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I detta nummer bl. a.: 
Scoutläger i Sikeå i sommar 
Såghuset "Andra varvet" 
Stora magasinet 
Gökottan 
Sjöbodar 

Hej alla Spiran-läsare! 

Den tidning som du nu har i din hand är den första 
Spirantidning som tryckts på ett riktigt tryckeri. Det är 
Tryckeriet i Robertsfors AB med Katrina Norqvist i spet
sen som "tryckt" men själva skrivandet har vi Legdeå -
och Sikeåbor själva stått för. 

Kom ihåg - alla är välkomna att lämna in bidrag till tid
ningen. 

Mycket händer just nu i Sikeå, f a koncentrerat till ham
nen. Andra varvet är i full gång, Ångbåtskajen är nästan 
klar och Sikeå havscamping börjar ta form. 

Framtida projekt är bl a Stora magasinet och det s k 
S j öbodkooperati vet. 

Mycket är således på gång och lite jobbigt är det nog 
med allt ideellt arbete som måste göras men byns befolk
ning ökar, flera unga familjer har flyttat in, och vi i LSI 
hoppas att allt fler vill engagera sig i arbetet för att ut
veckla våra byar, skapa samhörighet och ökad trivsel och 
kanske till och med nya arbetstillfällen. 

Till alla nyinflyttade- välkomna till Legdeå/Sikeå! 

Till alla- välkomna till Legdeå/Sikeådagen - Byadagen -
lördagen den 14 augusti och en trevlig sommar! 

Sture Bäckström 
Ordförande i LSI 



Spiran tidningen 
lsispiran@hotmail.com 

Redaktion & annonser: 
Annons 1/4 sida 50:-
Sture Bäckström, 0934-153 53, 
sbm@robertsfors.se 
Fredrik Nilsson, 0934-150 13, 
fr_ni@hotmail.com 
Åsa Bäckström, 0934-153 53, 
asa_backstrom@hotmail.com 

Prenumeration: 
Prenumeration 1999 - 50:
Pg. 17 68 18 - 3 (LSI) 
Lola Nyman 0934-150 83 

Ansvarig utgivare: 
LSI:s styrelse 

Utgivningsplan för Spiran 
1999-2000 

Nr 3 (okt.) Manusstopp 30/9 
Nr 1 (mars) Manusstopp 28/2 

Legdeå/Sikeå Intresseförening 
elo Sture Bäckström 
Brännstan 153 
915 93 ROBERTSFORS 
0934-153 53 
sbm@robertsfors.se 
lsi@robertsfors.se 
http://www.kvarken.org/projekt/sikea 

Bagarstugan 
Bokning: Wanja Brorsdotter, 
0934-152 10 
Hyrespris inkl. ved: 

Sikeå Havscamping 

halvdag 50:
heldag 100:-

Kurt Vesterlund, 0934-107 31 
Hyra: 1.000:-/år, 60:-/dygn 

Andra Varvet 
Barbro Pettersson, 0934-151 13 
Ingrid Hanke, 0934-150 13 
Butiken, 070-248 89 97 
http://come.to/andra varvet 

Dum som en gås? 

Varje fågel flyger med egna vingar, men genom att flyga 
i V-formationen ökar flocken effekten med 71 % jämfört 
med om varje fågel flög ensam. 
Lärdom: Männiksor som arbetar i en gemensam 
riktning och med känsla av samhörighet kommer 
fortare och lättare tili målet eftersom de får drag
hjälp av varandra. 

Så snart en gås faller ut ur formationen återtar den sin 
plats så fort som möjligt för att kunna dra nytta av 
lyftkrafter från den framförvarande gåsen. 
Lärdom: Om vi hade lika mycket förnuft som en 
gås skulle vi ansiota oss tili dem som strävar i 
samma riktning som vi själva önskar. 

När en ledargås blir trött flyttar den bakåt i formationen 
och en annan gås intar tätplatsen. 
Lärdom: Det lönar sig att turas om att ta de tunga 
jobben och att dela upp ledarskapet sinsemellan. 

