittnad varför vi 
räknar med att få mycket stor nytta av 
henne. Kontorstid 8.00 till 11.30 telefon 
105 30. 
Sportklubben har sedan början av 90-talet 
bedrivit verksamhet i Globalen, 
Robertsfors. Nu vill komrnunen ha tillbaka 
lokalema för att bedriva Fritidsgård i hela 
huset. Därför blev vi husvilla och började 
se oss om efter altemativ. Efter en del turer 
beslutade v1 oss för att förhyra 
kontorslokalema i f.d . Reventhuset 
tillsammans med 7-mila, IK Klintama och 
Robertsfors IK. 
Arbetsförmedlingen och kommunen har 
stöttat oss ekonomiskt eftersom de anser 
att den sociala miljön för våra 
lönebidragsanställda kanslister är så viktig. 
Andra stora fördelar är att utrustningar 
såsom kopiator, fax mm kan hållas 
gemensamt. 
Gemensam arbetsledare är Åke Sikström 
från Bygdeå som på halvtid komrner att se 
till att kontoret fungerar, att ojämna 
belastningstoppar utjämnas och att 
personalen utvecklas. Efterhand komrner 
erbjudanden om extema tjänster att 
erbjudas de föreningar som inte anslutit 
s1g. 
Viss kapacitet finns redan nu varför 
intresserade ombedes vända s1g till Åke 
tel.551 60. 
Ett rum har ställts i ordning för att ryrnma 
arbetsträningsplats . I planema finns också 
gemensam utbildning för föreningslivet. 

Ring eller besök oss på adress Idrottsvägen 
5, 915 31 Robertsfors. telefon 105 30 eller 
fax 109 70. 

Sven-Erik Lundström 



TRÄFFPUNKTEN ... 

eller Sikeå Byggnadsförening U.P.A. som 
det egentligen heter. 
Styrelsen består av 5 personer: 
Ordf. Eva Jonasson 

Kassör 

Sekr. 

Ledarrn. 

Carina Eriksson 

Tomas Karpelan 

Eva Strinnholm 

Dan-Viktor Pettersson 

Ers. Åsa Åström 

Åke Sellström. 

F öreningen har för närvarande 5 egna 
arrangemang varje år. Det första är 
paltfesten på våren, då vi bjuder in ali~ 
nyinflyttade med familjer. Vårfesten pa 
Valborosmässoafton har olika karaktärer 

0 

beroende på vilket gäng som fixar kvällen. 
Men något uppträdande, brasa, sång och 
fika är det alltid. På hösten startar man med 
surströmming som ett 
medlemsarrangemang med dans och 
rättigheter. Till allahelgons helg är det åt~r 
dans och mat. Och tili sist så helgen före 
första advent är det julmarknad och chans 
att köpa sig en gröt tallrik. Det är i 
huvudsak dessa arrangemang som håller 
Byggnadsföreningens finanser flytande. 
Övriga uthyrningar ger också en del 
pengar, men inte lika mycket. Ställ gärna 
upp som frivillig i föreningens arbete a~ 
driva Byggnadsföreningen och gå pa 
årsmötet och framför dina egna kreativa 
ideer om hur vi ska driva och sköta 
TRÄFFPUNKTEN, Legdeå och Sikeås 
loka!. 

Curt Nyman 

TRÄFFPUNKTEN 

En flitiot använd loka! och inte bara en 0 

nyckel på väggen. När vi (Curt och Lola) 
för några år sedan tog på vårt ansvar att 
sköta om uthyrning; tillsyn av värrne och 
iordningställande av lokalen efter 
hyresgästernas önskemål, så trodde vi inte 
att det skulle bli så mycket arbete och 
efterfrågan av TRÄFFPUNKTENs lokaler. 
Men ryktet att det i Sikeå finns en lokal 
med riklig och väl anpassad utrustning har 
tydligen nått ut tili andra än bara 
byssborna. Många jubilarer har passat på 
att fira av sig i Sikeå på 
TRÄFFPUNKTEN. 
Dessutom har hemvämet, 
skogsvårdsstyrelsen, jaktvårdsorg., facken, 
pensionärs och de politiska org. för att 
nämna några andra, men det är 
cirkelverksamheten som varit flitigast med 
att hyra lokaler. Från och med -98 har SSK 
unodomsverksamhet i hela lokalen varje 0 

