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I detta nummer bl.a.: 
- Litet rekord 
- Förändringar i 
SikeåSK 

-Resa i öst 
- Ny redaktion 
- K varkenled 

Hej alla Spiranläsare! 

Här kommer nu Spirantidningens sommamummer. 

Efter en aktiv vår med vårfesten, fullt med folk och 
jättefin underhållning av småstjämoma, 
Allemanutdagen, ett 40-tal i arbete med vårstädning, 
röjning etc och Gökotteutflykten med god uppslutning 
och nya upptäckter, står vi nu inför en sommar, som 
också den är fylld av aktiviteter. 

Den 18 juni öppnar Andra varvet och vi hoppas natur
ligtvis att fjolårets succe med 8000 - 10 000 besökare 
kommer att upprepas. 

Ute på Campingen fortsätter utbyggnaden. Ett service
hus, bambassäng och lekplats är nya tillskott, som hål
ler på att byggas av Sven-Erik Lundström och hans 
arbetare. Hela 10 personer ingår i arbetsstyrkan. 

Campingen har blivit populär, trots att allt inte är klart 
och ingen reklam gjorts. 14 av de 16 säsongplatsema 
med el är redan uthyrda. 

Också fårkooperativet kan se fram mot en lysande sä
song med nytt fårrekord, 30 stycken, och flera nya får
ägare . 

Nöjeskalendem är också välmatad med Midsommarfi
rande på Träffpunkten, Sommardans till tonema från 
Eckes orkester lördag den 29 juli och Legdeå/Sikeå
dagen/Hemvändardag lördag den 12 augusti. 

Välkomna till våra arrangemang och en Glad och solig 
sommar tillönskas alla av 

Sture Bäckström 
Ordjörande i LSI 



Spirantidningen 
lsispiran@hotmail .com 

Redaktion och annonser: 
Annons 1/4 sida 100:-
Kontakta Ingemar Nilsson, 0934-150 13, 
för vidare information. 

Prenumeration: 
Ett år (3 nummer) för 50:
Pg. 17 68 18 - 3 (LSI) 
Lola Nyman 0934- 150 83 

Ansvarig utgivare: 
LSI:s styrelse 

Utgivningsplan 2000 
Nrl (mars) Manusstopp 28/2 
Nr2 (iuni) Manusstopp 31 /5 
-sommarstugeutdelning 
Nr 3 (oktober) Manusstopp 30/9 

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

Bagarstugan 
Bokning: Wanja Brorsdotter 
0934-152 10 
Hyrespris inkl. ved: halvdag: 50:

heldag: 100:-

Sikeå Havscamping 
Kurt Vesterlund, 0934-107 31 

Andra Varvet 
070-248 89 97 
http://come.to/andravarvet 

Sikeå SK fick ny ordförande efter 36 år 
-Martin Jonsson lämnar över tili "Handbollen" 

Sikeå Sportklubb tog beslutet att organisera om klubbens 
ledning vid förra veckans årsmöte, varvid handbolls
sektionen bildar stommen i den nya huvudstyrelsen. De
lar av den tidigare styrelsen blir stomme i en nybildad 
"byasektion" som kommer att driva olika ungdoms
aktiviteter i Sikeå by. 
Martin Jonsson, som axlade ordförandeskapet i Sikeå SK 
redan 1964 som 14-åring, lärnnar över ordförandeskapet 
till Gunnar Hammarsten, ett välkänt narnn i handbolls
kretsama efter sina 16 år som sektionsordförande för 
SSK Handboll. 

Tanken att ändra organisationen har funnits i klubben en 
tid allt eftersom handbollen har vuxit i storlek och nu
mera klart dominerar Sikeå SK's aktiviteter. En utred
ningsgrupp har under vintem sett över vilka altemativ 
som funnits och lagt fram ett förslag till Handbolls
sektionens och klubbens årsmöten. Förslaget innebär att 
förra Handbollssektionen förstärks och blir ny huvud
styrelse, vilket medför att den volymsmässigt största 
klubbdelen, både som antalet aktivitetstimmar och som 
ekonomisk omsättning, hamnar direkt under klubbens 
ledning. Det innebär även att ansvaret för anställda, re
presentation i Sporthallsalliansen och Föreningamas Hus 
harnnar hos "Handbollsfolket" som redan idag har nyttan 
och huvudintresset för dessa delar. Den verksarnhet som 
bedrivs i Sikeå by, främst ungdomsverksarnheter på 
Drömvallen (fotbollsplan/isbana/friidrott) och Träff
punkten (bordtennis/innebandy/"ungdomsgård") kom
mer att styras av en nystartad Byasektion. Denna sektion 
har minst en post i huvudstyrelsen men kommer att be
driva sin verksamhet relativt fristående utifrån en god
känd årsplan och budget. 
Årsmötet godkände förslaget tili omorganisation och 
valde en ny huvudstyrelse baserad på den tidigare 
handbollsstyrelsen med Gunnar Hammarsten ( ordfö
rande ), Gunnar Lindström (sekreterare) och Ellinor 
Carlsson (kassör) som toppnarnn. 
Till ordförande i byasektionen valdes Jonny Ekman, 
Carita Boman blev kassör, Jan-Erik Mattsson blev sekre
terare och Sture Swahn och Ulla Öberg valdes som leda
möter. Ulla sitter även i huvudstyrelsen. Laila Boström 
och Rune Normark valdes till suppleanter. 

