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alla en årstid där allt ska fixas på kort tid. Det är 
svårt att få tiden att räcka till. 

I det här numret kan man läsa om sånt som hänt och 
sånt som är p-å gång i Legdeå/Sikeå om Andra 
V arvet, K varkenrådet, Kaj en mm. 

Trevlig Läsning/ ! 

Sture Bäcksröm 
Ordförande, L/S .I 



K varkenprojektet fortsätter 

Under helgen 5 - 6 juni besöktes 
Leadeå/S ikeå och Ratan för andra gången 

b 

av våra vänner från Maxmo och Södra 
V allgrund. Denna gång var det Ratans 
byalag som stod som värdar men vi från 
Leadeå/Sikeå fanns också med på ett höm b 

Programmet har denna gång innehållit föl
jande punkter: 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

Visning av utdrag av de hemsidor som 
påbörj ats i byama 
Studiebesök vid Stenfors Shiitake-od
ling 
1nformation om Andra Varvet, en titt 
på hamnen och kaffe i Sikeå BK:s 
klubbstuga 
Guidning på Rataskär 
Premiärmiddag på Tullgårdens Gästgi
ven 
Guidning på Ledskär 
Korni'ffiminformation av kommunche
fen Mats Karlsson och 
Överläaaninaar krina fortsättningen av 

bb b b 

projektet 

Det kom nio deltagare från Södra Vall
grund och Maxmo och dessutom IT-sam
ordnaren Andreas Elving och projektleda
ren Barbro Ruda från K varkemådet. 

All information om projektet komrner att 
finnas på http://www.kvarken.org/projekt 
En gemensam nyhetssida ska läggas in -
där vi kan läsa om vad som händer på östra 
sidan K varken och i Ratan. E-postadres
serna till samtliga deltagare i kursema 
finns här också. 

Ta chansen i sommar att bekanta dig med 
S ikeås och Ratans egna vänorter i Öster
botten, Maxmo och Södra Vallgrund. In
formationshäften om byama och deras ut
bud av kultur, natur, upplevelser, övematt
ningsmöjligherter och lekamlig spis finns 
på Tövalite, Tullgården och i Kraftstatio
nen. 

Hos Sikeå BK finns också sjökort från de 
finska båtklubbama, om du tän.ker ta den 
vägen över. 

Till hösten kommer en uppföljning av vå
rens datakurser att ske. Då kommer några 
tillfällen med handledda workshops för 
dem som vill göra egna hemsidor. Detta 
gäller företag, föreningar och enskilda. 

Ytterligare en målsättning för projektet är 
att få till stånd ungdomsutbyte mellan 
byama. 

Är Du intresserad och vill veta mer om 
projektet och möjligheterna att få hjälp 
med din hemsida - kontakta i så fall 
Vivianne Bäckström . 

Vivianne Bäckström 

Utbyte över K varken ! 

Det finns i dag ett samarbete mellan 
Sikeå/Legdeå - Ratan - Södra Vallgrund 
och Maxmo. Detta sker med hjälp av 
K varkenrådet. Efter en träff i Ratan har det 
kommit på förslag att vi skall starta ett ut
byte mellan byarna imiktat mot ungdomar. 
Så alla ungdomar i Sikeå och Legdeå som 
är intresserade att hitta en brevkompis ( det 
går självklart bra att e-maila) på den Finska 
sidan (Ratan saknar ungdomar) kan höra av 
sig till mig. 

Fredrik Nilsson, 150 13 
nil~son.han.ke@swipnet.se 

Fredrik Nilsson 

WWvv.kvarken.org/projekt 

Är adressen där man kan hitta "Lägdes" 
och "Sikas" hemsida. Där finns det historia 
om byn, hus som är till salu, län.kar, e-mail 
lista, mm. Sidan är konstruerad av Åsa 
Bäckström och Fredrik Nilsson. Det vore 
roligt om så många som möjligt hade sin 
sida länkad till byns gemensamma. Alla 
som inte har någon egen sida, men som 
kanske har förslag om vad vi kan ha på 
"L/S.I" sidan kan höra av sig till: 
Asa B.asa_backstrom@hormail.com, 
153 53 eller 
Fredrik N. hanke.nilsson@swipnet.se , 
150 13. 