måndag 18.00-20.00. Skicka dit era bam 
och gå dit själv. Under -97 har lokalen 
varit helt eller delvis uthyrd 
etthundrafemton ( 115) gånger med 
varierande krav av utrustning för varje 
tillfälle. Apropå utrustning så kan man utan 
problem duka för minst 120 pers., köket är 
litet men väl utrustat med diskmaskin, 
mikrovågsugn och stor kaffebryggare. En 
bra ljudanläggning med hörslinga finns i 
båda salama, overhead, handikapps 
anpassad toalett samt ramp för 
rullstolsbundna. För -98 januari och 
februari är lokalen redan inbokad trettio 
oånger och det har börjat förhands 
0 0 

förfrågas och bokas för resten av året. Sa 
hör av er i tid, om ni planerar något, tili 
någon av oss te!. 150 83. Som redan sagts 
inte bara en nyckel på väggen. Men 
Hj ärtligt Välkornna tili 
TRÄFFPUNKTEN. 

Lola och Curt Nyman 



GAMMAL FYR I NY SKEPNAD 

"Vit fyrkur med rött bälte 179 - of v - 269 

- g - 290 - v (1)- 304,5 - r - 358°. Lystid 

20/7 - 20/5" 

Vad är detta? Jo, ett utdrag ur Svenska 
Fyrlistan, som beskriver fyren på 
Kungsöhällan vid farleden till Sikeå hamn. 
Fyren som hösten -97 renoverades, genom 
att den gamla fyrkuren av gjutjärn ersattes 
med en av stålplåt. Den nya kuren kom 
från Ångerrnanälven, där den blivit 
överflödig vid byggandet av Högakusten
bron. Efter att fyrkuren fraktats med båt till 
Sikeå, lyftes den med hjälp av en 
helikopter till Kungsöhällan och 
monterades på det fundament, där den 
gamla fyren stått. 

Fyren på Kungsöhällan byggdes år 1912. 
Byggandet föregicks av diskussioner om 
vem som ägde marken. Legdeå byamän 
hävdade att de var ägare, och förklarade 
sig villiga att sälja skäret för 500 kronor. 
Kungliga lantmäteristyrelsen säger i ett 
brev från 1912, att nämnda skär inte finns 
upptaget på vare sig storskiftes, avvittrings, 
eller laga skifteskartor över Legdeå by. 
Därför anser Lantmäteristyrelsen att skäret 
tillhör Kronan. 

De första fyrama i Sverige bestod av en 
jämgryta, som antingen var ställd på en 
upphöjning, på ett murat tom eller 
hängande i en s.k. "vipp". I järngrytan 
eldade man med koi. Den första av dessa 
fyrar anlades på Falsterbo udde 1202. 
Eftersom denna typ av fyrar var mycket 
känsliga för väder och vind, förändrades år 
1817 Kullens fyr genom att den försågs 
med en lantemin med glasfönster. En av de 
största förbättringama i fyramas historia 
var AGA-fyren, konstruerad av Gustav 
Dahlen. Den drevs till en början med 
acetongas, och krävde mindre tillsyn. På 
senare tid har många fyrar , bland annat den 
i Sikeå, utrustats med batterier och 
so lfangare. 

Som en förklarin g till att Sikeå- fyren har 
renoverats; säger Sj öfartsverket: "En tydl ig 
trend är att ljusstarka fyrar ej längre 
efterfrågas , sjöfarande nöjer sig med små, 
tämligen ljussvaga fyrar och placerade så 
att farledemas begränsningslinje markerats 
(kantfyrar) . En och annan fyr tas ur drift -
i stort sett lika många tillkommer. Inom 
överskådlig tid bedöms ej någon drastisk 
minskning av antalet fyrar ske." 

