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Tio år med skratt och gråt, glädje och besvikelse. Visst är det så, för när barn är i farten kan allt hända. Och barn
är en central del i Drömvallens dagisverksamhet som jubilerar i år.   Sidan 4 FOTO: ANDERS CARLSSON

❏ Full fart på surfingen i Sikeå Hamn
med omnejd, skönt att slippa modem.
Dock återstår det en del efterarbete
innan projektet är helt klart.
Sidan 7

❏ Kenneth
Andersson,
sotarmästare,
har svårt att
förutse vad den
nya sotnings-
lagen kommer att
innebära för
Robertsfors
sotningsdistrikt.

Sidan 8

❏ Det är med glädje vi kan bjuda
läsekretsen på ett korsord med Sikeå-
anknytning, håll till godo.

Sidan 5
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Bäckström
har ordet

Efter höstens idoga bredbands-
grävande, ofta i regn och rusk, är

nu ett 40-tal hushåll uppkopplade med
resten av världen. Ett lyft för byn och en
stor eloge till dem som hållit i trådarna!

Bredbandet är också draget till
campingen, så nu kan våra gäster surfa
både på vattnet och i etern. Bredbands-
dragningen fortsättar nu vidare till
övriga delar av byn.

På gång är också fullbordandet av
”Korsvägsparken”, uppskyltning av

hus och platser nere i hamnen och
”naturbetesprojektet” på Holmen.

Sedan finns det en del, mer eller
mindre vilda uppslag, att ta ställning till:
Byakompost med odlingslimpa, jord-
källarrenovering, Varvets Kulturum,
nationaldag och nationalsång för den
”sikanska nationen”. Det finns också

säkert fler uppslag och ideer.
Kom därför alla bybor till årsmötet så

får vi i styrelsen höra
Dina synpunkter.

Välkomna till Träff-
punkten söndag den 28
mars kl 17.00

Vilda uppslag att ta ställning till

I SLUTET AV december firade ungdo-
marna och ledarna i Sikeå SK:s bya-sek-
tion att klubben fyllt 70 år. Samtidigt som
det var säsongsavslutning på höst-
omgången. Ungdomarna fick tävla i
luftgevärsskytte och ballongtrampning
sedan fick de fika marängsviss och kakor.

Byasektionens ungdomar träffas varje
torsdag på Träffpunkten under höst och
vårterminen och utövar en rad olika akti-
viteter, såsom innebandy, bakning, spelar
pingis, luftgevärsskytte, ritar och målar
med mera. På våren startar träningen för
småstjärnorna där Laila Boström med
flera instruerar ungdomarna i sång och
dans till kända artister.

Småstjärnorna blev i somras belönade
med Gunnar och Ethel Larssons stipen-
dium på 10 000 kronor vilket självklart
inspirerar både ledare och barn att träna
på en ny uppsättning under denna vår.

Sektionen ansvarar också för att isen
på Drömvallens hockeybana är åkbar och
att fotbollsplanen hålls i ett bra skick på
sommaren. Under förra året fick värme-
stugan en upprustning. Den lyftes och

dåliga brädor byttes ut, sedan tog Sven-
Erik Lundströms arbetsstyrka från
”BURK” över och målade.

Vi från Sikeå SK:s byasektion vill tacka

Ungdomarna firade 70-årsjubileum

alla medlemmar och stödmedlemmar för
ert stöd.

Richard Rönnholm

Torsdagkvällar på Träffpunkten är ett populärt ställe för många av byns
ungdomar.
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I SLUTET av september förra
året, startade byggandet av
bron till Korsvägsparken. Det
är Martin Edvardsson och
Dan-Viktor Pettersson som
har gjort arbetet.

Först gjordes mallen till
brospannet, och då måste
snickarna ut på gräsmattan, för
att få utrymme att dra upp
radien på 7 meter. Resten av
jobbet utfördes i Dan-Viktors
snickarverkstad.

Men trångt har det varit, att
arbeta.