Fredrik Nilsson 



Byadator 

Nu har L/SI med hjälp från kommunen 
skaffat sig en dator som finns tillgänglig 
för. bybor, föreningar och företag i byn. 

Det är en välutrustad multimediadator vil
ket innebär scanner, modem, laserskrivare 
(svarUvit). I programväg komrner det man 
behöver att finnas, dvs Office paketet sarnt 
något bildbehandlingsprogram. 

1\r du intresserad av att använda datorn kan 
du höra av dig till mig för bokning och lån 
av nyckel. 

Fredrik Nilsson, 150 13 

Bokning av Byadatom 

Man bokar datom i tvåtimmars intervaller 
from 8.00--10.00 t.o.m. 22.00--24.00 

-Nyckel hämtas där man bokat datom 
enligt överenskomrnelse och skall sedan 
återlärnnas innan bokningstiden är slut. 

Vanlig bokning sker veckovis, man kan 
alltså inte boka för en längre tid än en 
vecka framåt. 

Vid bokning skall narnn och tel nummer 
sarnt ev förening uppges, man får bara 
boka datorn om man är bosatt i 
Legdeå/Sikeå eller medlem ien förening 
verksam i Legdeå/Sikeå 

Den som härntar nyckel är ansvarig för att 
den återlärnnas på det sätt somman över
enskomrnit 

Bokning av datom sker hos: 
Fredrik Nilsson, 150 13 

Företag och föreningar kan göra en stående 
bokning t.ex. varje tisdag 18.00-20.00 
under två månader. 

Den som lånat nyckeln är också ansvarig 
för all datautrustning 

Seriöst arbete går alltid före spel och 
nö j esanvändande 

Stora Magasinet 

Räddningsaktionen för att rädda Stora 
Magasinet är nu inne i sitt slutskede. 
Många givmilda människor har ställt upp 
och skänkt en plåt till taket som nu nästan 
är komplett - av 120 plåtar saknas i 
skrivande stund 22 stycken. Än finns alltså 
chansen att bli magasinsräddare. 300:
kostar plåten och då kommer Ditt namn 
bl.a. med på en minnestavla. 

Jag tror att kommande generationer 
komrner att uppskatta att vårt unika 
magasin bevarats . Till hösten kommer 
arbetet med magasinet att starta upp på_ 
allvar. Skogsägare i byarna har ställt upp 
och skänkt timmer som nu ska sågas till 
spikläkt och brädor. .. _Vi tackar dem för 
deras hjälp och hoppas att ännu fler vill 
bidra. Kontakta i så fall Martin Jonsson! Vi 
har också begärt in offerter på takplåt och 
uppläggning av plåten. Det stora ideella 
jobbet kommer att bli uppriktningen av 
huset och lagning av brädfodringen. Vi 
hoppas att många frivilliga ställer upp, när 
det blir dags. Omalla som har möjlighet att 
hjälpa till ett par kvällar under hösten, 
hjälper till, så skulle det räcka långt. 

Sture B 

Välkommen skyltar 

AllP:_ som besökt Legdeå och Sikeå på sista 
tiden har säkert lagt märke till våra fina 
"Välkommen - skyltar", där iden hämtats 
från sjöfarten "ruskprickar". 

Vi tackar Ann-Charlotte Nordlund som 
kom med iden och Dan-Viktor Pettersson 
som tillverkade skyltarna. 

Ett stort tack också till Rainer Martinsson 
som skänkt stolparna och beslagen till 
skyltarna

1
till Per Sikström, som bidragit 

med virket och till Åhrnans Måleri , som 
stått för färgen. 

Sture B 



Andra-Varvet & Såghuset 

V i som fön-a sommaren drev Andra-V arvet 
upptäckte sna11 att Varvstugan var för liten. 
Vi slängde våra blickar på Såghuset och 
trodde att det bara var att flytta in. 
Såghuset är en lokal med stora ytor, 
fantastiskt ljus och uppstädat och röjt 
invändigt. Men tyvän- utan ett fungerande 
elsystem. 
Vad göra? Jo, vi knåpade ihop en Leader 
ansökan. Både en och två gånger och efter 
en del andra byråkratiska· krurnbukter så är 
nu vår ansökan i hamn. 