Gunnar Lundmark 

Den "gamla" fyren 



Ungdomskvällar På Träffpunkten 

Sikeå Sportklubb har under vintern kört 
igång en "Ungdomsgårdsverksamhef' på 
Träffpunkten där vi har träffats en kväll i 
veckan för olika aktiviteter och att bara 
träffa kompisar. Alla barn och ungdomar i 
skolåldern är välkomna och vi har redan 
haft elva träffar där bordtennis, innebandy 
och spel har dominerat, men vi har även 
kört radiobil, bakat och provat på 
bågskytte. Måndagar kl 18-20 är tiden vi 
har nu under denna vinter och 
planläggningen sträcker sig frarn tili påsk 
dvs Måndag 6/4, då vi ämnar avsluta med 
ett stort 
DISCO från klockan 18-21 (minst). 

Pian: 
vecka 11 

vecka 12 

vecka 13 

vecka 14 

vecka 15 

L uftgevärsskytte 
Kennet A 

Fri (lnnebandy, pingis) 
Laila A 

Discoförberedelser 
Katarina A 

Fri (lnnebandy, pingis) 
JanErik M 

Disco--A vsl utning 

Om barnen viii fortsätta, och föräldrarna 
visar att detta är viktigt genom att ställa 
upp som ledare, så fortsätter vi. 
Möjligheten att förlänga vintern/vårens 
"UG" finns. Intresserade ledare och ideer 
mottages tacksarnt tili undertecknade. 

Från sportklubbens sida viii vi inte gapa 
över för mycket denna första säsong utan 
planerar att starta om under hösten, men vi 
kan ändra oss. 

Under vintern har fler än 40 olika 
barn/ungdomar deltagit nån gång och 
medeltalet är ungefär 20 per kvä!L vilket 
SSK tycker är jätteskoj och visar på 
behovet av aktiviteter i byn. 

För närvarande så hyr sportklubben 
övervåningen tili Träffpunkten .. heltid" 
vilket innebär att två bordtennisbord står 
uppställda och man kan nyttja dessa även 
under andra tider än "UG-kvällen" genom 
att låna nyckel av SSK. Detta gör man hos 
Olof Karlsson (Sikeåhamn), Sture Svahn 
(Brännstan), Rune Normark eller Martin 
Jansson (båda i Byn). 
"UG" sköter främst Olof Karlsson (15 3 
15) och Sture Svahn (151 9 2). 

Olof Karlsson 

Arbetsbarack tillbaka tili hamnen 

Edström och Andersson, av allmänheten 
kallade firma Tvivel och suck, bedrev 
under många år sågverksamhet. Sågen 
drevs av råoljemotor och flyttades runt 
men snart stationerades den i Sikeå harnn. 
Resultatet av deras vedermödor blev bl.a. 
Ribbkajen. För personalen byggdes en 
barack som vid upphörandet övertogs av 
Robertsfors bruk och flyttades tili 
såghuset. 
På mitten av 70-talet anlades vid Silver 
Rotet en bågskyttebana. Klubben 
Krysspricken leddes av Gösta Boman, Dan 
Viktor Pettersson, Curt Nyman m.fl. som 
rätt snart insåg att en klubbstuga behövdes. 
Baracken ansågs lämplig för ändamålet. 
Sågen hade fått nytt ornklädningshus 
varför den stod ledig. Flyttningen gick bra 
och efter en del reparation sarnt installation 
av karnin stod huset klart för användning. 
När intresset för bågskytte avtog beslöt 
klubben att ingå i Sikeå SK. Stugan 
användes nu lite och blev utsatt för en del 
vandalisering. Därför beslutade SSK att 
flytta densarnma tillbaka tili hamnområdet. 
Där står det nu på plats vi kajen. Vi har 
inte bestämt vad det ska användas tili. Har 
du några ideer kontakta någon i Sikeå SK. 
Huset har alltså klarat av en resa runt hela 
byn. Visst var det bättre (byggt) förr? 