När ena sidan av broräcket
var klar, bars hela bron, ut på
vägen och vändes. Martin var
bekymrad över att arbeta, utan
att det fanns en ritning. Men
lösningar på problemen togs
eftersom. Många funderingar
har det varit, för att hitta håll-
bara lösningar.

I början av november var
bron klar för målning, och nu
nymålad och grann, står den i
Stora Magasinet och väntar på

våren. Det som återstår att
göra. När den kommit på plats
är att lägga dit farveden, som
ligger kapad och klar.

Bron i mått är följande,

Problemen överbryggades...

Dan-Viktor Pettersson och Martin Edwardsson, stabila brobyggare.

bredden 1,25 meter, längden är
5 meter.

Nu till våren hoppas vi att
kunna starta, för att göra klart
uppe i Korsvägsparken. Någon

grupp finns inte för arbetet, så
du som vill hjälpa, till är väl-
kommen.

Ann Charlott

Senaste nytt om
”Må-bra-byn”
■ Hur är det? Blir det något av den
planerade Må-bra-byn nere i hamnen?

I förra Spiran rapporterade vi om
läget i fjol höst. Nu finns en del nytt
att berätta. Först och främst är området
för bostäder flyttat till Östersia - (på
höjden mellan Kjell-Eriks hus och
vägen till Ulldahlsviken). Detta sedan
en grupp intresserade på nytt tittat på
alternativen.

Sedan har kommunen beslutat att
bjuda på tomtmark och anslutningsav-
gifter för VA. Även bygglovet blir
gratis för nybyggarna.

Gynnsammare än så här kan väl det
knappast bli. Så är du intresserad eller
känner någon som du vill tipsa, gör
det. Om några år kanske vi har ett litet
bostadsområde med västerläge,
kvällssol och nära till badstranden på
Östersia.

Sture Bäckström

■ Vi fick besök av Västerbottens Ra-
dion fredagen innan Foto-utställningen
skulle börja. Det var Pär Runesson
från Umeå, som kom till Varvsstugan.
Sture Bäckström och Dan Viktor Pet-
tersson var med och berättade om
gamla tider och om människorna som
fanns med på fotografierna. Synd bara

att det inslaget inte fick komma med
samma dag, det sändes veckan efter,
på måndagen. Men det är ändå roligt
att höra om Sikeå, och vad som kan
göras här. För många gånger arbetas
det i tysthet.

Ann Charlott
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Det är alltså 10 år sedan vi satt
på Träffpunkten och bildade
den första styrelsen till Dröm-
vallens föräldrakooperativ. Ef-
ter idogt arbete så kunde dör-
rarna öppnas i augusti 1994.
Det var det andra kooperativa
dagis/fritids i kommunen efter
Hillebo i Överklinten. LSI
hjälpte till och iordningställde
lekparken med fyren, spiran
och båten. Målsättningen och
förhoppningen med verksam-
heten var att vi skulle försöka
hålla igång 5-6 år, men nu har
det alltså gått tio. Det är verk-
ligen en förmån och trygghet
för oss föräldrar att våra barn
får möjligheten att gå på da-
gis/fritids i byn.

Om vi blickar tillbaka till
starten så hade vi två tjänster.
Maten tillagades till en början
av föräldrarna efter ett rullande
veckoschema och föräldrarna
ansvarade även för städningen.
Genom åren har en del föränd-
ringar skett till förmån för oss
föräldrar. Vi har numera Elisa-
beth som ansvarar för både
matlagning och städ. Genom
hennes omsorg får barnen god
hemlagad mat varje dag vilket
få dagis numera kan erbjuda.
För tillfället har vi fyra tjäns-
ter fördelade på fem personer.
I arbetslaget har vi också två
personliga assistenter. Efter jul
har det tillkommit fem nya
dagisbarn till Drömvallen och

vi har just nu 28 barn inskrivna,
fördelade på 14 dagisbarn och
14 fritidsbarn. Lokalmässigt
har vi utökat genom att hyra lä-
genheten alldeles bredvid ”da-
gishuset” och i den lägenheten
har fritidsbarnen sitt alldeles
egna tillhåll.