Leader innebär att vi får betalt för vårt 
ideella arbete och kan för det köpa materia! 
och kvalificerad arbetskraft. Så nu skall 
Såghuset få nya elledningar, sommarvatten, 
köksinredning, målas in- och utvändigt, ny 
ingång med ramp, uppsnyggad ute miljö ... 

För att ~ka kunna genomföra projektet 
krävs det många ideella timmar en hei del 
har vi pratat med; men Du skall inte bli 
förvånad om vi ringer Dig och ber om en 
insats. Och Du behöver inte vara bosatt i 
Sikeå/Legdeå, sommarboende och andra 
intresserade är alltid välkomna. 
Nästa sommar skall Såghuset fyllas med 
grejer som skall gå ett andra varv hemma 
hos någon annan, hantverk, konsthantverk 
och cafe· skall också dit. 
Nu är det tänkt att Såghuset skall vara en 
lokal som används året runt, två rum är 
vinterbonade, så har du några ideer. .. hör 
av dig. 
Men denna säsong är vi kvar i Varvstugan 
med Andra-Va.rvet. Så Hjärtligt Välkomna! 
Vi har öppet onsdagar och söndagar 17.00-
20.00. 

Är du intresserad av att ställa ut eller sälja 
genom Såghuset kontakta 
Barbro 15113 eller 
[ngrid 15013. 
Och om du viii fatta hammaren eller 
pensein så är det samma tel. nr som gäller. 

Ingrid Hanke 

Ett STORT TACK tili alla eldsjälar som 
driver Sandgärdans Ridklubb. 

Ingemar och Ingrid. 

Telefonkatalog 

Till hösten har vi tänkt att fä ut ett 
kompletteringsblad till telefonkatalogen. 
Så alla som inte finns med eller där det 
finns några fela.ktigheter, ring Ingrid tel: 
150 13 eller lägg en lapp i L/SI:s låda på 
Träffpunkten. 

Ingrid Hanke 

Spiran kom ut - men becydligc försenad! 

Dead-line för näsca nummer är den sista 
september (Spiran kommer ut i mitten av 
okcober) 

Bidrag tili Spiran lämnas tili mig på cliskett, 
papper eller via e-mail. 

Alla bidrag är mycket välkomna!!I 

Trevlig Läsningl 

Fredrik Nilsson 



RJDKLUBBENSANDGÄRDAN 

Har även denna termin fortsatt att ha 
lektioner på tisdagar, torsdagar och 
söndagar. Vi har även utökat lite grann 
med en lektion till på söndagar och dom 
som har tillgång till egen häst har ridit 
regelbundet på lördagar. 

Fredagen den 15 maj hade vi 
klubbmästerskap i hoppning. 

l :a Terese Isaksson på Charlie 
2 :a Jose fin Andersson på Assalea 
3:a Elin Jonsson på Lurifax 
4:a Anna Ahman på Trippel Quam 
5:a Emma Ahman på Active Slugger 

Den 16 maj hade vi klubbmästerskap i 
dressyr. 

Klass l (märke 2) 
l :a Ulla-Stina Lundström på Melinda 94p 
2:a Cecilia Norberg på Tyr 88p 
3 :a Terese~sson på Charlie 82p 
4 a Anna Ahman på Trippel Quam 74p 
5:a Kim Isaksson på Lizer 67p 
6:a Emma Ahman på Active Slugger 66p 

Klass 2 (LC: 1) 
1 :a Lina Jansson på Hamilton l57p 
2:a Annika Forsberg på Caramba 144p 
3:a Lina Jof1ss0n Lurifax 136p 
4:a Mofla Johansson på Carella 13 lp 
5:a Ulla-Stina Lundström på Melinda l24p 
6:a Elin Joflsson Inka l20p 
7 a Marika Andersson på Windy l l 9p 

Josefm Andersson på Assalea l l 9p 
9:::i Frida Forsberg Rocket l 15p 

Klass 3 (LB:1) 
1 :a Lina Jansson Hamilton l 56p 
2:a Annika Forsberg Caramba lsllp 
3:a Mona Johansson Carella l38p 

Sommaren-98. 
Vi har även haft en inbjudningstävling i 
dressyr, måndagen den l juni, där ekipage 
från Bygdeå, Flarken och Lövånger var 
med. 