Sven-Erik Lundström 



Förväntningar 

Då jag alltid haft ett visst intresse för det 
"skenbart enkelspåriga", så har det också 
haft tili följd att jag lättare minns iakttagel
ser från det området, än från sådana områ
den som i mindre utsträckning fångat mitt 
intresse. Jag minns en bild från SJ-NYTT:s 
omslagssida (från någon gång på 1950-
talet), det var ett ångloksdraget resandetåg, 
med ali säkerhet på Inlandsbanan. Bilden 
var, i så fall, tagen någon gång under de 
sista åren som ångloksdragna resandetåg 
framfördes reguljärt på denna bana. Loket 
var ett E 10-lok, näst sista normalspåriga 
ånglokstyp som byggts i Sverige. Det var 
en vacker bild, där man kunde se tåget i ett 
snöigt landskap. Då E 10-loket är trecy
lindrig (två cylindrar har annars varit van
ligast för svenska ånglok), så var det kan
ske också en ljudupplevelse för fotogra
fen?! Kommentaren tili bilden var: Är det 
inte så här som vi skulle vilja göra 
JULRESAN? 

Detta snötyngda sceneri är väl i linje med 
vad vi kanske förväntar oss av julen. Vi 
önskar kanske "White Christmas", i alla 
fall när det gäller väder och vind. Den yttre 
stämningen är inte alls oväsentlig, men den 
viktigaste biten, när det gäller julstämning, 
och alla annan känsloupplevelse, det är nog 
hur vi upplever de mänskliga relationerna, 
jag menar förhållandet till dem vi har 
omkring oss. En som det är viktigt att hålla 
sig väl med, det är SIG SJÄLV! Så vi har, 
med all rätt, förväntningar inför det som vi 
möter i tillvaron. Hur det blir, det beror 
sedan i större eller mindre utsträckning på 
oss själva. Ibland kan vi påverka vår situa
tion mycket, ibland kan vi endast i liten 
utsträckning göra något för att utforma vår 
tillvaro. 

Jag tror därför att det är viktigt att möta 
livets alla skiften med realistiska förvänt
ningar. Det gäller både sådant som vi kan 
påverka själva, och sådant som vi 

kan göra litet eller inget alls åt. Vi vet ju att 
det inträffar, både nu och då, helt oväntade 
saker, både sådant som upplevs positivt, 
och sådant som vi upplever mycket nega
ti vt. Den trygghet och förankring som vi 
har blir då en hjälp, när tillvarons stormar 
blåser omkring oss. Det finns EN som vill 
vara tillvarons fasta punkt för oss och Ni 
förstår säkert vem jag syftar på. Han har 
inte !ovat oss en bekymmersfri tillvaro, 
men han har !ovat vara, för den som vill , 
den fasta punkten i tillvaron, hur det än går 
med de förväntningar vi kan ha. 

Sven-Erik Söderlund 

ANDRA-VARVET 

I förra numret av SPIRAN skrev jag att vi 
eventuellt skulle driva Andra-Varvet på 
Såghuset till sommaren. Men tyvärr är 
Såghuset sämre än vi trodde, det finns 
ingen ström. Så vi blir kvar i Varvsstugan 
en sommar tili. Vi har pratat med många 
om hjälp att driva Andra-Varvet men inte 
alla. 

Så du som viii vara med oss ring: 
Barbro 151 13 eller 
Ingrid 15013. 

Alla är välkomna du behöver inte känna att 
du skall offra hela sommaren, kan du en 
kväll så är det perfekt. 

Ingrid Hanke 



Lediga hus 

I kommunen pågår just nu en dri ve för att 
få fram alla lediga hus i dagsljuset. 
Meningen är att visa upp vad som finns 
och därigenom få fler att bosätta sig här. 
Har du några tips, ring Sven-Erik 
Lundström, som håller i undersökningen. 

Jag har också haft förfrågningar från bl a 
Umeå om vad som finns, så det verkar som 
om Sikeå börjar vara ett boendealtemativ 
för stressade stadsbor. 

Om vi alla hjälps åt kanske vi kan få våra 
ödehus befolkade igen. Det känns som om 
vi är på god väg, då ju flera unga familjer 
flyttat in under det senaste året. 

Sture Bäckström 

Året-runt-camping med havsutsikt 

Ett antal väl tilltagna platser med 
havsutsikt 
finns fortfarande kvar på vårt 
campingområde 
längst ut mot havet. Toalett och grillplats 
samt 
tillgång tili servicehus med dusch. bastu 
och 
tvättmaskin finns. 
Året-runt-plats 1000:--/år. 