Vi har en bra och stabil per-
sonal som jobbar utifrån bar-
nens behov och en stor del av
verksamheten ägnas åt när-
miljön; det finns en hel del för
barnen att utforska i Sikeå
bland annat havet, hamnen,
djuren, naturen, brandstationen
etc. Miljöarbetet är en viktig

Tio år med drömtillvaro i Sikeå

del och alla hjälps åt att sop-
sortera och kompostera allt
avfall och en del återvinns till
olika aktiviteter. Barnen del-
tar också aktivt i matlagning
och bakning.

Förutom det löpande un-
derhållet och styrelsemötena
har vi en gemensam arbetsdag
på våren där föräldrarna till-
sammans med barnen fixar
och storstädar lokalerna och
utemiljön. Förra våren bygg-
des bland annat en hinderbana
och nu till våren blir det till
att sätta upp den nyinköpta
rutschkanan. Till hösten åker

vi som vanligt till äventyrs-
badet i Piteå vilket har blivit
lite av en årlig tradition, men
innan dess ska vi förstås fira
vårat tioårsjubileum. Vi ser
med tillförsikt fram emot
många år till för Drömvallen.
Till sist så måste vi ge en stor
eloge till våra hyresvärdar
Hans och Vera. De håller
Drömvallen fräsch och fin,
ställer alltid upp och har bland
annat byggt en altan och plan-
terat jordgubbsplantor i träd-
gårdslandet så att barnen kan
njuta av både sol och bär.

Fredrik Åström

Drömvallens glada gäng från vänster: Anna Åhman, Elisabeth Lundgren, Johanna
Wahlstedt, Merja Johansson och Eva Rönnholm. Saknas på bilden gör våra person-
liga assistenter Karin Jonasson och Inger Hässling.

■ Nu ska förhoppningsvis
Sikeå-Legdeå med omnejd
bli ännu mer attraktivt att
besöka för dem som har vä-
garna till eller förbi oss som
bor och verkar här. Vi målar
för närvarande skyltar som
skall leda till de verksamhe-
ter som bedrivs i hamn-
området.

Ovala skyltar i alla möj-
liga storlekar med vit botten
och blå ram samt blå text
(sikanska färgerna). För till-
verkningen har vi värmt upp

Varvsstugans kök där det går
bra att arbeta under kalla
vinterdagar eller när utear-
bete ha frusse in och man inte
kan göra så mycket utomhus.

Apropå utomhus, i höstas
när det inte fanns så mycket
snö och inte var så kallt så
passade vi på att röja bort sly
och annat tätvuxen vegeta-
tion, så nu kommer man att
se vårt ”jättestora” berg som
hittills gömt sig för nästan
alla blickar.

Sen då, ”jo men hä åt

voren då ber hä dill igen”,
med genomgång av stugbyn,
servicehus, korttidscamp-
ingen där det förhoppnings-
vis blir närmare till havet,
mera gräsmattor och flera
eldplatserm.m. Men den som
lever får se. Kom och besök
oss. Till sist säj ja söm van-
ligt

Vi höres och synes.
Curt Nyman

”Då utearbete har frusse in gör vi skylta”
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■ De tre första rätta lösningarna belönas med en övernattning
i campingstuga på Sikeå Camping. Svaren sänds senast 1
maj till Sture Bäckström, Brännstan 153, 915 93 Robertsfors.

■ Nypremiär med ett korsord i Spiran. Lars-Åke Nyman har
konstruerat ett kryss baserat delvis på Sikeå med omnejd,
Gnugga geniknölarna och kryssa lugnt, myket nöje.