Handbollens verksarnhetsplan för kommande år godkän
des medan den nybildade byasektionen fick i uppdrag att 
omgående lägga verksarnhetsplan/budget. Årsmötet re-



kommenderade dock en upprustning av Drömvallens 
utrustningar som en viktig del. Byastyrelsen tar 
gäma emot ideer och arbetsinsatser samt uppmanar 
alla bybor att bli medlemmar. (Inbetalningskort för 
det nya verksamhetsåret kommer i börj an av hösten.) 

Innan årsmötet avslutades med smörgåstårta så 
avtackades den avgående ordföranden, Martin Jans
son, genom sin efterträdare med blommor, ett 
"Tackdiplom" som även ger fri entre till alla 
handbollens hemmamatcher under 5 år och ett kor
tare tal, där Martins stora engagemang, praktiska 
lösningar och styrka som förhandlare lyftes fram. 
Martin tackade för uppvaktningen och berättade 
några korta fragment från sin tid som ordförande. 
Han mindes att klubben ansåg att ungdomama som 
aktiverades också skulle lära sig ta ansvar, varför 
han och några andra tonårsgrabbar(Gunnar Lund
mark, Sven-Erik Lundström) hamnade i styrelsen. 
En stor del av byns ungdomar deltog i de aktiviteter 
som klubben hade, främst fotboll, friidrott och 
bandy, - det fanns inte så mycket annat att göra på 
fritiden. Klubben hade ett mycket bra stöd från 
faktom för sågen i Sikeå hamn där bl.a. en belyst 
isbana anlades som även nyttjades under höstkvälla
ma för friidrottsträning. Genom att många ställde 
upp med arbete och andra resurser (nutidens 
"Företagssponsring") behövdes inte så stora pengar 
för klubbens verksamhet, t.ex. kunde en hel fotbolls
säsong bedrivas för cirka 3000 kronor. Idag omsätter 
klubben ungefär 1,5 miljoner kronor. 
Förutom seriespel så hade Sikeå SK en hel del inter
nationella fotbollsmatcher genom att man spelade 
mot manskapet på de båtar som låg i hamnen. 

Martin mindes även hur enkel hanteringen var för att 
erhålla ett kommunalt bidrag: 
-Man gick till kommunalkamrem som kunde bevilja 
stödet direkt och lämna ut pengama så att man hade 
en eller ett par tusenlappar i handen då man gick. 
Martin avslutade med att önska Gunnar lycka till 
som ny ordförande och berömde även det sätt som 
han och handbollsstyrelsen bedrivit sin verksamhet 
tidigare, vilket bådar gott för en fortsatt välskött 
klubb. 

Olov Karlsson 

Segla med Jakobstads Wapen 

Ta chansen och segla med Du också! 
Lördag 12 augusti 2000 
Avg. Ratan 10.00- ank. Sikeå 13.00 
Visning i Sikeå hamn 14.00-15.00 
Avg. Sikeå 16.00- ank. Kallviken 19.30 

Pris: 250:- /tur inkl. måltid ombord. 
Max. 50 platser. 
Bokning senast 9 aug. på tel. 0934-153 53. 

Legdeå/Sikeå Intresseferening 

Byadagen/Legdeå/Sikeådagen 
Hamnmarknad och återvändardag 

Lördagen den 12 augusti kl 11. 00-16. 00 

Marknad, veteranbilsrally, ponnyridning. 
Bakning i bagarstugan, fika, mat under
hållning. 