Intresserade - kontakta Kurt Westerlund, 
te!: 
0934 - 107 31 (Husvagnsplats nr l 0) 

Baka ditt eget bröd 

Var då? Jo i byns egen bagarstuga som 
finns 
i V arvsstugan. 

Hyrespris/halvdag 50:-
Hyrespris/halvdag 100:-

Ved ingår 
Bokning görs hos Wanja Brorsdotter, tel: 
152 10 

Tycker du om öppna landskap? 

Gå då med i Fårkooperativet! 
Varje år - nya får - nya betesmarker. 
Vi är nu 13 hushåll som hjälps åt -
men vi vill gäma bli fler. 

Ring Sture Svahn tel 151 92 för mer 
information 

Rapport från magasinet 

Det är med glädje jag kan berätta, att det 
har kommit in många plåtar. Det mesta vi 
hittills satt upp på samma gång var den 
senaste gången då plåtama från Sikeå 
Köpförening samt Sikeå S-förening, plus 
enskilda betalats in. Den dagen satte vi upp 
16 plåtar på en gång. Vi har nu plåtar så 
det täcker ¾ av taket, 90 (av 120) plåtar 
finns det pengar till. Men om vi nu får in 
flera plåtar än 120 då? Lugn bara, DU som 
ännu inte hunnit kontakta Sture, vi gör en 
tilläggstavla att hänga upp, för pengama 
behövs. Vi kommer att behöva mycket 
virke för underarbetet på taket samt tili att 
rikta upp magasinet. Vi kommer även att 
behöva många frivilliga arbetstimmar när 
arbetet sätter igång. Så känner DU, att DU 
skulle vilja jobba med i projektet så 
kontakta oss. Med pennan redo att texta. 

Ann Charlott Nordlund 
Sture Swahn: 15192 



:ÅRSMÖTE 
Legdeå/Sikeå lntresse :f örening liå{fer årsmöte. Sönaag 

22/3 k[ 18.00 yå Träffpunkten. 

:för åen som vi{{ s{iyya orana mea sönaagsmaten 

oranats Jvt.JlT ti{{ siäfvkostnadspris Ii,[ 11.00. 
:r ~ 

Yä{komna a{{a Legåeå ocli Sikeå6or gam{a ocli unga. Ta 

cliansen ocli var mea ocli yåverka, för nu stakar vi ut 

våra 6yars gemensamma framtia ocli i ået ar6etet 

. 6eliövs a{{a goaa krafter. 

Sture 'Bäckström 
Orc(förande i LSI 

VIUTMANAR 
Alla andra föreningar i våra byar att skänka pengar tili plåtar på 

Magasinet. 

Sikeå storköp har skänkt 7 plåtar 
Och 

Sikeå S-förening 5 plåtar. 



Sön 8 mars 
Tis 17 mars 
Sön 22 mars 
Sön 22 mars 

Tis 31 mars 

Sön 5 april 
april 

Tis 7 april 
Tis 28 april 

Tor 30 april 
Lör 9 maj 
Tis 12 maj 
Fre 29 maj 

Lör 27 juni 

Sikeåalmanackan 
11.00 Gudstjänst - Bibelstudium 

13.00 Symöte Ingvar o Olle Karlsson 

11.00 Gudstjänst 

17.00 Middag - LSI 

18.00 Årsmöte - LSI 

13.00 Symöte: Ethel Larsson, Edit 
Holmgren Gäst: Bo Agstam 

11.00 Gudstjänst 
Paltfest 

13.00 Symöte: Elsy Lundström 
13.00 Symöte: Vera Nilsson, Lilian 

Edström 
Valborgsmässofest 

09.00 Allemanutdag 

13.00 Symöte: Ruth Lundström 
Stoppdatum för Spirans 
sommamummer 
Sikeådagen med hamnmarknad 
mm 

Söndagskafeer på 
Träffpunkten 

den första söndagen i 
varje månad 

kJ. 18.00 

Missionskyrkan 

Missionskyrkan 
Missionskyrkan --
T räffpukten 
Träffpunkten 
Missionskyrkan 

Missionskyrkan 
Träffpunkter 

-
Missionskyrlr , 

-
Missionskyrkan 

-
Träffpunkten 

-
Träffpunkten 
Missionskyrkan 
LSI 

LSI 