ROBERTSFORS SCOUT-
KÅR i Sikeå Hamn, hur kan
det komma sig? Ja lite konstigt
kan det väl verka. Historien är
den att lokalen Robertsfors
Scoutkår under många år haft
tillgång till genom Holmen´s
försorg, blivit rätt sliten.

Det började läcka via taket
och ingen var intresserad att
bekosta renovering. Roberts-
fors kommun lyckades heller
inte hjälpa oss med lokal till
en rimlig kostnad. Vi la därför
scouting på hyllan en termin
och brainstormade. Tack vare
Sture Bäckström och Sikeå
Båtklubb kom ett samarbete på
tal.

Båtklubben behövde för-
yngras och scoutledarna be-
hövde en nytändning för att
orka gå vidare. Sikeå båtklubb
hade optimistjollar och seg-
lingskunnande. Robertsfors
Scoutkår hade scoutledare,
ungdomar och kanoter.

Sagt och gjort vi flyttade verk-
samheten till Sikeå Hamn hös-
ten 2001. Säsongen ändrades
i och med seglingen. Vi star-
tar höstterminen i mitten på
augusti och slutar i november
då mörkret fallit på. Vårtermi-
nen startar i februari och hål-
ler på framemot midsommar.
Innan höststarten igen ska vi
också hinna med ett läger på
2 till 7 dagar beroende på
scouternas ålder.

Vårt förråd av material har
vi sedan dess förvarat privat
vilket gjort det mindre till-
gängligt. Med hjälp av bidrag
har vi nu kunnat investera i ett
lastbilsskåp. Vi har arrenderar
en bit mark av Stiftelsen Sikeå
Hamn. Bygglov har beviljats
av kommunen och en entusi-
astisk föräldragrupp bygger
och rustar så vi ska ha vårt
material nära till hands.

Scoutland som området
kallas behöver röjas från en

hel del rester av järnväg, slip-
ers, vajer med mera. Vind-
skydd, hinderbana och scout-
lyor finns med i planerna  och
önskemålen.

Verksamheten under våren
är planerad för hantverk, scout-
kunskap, sjukvård, knivbevis,
eldning och knopar innan
seglingssäsongen börjar.

I mitten på maj hålls de år-
liga Silvertävlingarna för Väst-
erbottens scoutdistrikt. Ansva-
riga i år är Nordmaling, Hörne-
fors och Gräsmyrs Scoutkårer.
Då tävlar scouter i olika ålders-
grupper och ledare för sig i den

kunskap vi förvärvat under
året. Vi avslutar terminen i
samband med Byadagen den
19 juni.

Ni är välkomna att hälsa på
oss tisdag och onsdagkvällar i
Sikeå Hamn när ljuset tillåter.
Innan dess hyr vi Träffpunkten
eller ute i dess närhet. En kväll
på badhuset i Robertsfors bru-
kar också ingå i verksamheten
där vi bland annat tränar att
tippa jolle och kanot.

Scouting är skojting
Blir du sugen att vara med

kontakta, Susanna tel.151 36.

”Scouting är skojting”

Upplev gemenskap och äventyr med scouterna.
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 Noterat på byn

■ Medlemmar i Sikeåhamns bredbandsförening.
Vi vill gärna ha in uppgifter på vilken mejladress
ni använder. En per hushåll räcker. Skicka ett mejl
till info@sikea.se Det spelar ingen roll om ni
använder sikea-adressen eller ”Yahoo”, bara vi får
in en. Det verkar lite löjligt att en bredbands-
förening ska behöva lägga lappar i brevlådorna…

Tack på förhand
Thomas Carpelan

■ Ljuva Karl-Johan. I slutet av augusti hade jag
en lyckodag, Vädret var härligt och jag var ute
med svampkorgen. Hittade c:a 15 liter Karl-Johan-
svamp, phu! Det blev full fart hem, för att ta rätt
på godingarna. Den största svamphatten mätte
33cm i diametern. Inga maskar, det var bara att
skiva ner och steka.