Klass l (märke 1) 
1 a Lisa Granberg på Fixy 62p MRF 

Anna- Karin Resoluth på Sune 62p MRF 
3:a Emelie Andersson på Fixy 6lp MRF 
-+ a Emma Sikström på [nka 58p RKS 
5:a Malin Andersson på Assalea 55p RKS 

Marie-Louise lsaksson på Lurifax 55p R.KS 

6:a Jessika Andersson på Assalea 53p RKS 

Klass2(märke 2) Ponny 
l :a Anna Fagerman på Raymo 96p LRS 
2:a Frida Forsberg på Rocket 92 p R.KS 
3 :a Terese Isaksson på Charlie 87p RKS 
4:a Mirjam Öberg på Abagail 83p MRF 
5 :a Rebecka Pettersson på Sune 81 p MRF 
Delad 6:e placering: Kim [saksso n på Lize·r 76p 
R.KS 
Josefin Nilsson på Zoraya 70p BRK 
Evelina Anderbygd Estell 62p LRS 

Märke 2 Häst 
1 :a Ulrika Holmberg på Daily Love 90p MRF 
2:a Anna Åhman Trippel Quam 80p RKS 

LC: 1 Ponny 
l :a Frida Forsberg på Rocket 11 Sp RKS 
2:a Stina Grundström på Dixi Queen l08p BRK 
3 :a Linda Johansson på Lurifax 106p RKS 
4:a Elin Jansson [nka 101p RKS 
5 :a Jose fin Andersson på Assalea 102p RKS 
Delade 6:e placering: Ida Grundström på Harouge 
l0lp BR.K 
Anna Fagerman på Raymo 1 00p LRS 
1'v[i.rjam Öberg på Abagail 96p MRF 
Marika Andersson på Windy 94p RKS 
Elin Wahlström på Windy 74p RKS 

LC: 1 Häst 
1 :a Annika Sandeberg på Zaga l48p BR.K 
2:a Ulrika Holmberg Daily på Love l46p MRF 
J:a Alll1ika Forsberg på DE la Gardie l45p MRF 
-+ a Mona Johansson på Carella l 27p MRF 

Cecilia Norberg på Tyr l27p R.KS 
Delade 6:e placering: Kristins Johansson Nelly 
l2 lTf MRF 
Johanna Andersbygd på Miss Sophie Suprice l20p 
LRS 

LB l Häst 
l :a Maria Jansson på Marillo l 54p MRF 
2:a Annika Forsgren på De la Gardie l49p MRF 
3:a Annika Sandegren på Zaga 145p BR.K 
4:a Johanna Anderbygd på Miss Sophie Surpri ce 
l24p LRS 
5:a Ida Grundström på Harouge l l 7p BRK 
RKS = Ridklubben Sandgärdan 
BRK = Bygdeå Ridklubb 
MRF = Mellanbygdens Ryttarförening (Flarken) 
LRS = Lövångers Rytrarsällskap 

Det har även varit en hopptävling i Bygdeå 
den 6 juni. Där vi var med i lag täv ling 
som vi tili slut tog hem segem genom 
Anna Åhman på Trippel Quam, Emma 
Ahman på Active Slugger. Elin Jonsson på 
Lurifax och Jennie Nyman på Blomman. 
Vi tno !:ivPn Pn trPl1iP nlc,tc: rrPnr"-r. T o r P ro 



Isaksson på Charlie, Kim Isaksson på 
Chalie, Frida Forsberg på Rocket och 
Josefin Andersson på Assalea. 
Sen hade vi ridskole avslutning tisdagen 
den 9/6 klocka 18.30 nere på ridbanan. Där 
vi hade en del jippon bl.a korades Charlie 
till året bästa lektionshäst. 

Sommarlov för både hästar och ryttare, 
med undantag för några olika ridläger. 
Både med och utan övernattning. 