Gässen i formationen skriker på bakifrån för att heja på 
de främsta till att hålla farten. 
Lärdom: Vi måste se tili att våra skrik från de bakre 
leden är uppmuntrande och inte tvärt om. 

När en gås blir sjuk eller skadad och inte kan följa med 
lämnar två andra gäss formationen för att hjälpa och 
skydda den. De stannar tills gåsen antingen kan flyga 
igen eller dör. 
Lärdom: Om vi har lika mycket förnuft som gässen 
kommer även vi att bistå och stödja varandra på 
detta sätt. 

Bidrag tili LSI 

Som alla bybor vet så 
tas inga medlernsavgifter 
ut av Legdeå/Sikeå 
Intresseförening men vi 
behöver pengar för vår 
verksarnhet. 

Sätt gärna in Ditt bidrag 
på postgiro 17 68 18-3 

Ingrid Hanke 



Vi fixar det ! 

Och vi, vi är många. Från de som bistått med 
materia!, några timmars arbete till oss som näs
tan grävt ner kropp och själ. Och nu så reser 
hon sig röd och grann stigande ut med många 
vackra ögon. Visst förstår Ni att det handlar 
om Såghuset 

Drygt 60 personer har ställt upp ideellt. Det är 
fantastiskt. 

Men trots vår massiva insats så utan Sven-Erik 
och hans ALU-gäng på fyra personer hade hon, 
Såghuset, inte varit så röd och grann och stått 
där med de vackra broarna. Och jag är er evigt 
tacksam, för utan den hjälpen hade vi fåttjobba 
häcken av oss i höst och hade antagligen ändå 
inte hunnit lika långt. 

Men den 27 slår vi upp portarna 
till Andra Varvet, i Såghuset. 

Kom in och titta. Njut av en 
vacker lokal. Ta en kaffetår, köp 
glass ! Eller varför inte en kola. 1' 
hantverk? Gå runt och botanisera i alla "kan 
vara bra att ha" -saker som någon annan inte 
tycker är nått att ha. 

S å till Er alla 

Varmt välkomna till Andra Varvet och 
Såghuset! 

Ingrid och Barbro 

En av de jlitiga myroma - Curt Nyman 

Modell över hamnen 

Till hösten startar en studiecirkel som syftar till 
att en modell över hamnen fordningställs. Vill 
Du vara med i en intressant cirkel, kontakta 
Sture B te! 153 53 

Hamnen på 1920-talet 

Stora Magasinet räddat ! 

Efter många turer börjar vi nu se slutet på 
"Rädda magsinet" -projektet. . 

Som i de allra flesta fall har pengabristen 
utgjort det stora hindret men nu är finansie
ringen äntligen löst. 

Inte mindre än 40.000:-- har kommit in via 
bidrag från allmänheten, både från privatperso
ner, organisationer och företag! Ett stort tack 
till alla! 

Från länsantikvarien har vi fått 140.000:- så nu 
finns alltså totalt 180.000:-- i kassan. 

I dagsläget har offerter på plåt och arbete 
infordrats och till leverantör av plåten har 
utsetts Robertsfors Järn och byggentreprenör 
blir ALI-Bygg i Åkullsjön. Arbetet påbörjas 
omkring den första september och ska vara 
slutfört 15 november. 

Dessförinnan ska också det mesta av övrigt 
arbete vara slutfört, det handlar om lagning av 
väggar och golv och målning av det väldiga 
huset. Förhoppningsvis kommer det mesta att 
utföras som så kallat praktikarbete men mycket 
ideellt arbete kommer också att erfordras innan 
vårt Stora Magasin är tip top igen! 

Sture 



Gökottan 

Årets Gökotta - torsdagen den 14 maj - hade 
samlat rekordstort antal deltagare. Vi var 17 
stora och fyra mindre som cyklade från Träff
punkten i riktning norrut. Sture berättade om 
affärer, cafeer och biografer i det gamla Sikeå. 