Ann Charlott

■ FÅRKOOPERATIVET startar om. Till våren är
det dags att få betande får till Sikeå Hamn igen. Ni
som är intresserade av att delta i fårkooperativet –
kontakta Hilda Östlund på telefon 151 31 eller via
e-post: hilda.ostlund@sikea.se

■ STUGA I SIKEÅ. Barnfamilj med rötter i
Robertsfors önskar köpa sommartuga med havs-
tomt i Sikeå alt. havstomt  med bygglov.
Ewa Holmberg, telefon kvällstid: 090-133727.

■ Var är MIN SPADE? Min jordspade blev kvar i
en bredbandsgrop i höstas. Det är den snyggaste,
trevligaste spadar jag haft, så har du tagit hand om
en främmande spade, ring Katrina tel 151 89 (bost).

■ VILL DU SOMMARJOBBA på Andra Varvet?
Öppet 19 juni - 13 aug. Du ska vara minst 16 år,
boende i Legdeå–Sikeå har företräde. Är du
intresserad så ring Lena Björk tel 150 74, senast
31 april, så får du veta mer.

Årsmöte LSI
■ Söndag den 28 mars 2004 på Träffpukten.

Klockan 17.00: Föreningen bjuder på soppmiddag.
Klockan 18.00: Årsmöte.
Anmälan till middagen för antalets skull senast torsdag den

26 till 150 83 (Curt och Lola) eller 153 53 (Vivianne och
Sture).

Välkomna!

Fettisdag i snöstorm
SOM VANLIGT otur med vädret och som vanligt mycket
folk. Efter några dar med härligt vinterväder med sol och fint
skidföre, ni vet skarföre, där även en sämre skidåkare helt
plötsligt känner sig stark och snabb, blev det så fettisdag,
utflyktsdagen framför alla andra och – snöstorm. Men trots
det – ett hundratal trotsade ovädret och gick tipsrundan eller
deltog i skidtävlingen.

Ett stort tack till ICA, Konsum, Bäckströms Radio,
Järnaffären, Elkedjan och Nasarn som skänkt priser till
tävlingen. Vinnare i tipstävlingen, med 9 rätt, blev Lina
Jonsson, vuxentävlingen och Malin Anesäter, barntävlingen.
Ta kontakt med Sture Bäckström, 153 53 för att hämta priset -
en LSI-tröja!

Resultat i skidtävlingen för lågstadiebarn och yngre: 1)
Tove Bäckström 5.05, 2) Maria Boström 6.12, 3) Joel Söder
6.20, 4) Noah Melin 7.31, 5) Sofia Olofsson 8.23, 6) Robin
Olofsson 8.40, 7) Simon Söder 14.15, 8) Marcus Persson
15.59, 9) Nora Bäckström 17.30.

NU ÄR DEN tid på året när man lägger bort sina handskar.
Och det kan man göra på olika sätt. När jag var med och
hjälpte till att lägga plåttaket på huset där redaktören för
denna tidning bor, så berättade  Valfrid Lindberg följande.
Tänk er, man moderniserade köket med en vedspis och till
denna familj kom en granne på besök, när han skulle gå hem
hände följande på Burträsk mål,

”Jere nån som sitt dill hanska miin, ja la dem dära svart-
skåpen, där körvskinna ligg”

JAG VAR INTE snäll med hundägare, och om det var en
flicka, ännu roligare att säga detta ”Vilka fina handskar det
skulle bli av det här skinne” oftast fick jag en utskällning,
som då var befogad. En gång när jag var till ladugården, hos
broder Alvar och de hade fått en kalv som var glitter svart.
Jag kommenterar detta med  ”tänk så fina hanska, det skulle
bli”, då sa min svägerska ”Vill du, så får du skinnet och sy
Dig handskar”.

Efter besök hos skomakare Janne Edström för instruktio-
ner och inköp av läder remmar att läggas i sömmarna. Satte
jag igång att sy, och när handskarna blev färdiga, så blev det
i mitt tycke fina handskar. Varma och sköna att ha när man
cyklade till jobbet. Men när jag visade handskarna där, sa
Harry Sund ”Töcke där handska hade också jag, då ja var
lillpojk”

Men dessa handskar tappade jag bort sedan.