Framåt hösten kommer vi att ha våran 
årliga terrängritt. I år kommer den att vara 
lördagen den 19 sep. Där är även Bygdeå, 
Flarken och Lövånger inbjudna. Vi 
kommer att ta upp hela S pårvägen, så vi 
ber om förståelse att den kommer att vara 
stängd mellan 06.00- 18.00. Men alla är 
naturligtvis välkomna att se och heja på. 
Om nu någon skulle vara intresserad av att 
l~älpa till t.ex. med att lyfta upp bommar 
vid hind~å hör av dig till Lina Jansson 
152 50. Det var allt i stora drag, som 
kommer att hända i sommar. Om ni är 
nyfikna på vad vi håller på med, så tveka 
inte utan ta en tur ned till ridbanan eller 
stallet. Om ni är intresserade av att börja 
rida hör då av er till Ingrid Jansson 151 96. 

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR 
RlDKLUBBENSANDGÄRDAN 

Ur farmors klippbok ... 

EN JAKTHISTORIA FRÅN SIKEÅ. 

"Kort" - En tjugoårig pojke var vida känd 
för sin skicklighet i att kasta sten. En dag 
tycktes han ha gjort ett särdeles gott kap. 
Han hade nämligen skjutit ihjäl en katt. 

Stolt gick han till sin kamrat - "Docenten" 
och berättade: >>Jag ha skjute ihjäl en 
kattfan, kömm se f'ar du si>>. 

-Äh, du ljug, in ha du fått ihäl katta ve en 
sten. I så fall jer hä djävligt bra gjort. 
-Kömm sä få du själv si, hon ligg under 
ladun ja. 

De stegade iväg dit, D~h "Kort" drog 
verkligen fram en död katt, med ärr i 
pannan efter en sten. 

-Herre körs, utropade "Docenten", hä jer j u 
katta vor. 
Artikeln är undertecknad ---g. 

Åsa Bäckström 

Fyren som försvann! 

En vacker vinter dag hade vi bestämt möte 
ute, -på fyrhällan, Anders E, Gunnar L, 
Rickard R, Tage B och jag för att köra den 
gamla fyren in till Hamnen. 
När jag passerar Kungsön ser jag Gunnar 
komma fram bakom den nya fyren, och 
frågan jag får när jag kommer fram är var 
är fyren. 
Medan vi går runt och tittar(vilket gick 
väldigt fort) kommer Tage, Rickard och 
Anders inte heller dom hittar fyren. 
Någon har troligen hunnit före är den 
slutsats vi kommer fram till, men vi hade i 
alla fall tur med vädret. 
Anders Dalgren hade dagen före varit ute 
med skotern och fått ett "ryck", han lastade 
och körde själv in fyren tili harnnen. 
I skrivande stund är fyren blästrad och 
under uppmålning. 

Ingemar N. 



Sikeå Båtklubbs klubbhus -
Kraftstationen 

Vill Du hyra huset gäller följande priser: 

Hela huset 
Klubbmedlemmar 
Ej medlem 
Företag 

Endast klubbrum 
Ej medlem 
Företag 

300:-
500:-
1000:-

300:-
800:-

Vill Du hyra så pratar Du med 
Åsa Lidström tel. 152 58 eller 
Eva Löf te!. 151 60 

Vill Du använda servicedelen så är prisema 
dessa: 

Dusch 
Bastu ~ 

Tvätcmaskin 
Torktumlare 

10:-/person 
5 0 :-/påbörj ad 
timme 

( oavsert antal bastande) 
30:-imasKm 
20:-/tumling 

Servicedelen är öppen dygnet runt hela 
sommaren och kanske en bit in på hösten? 
Hör av Er om det är låst och Ni vill 
använda servicehuset. 

ÅsaB 

Legdeå kanal 

S tugägama vid Legdeå viken har gått ihop 
för att bekosta en kana! på insidan av 
Legdeå-skäret. Detta för att få vatten runt 
hela viken och i någon mån återställa 
verkan av landhöjningen. 

Grävningen gjordes på vårisen. 

Den nya kajen ... 