Efter att ha funderat kring vad som kan ha fun
nits i Sävströmsbacken, på gamla kartor står 
det "branåkren", trampade vi vidare och beskå
dade Dan-Viktors postlådeuppfinning. Nästa 
stopp blev vid "Zackri-grinna" och en liten 
skogspromenad resulterade i upptäckten av två 
husgrunder - efter Zakarias Eklund. 

Vi stannade till vid Jämmerdalsvägen och tit
tade på de f d kyrkstugorna från Nysätra innan 
vi åkte vidare över bron, där snön låg kvar vid 
vägkanterna på skuggsidan 

Nästa avtagsväg blev Stenhuggargränd och 
efter en runda i Brännstan kom vi fram till tom
ten efter den s k Knubbkyrkan, där vi intog vårt 
medhavda fika. 

Efter att ha stärkt oss, pustat ett tag och pratat 
vidare fortsatte vi ner till Såghuset, funderade 
över hur det sett ut en gång på bostadsornrådet 
"Platsen", jämförde nutid med gamla fotogra
fier, och gjorde en promenad efter den plane
rade natur-kulturstigen. 

Dagen avslutades med en titt på restaureringen 
av det senaste tillskottet av affärer-cafeer i byn 
- Andra Varvet - i gamla Såghuset. 

Och precis som tidigare år- ingen gök! 
Vivianne 

Midsommarpråmarna på väg tili Ku11gsö11 

Sikeås första biograf frå111920-talet 

Den gamla biograf en 

Huset på bilden inrymde Sikeås första biograf
salong. Det uppfördes på 1920-talet av montö
ren Edvard Lindberg och låg vid Kustlands
vägen alldeles invid berget mitt emot Rickard 
Rönnholms hus. 

Biografen brann ned 1932 och tidnings-repor
tern vet att berätta att branden upptäcktes vid 
femtiden på måndagsmorgonen, men att huset 
då redan var övertänt och med den tidens 
släckningsutrusning var inte mycket att göra. 
Förmodligen ryckte man ut med brandsprutan 
som fortfarande finns i vår lilla brandstation. 
Av reportaget framgår också att huset var för
säkrat för 23.000:--. Någon ny byggnad upp
fördes inte på platsen. När så småningom en ny 
biograf, den s k Sandbergska biografen, upp
fördes, blev det på tomten mellan Dan-Viktors 
och Vivan Petterssons hus. 

Sture 

Midsommar på Träffpunkten 

För första gången ordnades i år midsommarfi
rande på Träffpunkten. Ett 40-tal reste 
midsommarstången, dansade, sjöng, kastade 
stövel, fikade och njöt i det vackra vädret. 

Initiativtagare till det trevliga arrangemanget, 
som säkert får en fortsättning nästa år, var 
Träffpunktenföreningen. 



Sjöbodar på kajkanten ! 

Låter inte det spännande ! Hamnens funktion 
som lastageplats för yrkesmässig trafik är ju 
över. Djupförhållanden och investeringar för 
att hålla kajerna i skick sätter hinder i vägen för 
en fortsatt verksamhet. 

Känns det inte naturligt att använda vår fina 
hamn för friluftsändamål i stället? Campingen 
och båtklubbens verksamhet är ju exempel på 
detta och nu planeras för sjöbodar på kaj
kanten ! 

Tanken är att dessa också ska vara utrustade 
för övernattning och kunna användas som 
campingstugor under viss del av sommaren el
ler för boende i samband med kursverksamhet 
som vi i LSI hoppas kunna driva framöver. 

Sjöbodarnas yttermått begränsas till ca 15 m2 

De byggs upp av enskilda som får förpliktiga 
sig att upplåta sina bodar under max. 14 dagar/ 
år. 

Några planeringsmöten har hållits men till hös
ten startar planeringen på allvar, så vill Du vara 
med så passa på nu när tåget går! 

Kontakta Sture Bäckström tel 0934-153 53. 
Sture 

Siko& hamn 

jöbodar 

Träffpunkten 

För bokning av Träffpunkten - kontakta Curt 
Nyman. Tel 150 83 ! 

Minns du? 