Besök av Jakobstads Wapen 
Örtavandring mm 

Ridklubben Sandgärdan 
Legdeå-Sikeå Intresseförening 

Sikeå Båtklubb 

Sikeå Havscamping 

Campingavgifter sommaren 2000 

Säsongavgift 1/5 - 30/9 

Dygn 

Vecka 

1.500:- med ei 
1.000:- utan ei 

120:- med ei 
60:- utan ei 

500:- med ei 

300:- utan ei 

Tillgång till servicehus, grillplatser, 
bastu 

Bokning via tel. 15116 



Sommarerbjudandel 
Solen skiner och det är dags att se om sitt hus efter 
vinterdvalan. Utnyttja vårt sommarerbjudande! 
Ett besök i vår nya butik lönar sig alltid. Vi har ett hel
täckande sortiment i färg- och golvmaterial. 

Träolja 3 liter 
FILlgger Grundolja 1 liter 
FILlgger Grundolja 3 liter 
Utegrund vit, röd, gul 3 liter 
Utegrund vit, röd, gul 10 liter 
Trälasyr 10 liter 
Oljetäcklasyr 10 liter 
Oljefärg Primolin 10 liter 
Fönsterfärg 1 liter 
Fönsterfärg 3 liter 
Täcklasyr 10 liter 
Uteakrylat 3 liter 
Uteakrylat 10 1 iter 
Äkta Faluröd 10 liter 
FILlgger Grundolja 1 liter 

115:-
84:-
212:-
228:-
630:-
692:-
774:-
827:-
110:-
289:-
757:-
258:-
726:-
185:-
84:-

Öppettider: 
Måndag - fredag 

kl 07-08 & kl 16-18 

Sikeå 153 91 
070-2247473 ei. 070-3811766 

VÄLKOMMEN!!I! 
Valborg på Träffpunkten 
Vårens organisationsgrupp vill tacka alla som 
bidrog till att göra Valborgskvällen på Träff
punkten så lyckad. Aldrig hade vi vågat drömma 
om att lokalen skulle fyllas så till bristnings
gränsen med glada och förväntansfulla männis
kor. Förutom publiken som bidrog med ett an-

tai välbehövliga tusenlappar till Byggnads
föreningen genom entre, lottköp och fikande, så 
vill vi främst lyfta fram Småstjärnorna som 
gjorde fantastiska framträdanden. Byns Företa
gare hade skänkt många fina lotterivinster och 
Damkören skapade riktig vårstämning med sin 
skönsång. Därefter brann brasan trivsamt som 
bakgrund tili samvaro i den fina men något ky
liga kvällen. 

Ett stort tack tili alla! 



Jakobstads Wapen 
besöker Sikeå under hamnmarknaden. 

En STOR nyhet 
för det minsta huset 
Nu har det hänt ! 
Vår lilla brandstation har blivit godkänd 
som den minsta brandstationen i Sverige. 
Vilken glad överraskningjag fick när jag 
häromdagen ringde tili Guinnes. 
Då kunde Johan Rosen meddela att "Vår 
brandstation kommer med i nästa 
tryckning av Rekordboken". Så till hösten 
när diplomet kommer, får vi ställa till en 
Brandkårsfest för att fira vår lilla sevärd
het. Men vi behöver kanske göra något 
mer, med vår brandstation. Varför inte en 
"Skärmbildsutställning" som visar 
brandkårsarbetet från förr i tiden? 
Det måste snyggas till utanför huset. Vi 
måste göra snygga skyltar att sätta upp för 
att besökare inte ska missa "Svergies 
minsta brandstation" 

Efter 36 års slit 
avgår Martin Jonsson som ordjörande i SSK. 

Nåson som kan komma med några goda 
förslag om hur vi gör? 

Hör av er tili: 
Ann Charlott Nordlund Tel. 15081 



En "ny" och förbättrad 
Spiran-tidning ! ! 
Jag sitter med i valberedningen och vi fick 
då uppdraget att hitta några personer som 
kunde ingå i en redaktion, som ska se till att 
göra vår tidning om möjligt ännu bättre. Vi 
kan då avlasta Vivianne och Sture på några 
arbetsuppgifter. Tiden räcker inte, när man 
som de har så många jäm i elden. 
Några funderingar/önskningar som vi har, för 
att förbättra tidningen är. 
Alla föreningama i byn måste bli bättre på 
att skicka in sina nyheter. Det kan gälla en 
tävling eller arrangemang som kommer, el
ler resultat från en som har varit. 
Vi har några föreningar som är duktiga att 
skicka in. Men för att göra tidningen ännu 
bättre måste alla hjälpa till. 
Kan inte Din förening utse någon som tipsar, 
eller skriver själv om vad som händer i er 
förening. För det är väl bra att vialla får del 
av vad som händer i Sikeå & Legdeå? 
Det är föreningama som håller Sikeå så le
vande, så kom med era nyheter. 
Kan vi göra en familjesida? Vilka nya som 
har flyttat hit till byn! Hälsa våra nyfödda 
hit till världen! 
Inte bara nyheter vill vi ha. Ska vi ha ett "F örr 
i tin" där gamla händelser berättas på nytt? 
Vi alla Sikeå- och Legdeåbor har säkert nå
got att berätta men även Du som bor utbyss 
kan väl skriva ner något minne från förr i 
tiden. 