... är klar, för tillfället. Resterande kajdel 
byggs klar i höst. Sikeå BK fick pengar i 
våras från Leader II -Stad och Land Hand i 
Hand till reparationema. Detta gjorde att 
uppslutningen av arbetssugna karlar blev 
stor och bygget gick fort. Flertalet gånger 
var allt slut, slut spik, slut, brädor, slut 
ström, (slut ork), när kvällen var slut. 
Arbetet pågick som tidigare på tisdags-och 
torsdagskvällarna. N u är det dock 
sommarlov. 

Har Ni inte sett hur det blev, så tycker jag 
att Ni ska ta Er en promenad dit ner och 
titta. En stor eloge ska alla som hjälpt t(ll. 
med kajen ha, hur många timmars arbete 
har Ni lagt ner, tro? Vi glömmer väl sent 
den arbetskvällen, då · åskvädret var, och 
vattnet försvann ur viken, det var väl en 
häftig upplevelse? 

Livsviktig i:ifo-rmation tiU aHa 
sjöfarare ! ! 

ÅsaB 

Spiran och dess utseende känner nog snart 
alla till, men varför ser den ut som den gör 
med två tunnor längst upp på ställningen. 
När vi tillsammans med kustbor från Södra 
Vatrgrund, Maxmo, Sikeå, och Ratan satt i 
Tullgården för att dryfta gemensamma 
frågor kom denna fråga upp från en äldre 
man från Ratan, ingen utom han visste. 
Tunnorna var en signal till sjöfarten att här 
fanns det färskvatten att bunkra, eftersom 
det är två tunnor fanns det troligen gott om 
vatten i någon kallkälla i hamnen, vet 
någon var') 
På Fyrbåken i Ratan finns en tunna, samt 
även på Finska sidan på några ställen. 



Gökotta - även i år utan gök! 

Årets gökotta var ovanligt välbesökt. Vi 
var 14 deltagare som i vackert väder 
cyklade iväg från Träffpunkten. Ett första 
stopp gjordes vid resterna efter järnvägens 
vaktstuga. Här bodde bl.a. Gustav 
Söderström. Sedan tog vi vår nya cykelväg, 
Spårvägen; för att om möjligt hitta det 
gamla kvamstället. Och vi hittade resterna 
av den gamla kvarmännan, och ännu bättre 
- bamen Anesäter hittade en kvamsten. 

Ett projekt för komrnande tider - röja upp 
och skylta så att fler kan bekanta sig med 
stället, ta en paus i promenaden efter 
Spårvägen och fundera en stund över 
gamla tider. 

Efter denna lyckliga tilldragelse fortsatte 
färden förbi Sika-K.rogen till Lottaparken 
och på~kräddar-Lottas berg intogs 
innehållet i den medförda kaffekorgen. 
Sedan vi underhållits med både historia 
och historier fortsane vi färden nedför 
"Långbacken" och tog Krogsvängen en bit 
för att där på högra sidan vägen beskåda 
restema av den gamla Fotoateljen som 
ligger v2.l dold inne i snårskogen vid den 
bortre åkerkanten. Enligt Helga Karlsson 
låg Fotoateljen vid den gamla jordkällaren 
på Tullberget. 

Ytterligare Ett projekt för framtiden - göra 
Fotoateljen brukbar igen!? 

Men precis som tidigare år - ingen gök i 
sikte - eller inom hörhåll - kanske sover vi 
för länge på morgnama nurnera? 

Vivianne B 

En resa i tid och rum 

En söndagsförmiddag samlades ett antal 
intresserade hos Nilssons i Legdeå, för att 
under arkeolog Tomas Larssons ledning, 
titta på de fomlärnningar som finns i 
trakten - både mycket gamla och lite 
färskare. 

Vi körde efter Gammellandsvägen från 
Rickleå - stannade tili och beskådade en 
bronsåldersgrav som finns där och 
funderade över varför man begravt folk 
just där och var man i så fall bott. 
Lärnningar från boplatser saknas så gott: 
som helt. Det är inte så lätt att tänka bort 
skog och tänka in varten runt alla höjder 
för att möjligen förstä det sarnhälle som 
fanns omkring 500 f.Kr. 

Vi tittade också på ett kullerstensfält där 
man möjligen haft förrådsgropar. 