Varvsstugan finns kvar men minns du sjömans
hemmet? Minns Du "Knubbkyrkan", bönhuset, 
tvättstugan, Storbyggningen? Vet Du ens om 
att de här byggnaderna en gång har funnits. 

Det är kanske inte så lätt att känna till om Du 
inte är "urgammal" sikabo ! Menen del läm
ningar finns kvar från storhetstiden under 
1900-talets första hälft och Du kanske undrar 
- Vad det är jag ser? Varför då och varför just 
här? 

För att stilla Din nyfikenhet och hjälpa oss 
gamla att komma ihåg håller en kulturminnes
stig nu på att ställas i ordning. Den ska visa på 
de minnesmärken som finns kvar och informera 
om det som var en gång. 

Den ska också visa kustens växter isin natur
liga miljö. 

I dagsläget är stigen röjd och en del växter är 
planterade, men skyltning saknas än. Förhopp
ningsvis blir den klar under hösten. 

Om Du är nyfiken och vill gå stigen redan nu så 
är det lämpligt att utgå från Varvsstugan. Den 
går sedan över Tullberget, förbi Knubbkyrkan, 
Slipen, Såghuset, "Platsen", Sjömanshemmet, 
Bönhuset, Tvättstugan och tillbaka till Varvs
stugan. Följ röd snitsel ! 

Vi som arbetet med stigen är Laila och 
Ragnvald Andersson, Sture Bäckström, Mar
lene Hardeling, Harald Häggström, Ann-Char
lott Nordlund, Vivianne Samuelsson, Sture 
Swahn och Kurt Westerlund. 

Sture 

Bilde11, som är tage11 frå11 Tullgårde11, visar ha11111e11 i börja11 av 
1900-talet, i111za11 de stora 111agasi11e11 byggts 



Byborna blir datafreakar ! 

Inom ramen för vårt K varkenprojekt har en 
datakurs för Legdeå/Sikeåbor hållits under vå
ren. I kursen deltog 15 personer och ledare var 
Vivianne och Åsa Bäckström Ett syfte med 
projektet är att utveckla datakunnandet hos 
byborna och målet är att det när projektet är 
slut ska finnas minst en datakunnig person i 
varje hushåll. 

Ett videokonferensmöte och en chatdag och 
har också genomförts. 

I maj gjorde ett antal bybor en intressant resa 
till våra projektvänner i Finland och under hös
ten kommer besöket att återgäldas. 

Till hösten kommer också en enkät att göras 
för att kartlägga datortillgången och använd
ningen i byarna. 

Ytterligare ett resultat av projektet är att LSI 
nu har sin egen hemsida. Den hittar du under 
http://www.kvarken.org/projekt/sikea. 

Sture 

Allemanutdagen 

Årets allemanutdag var mycket välbesökt. Ett 
60-tal sikeå-och legdeåbor samlades för att 
arbeta med Såghuset, städning av Träffpunkten 
- ute och inne- städning av hamnområdet mm. 
Och som tidigare år gjorde vi gemensam sak 
med båtklubbens medlemmar. Lunchen var två 
härliga soppor med smörgåsar och kaffe med 
kaka till och de som fixat maten ser ni här ovan 
- Lola Nyman och Ann-Charlott Nordlund. 
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DISTRIKTSLÄGER 
1999 

Robertsfors Scoutkår har i år fått i uppdrag av 
Västerbottens Scoutdistrikt att anordna som
marens scoutläger. 

Att välja plats är alltid svårt men vi fastnade 
rätt snabbt för Sikeåhamn av naturliga skäl. 
Lägret är för barn i åldrarna åtta till sexton år. 
De äldsta barnen, ca 30 st, kommer till Sikeå 
söndagen den 8 augusti. Tisdag den 10:e kom
mer 100 st juniorer som är 10-12 år. Den stora 
anhopningen med barn kommer torsdagen den 
12:e, de barnen är 8-10 år och är ca 150 st. 
Lägret avslutas på lördagen den 14 augusti. 