Dan-Viktor drar sig till minnes...
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NÅGRA LASTBILSLASS
med grus, ett antal grävma-
skinstimmar samt ytterligare
ideella timmar fattas innan vi
kan säga att projektet är full-
bordat. Vägar och diken är inte
återställda till fullo, vissa bäck-
övergångar är också endast till-
fälligt lösta men där måste vi
avvakta planerade byten av
vägtrummor innan det är lönt
att slutgiltigt förlägga kana-
lisationen. Bortforsling av
många ton sten återstår också.
Här hann tjäle och nederbörd
ifatt oss.

Även om detta vårt bya-
projekt inte till fullo är avslu-
tat så fungerar nätet som för-
väntat. Det viktigaste målet, nu
eller aldrig, det vill säga fung-
erande före 2003 års utgång är
uppfyllt. Också ekonomin hål-
ler, om ”de tappra” till våren
ger sig ut för de avslutande ar-
betena – vilket inte betvivlas
en sekund. Det finns några kro-
nor kvar i kassan för de arbe-
ten vi måste leja för.

Också månadsavgiften, 165
kronor för helårsabonnenter,
håller. Naturligtvis måste vi
varje år göra en ”nuanskaff-
ningsberäkning” för att se hur
våra avskrivningar förhåller
sig till priset för ett framtida
utbyte av hårdvara, samt be-
akta Internet-leverantörens

prisbild.
En server (”byadator”) är

beställd och där kommer med-
lemmarna att kunna lägga upp
egna hemsidor utan extra kost-
nad, om de inte är kommersi-
ella. På servern kommer vi
också att lagra en hel del
”kuliga” filer för nedladdning
inom medlemskretsen.

En trevlig fiberfest har vi
också haft, på Träffis, där de
flesta dök upp för en god bit
mat och lite mingel.

Just i dag, 25/2, lyser flitens
lampa i en husvagn vid E4:an.

Några lass
med grus...

Den traditionella hamnmarknaden blir inte av i år!
Den brukar ju gå av stapeln andra lördagen i augusti,
men i år har Brukets dag flyttat från juni till ”våran”
helg. Att ha två marknader samtidigt lär inte gå så bra, så
vi ordnar i stället en Byadag i samband med Andra
Varvets öppnande. Lördagen den 19 juni.
Till den bjuder vi in föreningar i byn och trogna mark-
nadsförsäljare, som varit med på hamnmarknaden i flera
år. Sedan hoppas vi att bybor i förskingringen ska hitta
hem även i år.
På kvällen blir det middag med underhållning och dans.
Välkomna lördag den 19 juni!

Sture Bäckström

Hamnmarknad i ny kostym

Bredbandsdragningen gick som smort...Ja, nästan i vart fall, ytterligare arbetstim-
mar får vi dock räkna med innan projektet är i hamn.

av Legdeå/Sikeå har vi förlagt
kapacitet, dels för en nod på
Träffpunkten, dels för access-
punkter för dem som idag kör
RadioLAN eller har svårighe-
ter att ”se skorstenen”.

Och hur fort går det nu då,
med vårt fibernät? Jag säger
som Rolls-Royce brukade
svara när det frågades om an-
talet hästkrafter – tillräckligt!

Thomas Carpelan/
Sikeåhamns

bredbandsförening

Svenska kraftnät ansluter kom-
munen till det rikstäckande
fibernätet, idag surfar vi alla i
kommunen via en 34 Mbit/s
radiolänk. Denna nya fiber-
anslutning kommer att förkorta
svarstiderna och i viss mån
höja hastigheten för alla kom-
muninnevånare. Till detta har
vi bidragit med att på sträckan
E4:an – pumphuset/Roberts-
forsvägen förlägga kanalisa-
tion, i samarbete med IT-kon-
toret, för hela kommunens be-
hov.