Sedan bilade vi vidare mot Knaverhyttan 
där vi stannade tili och tittade på restema 
av en kolmila. Ytterligare ett minnesmärke 
från gammalt skogsbruk hittade vi på andra 
sidan vägen, mitt emot Martin Andersson. 
Där i slänten mot tdsket hirtade vi restema 
fran en gammal tj ärdal. 

Vi 'åkte upp på Sikaberget och beskådade 
det stora bronsåldersgravfältet där och 
sedan vidare mot Flankrotet för att se på 
något sorn vi inte vet vad det var. Något av 
människohand - en ring stenar - men när 
och varför. Bams lek eller något annat? 

Många frågor väcktes under vår 
upptäcktsfärd och många svar fick vi a v 
vår utmärkte guide Tomas. Han berättade 
medryckande om li vet under bronsåldem 
och hur arkeologema arbetar för att spåra 
upp och analysera fynden från 
fomlämningama. 

Vi som var med på upptäcktsfärden var 
alla eniga om att vi haft en meningsfylld 
dag, som vi gärna gör om på nytt. 

Vivianne B 



Hej alla vänner i Sikeå ! 

Nu spirar det i hagar och trädgårdar och så 
även här i min atelje. (Lady Lera). 

Under ett halvår har jag haft en praktikant, 
Malin Lundmark från 
Skellefteå som bott och arbetat hos mig. 
Det har varit intressant och lärorikt för oss 
båda. Malin har arbetat fram arbetsprover 
för att söka till olika högskolor där hon vill 
fortsätta sin utbildning till keramiker. 
Glädjande nog har hon kommit in både på 
HDK i Göteborg och Konstfack i 
Stockholm. Vintem har varit mörk och 
ovanligt lång känns det som och jag ser 
verkligen fram emot en ljus och skön 
sommar. Kanske blir den inte lika varm 
som förra året då t.o.m. vattnet var så 
varmt att jag kunde utöva min älsklings
sport sirnning. Ända till Kungsön vågade 
jag mig då. Blir det inte så i år har jag i alla 
fall chans'en att få mitt lystmäte när jag 
åker till mitt kära barndomsland i Bohuslän 
i slutet av sornmaren. 

Här under vintem har J ag arbetat med 
några olika ideer. En ny mugg har fått se 
dagens lj us. 
Den kommer jag att vidareutveckla till 
några olika varianter. 
Min allra mest utslitna skurtrasa gav 
upphov till variationer på temat "Nätverk" 
och blir så småningom till en utställning. 

Jag arbetar också på kompletteringar till 
min förra utställning på Norrbyskärs 

Drömvallens Föräldrakooperativ 

har lediga platser till hösten. Behöver du 
bamomsorgk - ställ dig i den kommunala 
bamomsorgskön, Ingrid Eriksson 140 3 7. 
Du kan även höra av dig till ordförande 
Åsa Lidström 15 l 48, eller till Drömvallen 
direkt 151 48. 

Åsa Lidström 

museum som i sommar kommer att ställas 
ut i Ömsköldsvik. 

Trevliga studiebesök har jag haft nöjet att 
få under maj månad. Till ett av dem 
ordnade vi även lunch. Vi hade turen att få 
fint väder så att de 50 gästema kunde sitta 
ute på vår aitan . 

Vid detta tillfälle hade vi stor nytta av 
Träffpunktens bord ,bänkar och porslin. Nu 
gäller det bara att få till en smarrig rulltåna 
som tack för lånet. 

Det var också trevligt förliden helg att 
träffa vännema från Södra Vallgrund och 
Maxmo. Ett utbyte för mig medelst E-mail 
(vi harju lärt oss utnyttja Internet i vinter) 
har bl.a. blivit bröd• och svagdricka gjort 
på mjöl och malt frå.ri Finland. Även andra 
utbyten är , typ, på G. 

I den spirande vårgrönskan besökte vi den 
vackra Tullgården i Ratan som hade sin 
invigning den 21 juni. 

Så önskar jag alla en verkligt skön sommar 
och gör gärna ett besök i min atelje där du 
kan göra spännande fynd ända från 50-
kronors-lådan och vidare till fantasirika 
utsmyckningsföremål . 

Tack Rita! 

Tack Merja! 

Tack Eva! 

Tack Elisabeth! 