Tänk vad vi kan bli bra med bra medhjäl
pare. 
Från valberedningen / Ann Charlott 

... den redaktion som Ann Charlott närnner 
ovan är under bildande. Den ska bestå av ett 
tiotal personer, vars uppgift skall bli att göra 
Spiran och att modifiera LSI' s hemsida som 
är i stort behov av upprustning. När du läser 
detta kommer redaktionen att vara bildad, och 
nästa nummer av Spiran kommer att vara 
gjord av dem. 
Fredrik Nilsson, fr _ ni@hotmail.com 

U tflyktsmål i österled 

Varför inte göra en tripp över K varken medan 
vi har färjeförbindelsen kvar. Strax norr om 
Vasa tar du Finlands längsta bro över till 
Björkö. Du kommer först till Replot med det 
lutande kyrktomet ( det lär även finnas bra res
tauranger) men kör vidare mot Södra Vall
grund och där finns butiken "Sommaröhall" 
med hantverk och konsthantverk och färskt 
bröd. Efter det kan du forsätta till "panget" 
Bulleråsen, byggt efter en cigarrlåda och whis
kyflaska, som ligger vackert nere vid vattnet. 
Där kan du äta god mat, hyra en stuga och var
för inte besöka det fina fiskemuseet som ligger 
alldeles i närheten. På den norra delen av ön 
finns Björköby där kan du ta in på "Torpet" 
och beställa frukost i Minibaren, ett ställe som 
inte har några likheter med vad många av oss 
associerar till en minibar, där kan du få att äta 
havregrynsgröt med havtomssaft. Mycke gott! 
Och köpa goda inläggningar av sik. Sedan är 
det att fara runt och se den vackra naturen, det 
finns vandringsleder, fiskeresor, sälsafari eller 
varför inte en tur till någon av de många öama 
som finns runt Björkö. 
Söder om Vasa ligger ett mycket fint och ak
tivt hembygdsområde "Stundars", det händer 
något där hela sommaren från Astrid Lindgren 
kavalkad till höbärgningsfest. Du kan få dig en 
mat bit där och köpa hantverk. Men bara några 
hundra meter därifrån ligger Solfs gästgiveri 
inrymt i en mycket vacker österbottensgård, 
där kan du boka en vikingamiddag och över
nattning. Dra sedan vidare mot Kristinestad 
och Bötombergen. Det var där som någon för 
några år sedan fann Varggrottan med läm
ningar efter människor från före vår senaste 
istid. I Lappfjärd kan du besöka kyrkan som 
rymmer alla boende i bygden (3 000 pers.) 
Kristinestad erbjuder annars ett vacker 
småstadslandskap, sjöfartshistoria, marknader, 
bra fiske- och badmöjligheter. Haen bra som
mar! 

IngridH 



Engelskt flygplan 

Denna händelse har reportem Kjell Ågren, Norr
bottens Radion, tagit upp i sitt program 
"Historisk tillbakablick". 
Han har nu intervjuat mig om denna händelse som 
ägde rum den 2 maj 1945: 
"Motorljud från planet gjorde att jag gick ut och 
fick se ett lågtflygande plan. Planet var utan dörr 
och jag förstod då att en nödlandning var förestå
ende. 
Jag tog cykeln och åkte ner till hamnen och fick 
där följa tullen Gunnarsson ut mot flygplanet som 
då börjat sjunka, nosen ner och stjärtpartiet upp 
och det såg ut som ett T. Tursamt hade några fis
kare sett vad som skulle ske och kom till undsätt
ning. Brödema Johan och Albin Holmberg och 
några till blev räddama." 
Varför Kjell Ågren kontaktade mig var att det inte 
fanns dokumenterat om planet bärgats. Och detta 
kunde jag tala om i den intervju som han gjorde 
och som började hos Lennart Brändströms gård 
och vidare ut till " Östersia " där planet bärgades, 
men farit mycket illa, varför det blev skrot allt 
utom motorema. 
Planet skrotades av Tyko Edström som då börjat 
sin bana som flygplansägare vilket han frarnhöll 
många gånger som vi då blivit grannar och jag 
kunde kolla alla dessa block och stållinor från 
flygplanet som landade i Sikeåfjärden 1945. 
Programmet sänds i Norrbottensradion till hösten. 
Men Ågren skulle även fråga Västerbottens radion 
om dom var intresserade, då händelsen var från 
Sikeå. 