Jag vill gärna ha hjälp av Er bybor! Kanske nå
gon kan berätta om Sikeåhamns historia. Nå
gon eller några kan kanske visa och lära barnen 
lite om lagning av nät och givetvis berätta 
fiskehistorier. Hör av Er till mig. Jag är öppen 
för försl ag ! 

Peder Andersson 
Robertsfors Scoutkår tel 15025 

är nu aktuellt ... 
En bra 

RADIO-apparat 
ävens6. 
V I har icirstklassiga mirken 
av båda delarna att visa Er -
BöTA inte för bristande lyse 
- det bllr dyrare. -
GöR det h e m t r e. v 1 i g t 
med en bra RADIOMOTTA
GARE. 
KOMIN TILL OSS! 

Richard F orsmans 
Cykel- & Radioa(fär 

SI K E A Tel 24 
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Sikeå Hamn 

Oppet 
alla dagar utom lördagar 

1500 - 2000 
27 juni - 15 augusti 

NYA OCH GAMLA PRYLAR 
Lokalt hantverk · Fika · Godis · Glass 
Vi åtar oss även 
att sälja dina prylar 
mot provision 
Tel 070-24 88 997 

http://come.to/ andra varvet 

-lt] 
Europeiska Regionala fonden 

Sikeå Havscamping 

börjar nu ta form. Markplanering och förstärk
ning av kajen pågår. Under hösten kommer 
elektricitet och vatten att dras ut till cam
pingen. 

Camping- 0 Dygn 60:
avgifter: 0 Vecka 250:-

0 Helt år: 1000:--

Tillgång till:O Servicehus, med WC, dusch, 
bastu, tvättmaskin och kök 

0 Grillplatser 
0 Vedeldad bastu 

En del av kostnaderna får vi som EU-bidrag 
genom ett Leader-projekt som finansieras av 
J ordbruksfonden. 

*** * * * * * * *** 
Jordbruksfonden 

E4 
mo kellefteå 

0 SIKEÅ (co 2.5 km)Sikeå hamn 
~iiert~sf~ors:---r--'""-..,..---....-- 0 

D 

E4 
mot meå 

Såghuset m,dl □ 
butik Andra Varvet 

Motionera mera ! 

Till hösten startar en motionsdrive organiserad 
av Linkans Åkeri IF. 

Onsdagar och söndagar 17. 00-19. 00 
blir motionsdagar med start söndagen 
den 15 augusti. 

Motionsslingor 3-10 km. 

Vid varje tillfälle läggs en avgift på 10:-. 
Utlottning av priser sker sedan vid säsongens 
slut. 

Information fås genom Per-Erik Lindkvist 
tel 150 60 

Välkornna! 

Linkans Åkeri IF 
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LEGDEA/SIKEA ALMANACKAN 

a Datum Tid Aktivitet Arran ör/Plats 
Juli Sommarauktion Missionskyrkan 

ör. 7 augusti Sikeå Varfs Minne 
Lys-tävling, 
kölbåtar Arr. Sikeå Båtklubb 

8 augusti Kungsöutflykten Arr. Sikeå Båtklubb 
ån-

9-14 augusti Scoutläger SikeåHamn 
Arr. Robertsfors Scoutkår 

14 augusti Harnnmarknad 
Hemvändardag SikeåHamn 

Arr. LSI och SBK 
15 augusti Andra Varvet stänger Såghuset 
28 augusti Båtsista 

Surströmmingsfest Arr. Sikeå Båtklubb 
18 september 10.00 Arbetsträff - SBK Arr. Sikeå Båtklubb 
30 september Manusstopp Spiran 3 LSI 

2 oktober 10.00 Arbetsträff - SBK 

Arr:Sikeå Båtklubb 

Byadagen - Legdeå/Sikeådagen 

0 

Hamnmarknad/ Atervändardag 

Lördagen den 14 augusti kl 11.00-16.00 

Marknadsstånd, veteranbilsrally, ponnyridning, fika och matservering, bakning i bagarstugan, 
underhållning mm 

Ridklubben Sandgärdan, Legdeå/Sikeå Intresseförening, Sikeå Båtklubb 