Jane Sellström 

LADYLERA 

på Drömmvallens föräldrakooperativ. För 
att NI har skött om våra barn under dagis
tiden. Ingen har kunnat göra det bättre än 
ni! Ett toppenställe med andra ord! 

Mona och Kenneth Andersson 



För bokning av 

TRÄFFPUNKTEN 
kontktar du Kurt Nyman, tel: 150 83 

Säljes 
Två st opti.mistjollar samt 3st flytvästar, 
finska Rukka, 30-40 kr 
Tel: 153 71, Britt Hillbom 

Dator Skärm 
15 tum, Pris 1700:-
Ingrid och Ingemar, 150 13 

Prenumerera på Spiran! 

Lägdeås och Sikeås absolut bästa 
byatidnirig!!! 

3nr per år för endast 40 riksdaler 

Du betalar vi Postgiro 
Numret är:17 68 18 - 3 
Obs! glö.m ej a!:t märka 
inbetalningskortet med "Spiran" 
och Din adress. 

Alla som har en postlåda i byn får 
Spiran gratis (sommarstugelådor 
matas endast med Spiran på 
sommaren), men du kan ändå ge ett 
bidrag, ty det behövs!! 

Söndagscafe 
På säsongens "premiärcafe" 
kommer vi att diskutera data 
och IT samt publicering och 
skapande av hemsidor. 

Det vore roligt omalla byns 
företag och föreningar kunde 
vara representerade på detta 
möte! 
Men alla är självklart mycket 
välkomna ! ! 

Kan du besöka 

Söndagar och Onsdagar 17.00-20.00 

Om Du har några frågor angående Andra 

Varvet kan du kontakta: 

Ingrid Hanke, 150 13 

Barbro Pettersson, 15113 

Bidrag till L/5.1 kan lämnas på: 
Postgironummer:17 68 18 - 3 
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Anläggnings och underhållsgrupper 1998 

Andra Varvet Stora Magasinet 

Ingrid Hanke, 150 13 ~~ 
Sture Bäckström, 153 53 

Barbro Pettersen, 153 13 Olov Karlsson, 153 15 

Eva Löf 151 60, Maud Sjöberg 153 15 Ann-Charlott Nordlund, 150 81 

Projekt Såghuset Fyren 
Ingrid Hanke, 150 13 1----1---- Gunnar Lundmark, 151 16 

Barbro Pettersen, 153 13 Kurt Westerlund, 107 31 
Eva Löf 151 60, Maud Sjöberg 153 15 Alf Johansson, 555 93 

Campingen Drömvallens Lekpark 
Kurt Westerlund, 107 31 >-'--

Föräldrakooperativet, Asa Lidström, 152 58 
Sture Svahn, 151 92 

Spirantidningen Baga.rstugan 
Fredrik Nilsson, 150 13 

'--'-- Wanja Brorsdotter, 152 1 O .. . . 

Kvarl<enprojektet Fårl<ooperativet 

Sture Bäckström, 153 53 ~ >--
Sture Svahn, 151 92 -

Byakontoret Hemsidegruppen 
Fredrik Nilsson, 150 13 1---- - Asa Bäckström, 153 53 

Vivianne Bäckström, 153 53 Fredrik Nilsson, 150 13 
Olov Karlsson, 153 15 

Sikeå-En resa i tid och rum Brandstationen 

Ingemar Nilsson. 150 13 - - Mikael Jonsson, 150 51 
Sven-Erik Lundström, 151 7 4 

Varfsstugan Spårvägen 
Ingrid Hanke, 150 13 ..__._ Martin Jansson, 151 96 

Eva Löf, 151 60 

Jämmerdalsbron Grillplatser, Knaverhyttan , Sikeåberget, Östersia 
Barbro Petterson, 153 13 ~~ 

Per Sikström, 102 12 
Jan Nyman, 152 09 

Tommy Johansson, 153 33 

Smedjan Sikeå Havspark 
Barbro Pettersson, 153 13 1----1---- Sture Bäckström, 153 53 

Miljögrupp S ikeå Posten 

Martin Jansson, 151 96 '--'-- Lola Nyman, 150 83 
Ingrid Hanke, 150 13 

Barbro Pettersson, 151 13 
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