Vid pennan Dan Viktor Pettersson 

Kustledenpro j ektet 

Båtled / Kvarkenled 

Under projektet kustleden har vi från by
ama mellan Jämäsklubb i söder till 
Vännskär i norr projekterat fram en prickad 
led där varje by / båtklubb sköter om sin 
sträcka. Natur-, bad-, fiske- och kultur
platser skall också märkas ut och göras till
gängliga. 
Många båtturister som kommer till Norrby
skär och Holmön frågar efter en båtled, då 
det redan finns vid Höga kusten, och Luleå 
skärgård. 
Sedan är förhoppningen att boende efter 
kusten ska vidga sina vyer utefter leden då 
man inom synhåll har nästa mål. 
Vid kontakter med Maxmo båtklubb i Öst
erbotten frarnkom att de gäma vill knyta 
ihop sin Solkustled med denna, och då får 
man en K varkenled som man ska kunna 
studera på Internet först och sedan utforska 
med båt. . . 
Utbudet efter leden blir stort då man slår 
ihop allt som finns utmed leden, allt från 
golfbanor och restauranger till kulturplatser 
och naturupplevelser. 
Några av hamnama är i behov av muddring 
för att kunna ta emot ett större antal båtar, 
andra behöver vissa servicebyggnader 
o.s.v. 
Den totala kostnaden ligger på 13,1 miljo
ner för hela leden. Projektet ingår ien mål 
1 ansökan tili EU, ifall den går igenom blir 
kustkommunema proj ektägare. 

Ingemar Nilsson, 0934-15013 

Kustledenprojektet, höstens och vinterns samverkansprojekt mellan byama efter den gamla 
Kustlandsvägen, har nu kommit in på sluttampen. 
Byborna från Nordmaling i söder till Ånäset i norr har träffats byavis, kommunvis och efter 
hela sträckan och inventerat sevärdheter, "matställen, "boställen" och evenemang. Allt har 
nu sammanställts i en liten informationsbroschyr, som finns att hämta på turistbyråerna, An
dra Varvet med flera ställen 
Den 15 juni invigs Kustleden officiellt på Konstfiket i Norrbyn av Umeås kommunalråd 
Lennart Holmlund. 

Alla intresserade är välkomna dit. 



Legdeå / Sikeå Almanackan 
Dag Datum Tid Aktivitet Arrangör / Plats 

Tor 15 juni 1900 lnvigning av kustleden Norrbyn 

Sön 18 juni 1500 Andra Varvet öppnar LSI 

Fre 23 juni Midsommarfest Trätfpunkten 

Fre 23 juni Se anslag Eskadersegling Sikeå BK 

Lör 29 juni 1900 Sommardans med mat Trätfpunkten 

Lör 5 aug 1100 Sikeå varfs minne Sikeå BK 

Sön 6 aug Kungsöutflykten Sikeå BK 

Lör 12 aug Hamnmarknad & Hemvändardag Sikeå hamn 

Lör 19 aug 1000 Sightseeingtur med Start i Ånäset 

buss efter Kustleden 

Lör 26aug Båtsista och surströmmingsfest Sikeå BK 

Lör 2 sep Surströmmingsfest, dans till ECKE'S Trätfpunkten 

Fre 3 nov Höstfest Trätfpunkten 

Succe i år också?? 
Andra Varvet öppnar den 18 iuni och har sedan öppet till den 
6 augusti, vi har även öppet den 12 augusti då det är hamn
marknad. 
Vi kommer att ha samma öppettider som förra året, d.v.s. 
söndag-fredag, 15°0 - 20°0. Om du har funderingar eller viii 
komma och lämna prylar ringer du till vår mobiltelefon så 
hjälper vi dig, nummret är 070 - 248 89 97 . 

•• 

VALKOMMEN IN TILL ANDRA VARVET!! 

'-' 