Också för fiberanslutning

Almanackan
Söndag 28/3 17.00 Årsmöte - Träffpunkten
Söndag 4/4 16.00 Paltfest - Träffpunkten
Söndag 18/4 15.00 Söndagscafé - Träffpunkten
Fredag 30/4 19.00 Valborg - Träffpunkten
Lördag 8/5 09.00 Allemanutdag - Såghuset
Torsdag 20/5 09.00 Gökotteutflykt- Träffpunkten
Lördag 15/5 Campingstart

❏ Ridklubben Sandgärdan håller klubbmästerskap i dres-
syr lördag 1 maj med första start klockan 13.00, dagen efter
är det dags för hoppdelen med första start klockan 11.00.



SPIRAN

■ Robertsfors sotningsdistrikt handhar
sotning på entreprenad åt Robertsfors
kommun som har ansvaret för att sot-
ningen fungerar. Organiserad sotning har
pågått sedan 1946 i kommunen. Roberts-
fors sotningsdistrikt håller till i före detta
Gunnar Larssons fastighet på kustlands-
vägen bredvid Bagarstugan. Kenneth An-
dersson och hans två anställda, Annica
Olofsson och Markus Wallmark, utför
sotning av eldstäder, värmepannor, spisar
och kaminer med mera. Andersson star-
tade verksamheten 1996.

Det finns cirka 3 976 eldstäder i
Robertsfors kommun som sotnings-
distriktet har registrerat. Eldstäderna kon-
trolleras och sotas med olika tidsinterval-
ler beroende på hur ofta de eldas.

Cirka 5 400 kundbesök görs per år och
vid dessa kontroller upptäcks mellan 500-
600 mer eller mindre allvarliga brister på
eldstäder, skorstenar och stegar varje år.
Rapport om brister skickas till kunden via
brev eller på fakturan. Särskild brandsyn
utförs om det upptäcks något som är ex-
tra allvarligt och om det innebär en ome-
delbar brandrisk.

FÖRETAG I FOKUS
Robertsfors sotningsdistrikt

Sotarmäster Kenneth Andersson flankerad av medarbetarna Annica
Olofsson och Markus Wallmark.

Framtiden bär med sig vissa förändringar för sotningsverksamheten, men ännu
är det svårt att exakt säga hur det kommer att se ut efter att allt har genom-
förts enligt den nya sotningslagen.

Sammanfattning av förändringar inom sotningsverksamheten till följd av lagen om
skydd mot olyckor. 1 januari 2004
trädde lagen 2003:778 och för-
ordningen 2003:789 om skydd mot
olyckor i kraft.
✔ Kommunens riskbild och målen för
den förebyggande verksamheten ska
formuleras i ett kommunalt handlings-
program som ska vara klart senast
den 1 januari 2005.
✔ Fortsatt kommunalt ansvar för
sotningsverksamheten.
✔ Sotningen delas upp i momentet
sotning (rengöring) och brandskydd-
skontroll, kommunen ska meddela
frister för sotning medan Räddnings-
verket föreskriver om brandskydd-
skontrollens frister.
✔ Imkanaler från bostadskök omfattas
inte längre av krav på sotning utan det
ska fastighetsägaren själv beställa, om
man vill ha köksventilation rensad.
✔ Kommunen får medge att en fastig-
hetsägare själv får sköta sin sotning
om det kan ske på ett ur brandskydds-
synpunkt betryggande sätt, ett medgi-
vande ska ha föregåtts av ett aktivt val från den enskilde.
✔ Kommunen får begära att den som ska utföra sotningen ska styrka att nöd-
vändig kunskap om sotning och brandskydd finns.
✔ Kommunen har inte utarbetat och fastställt riktlinjerna om tillstånd för den
enskilde att sota själv, det bör komma under året.

● Ekonomisotning och trimning av
pelletspannor och oljepannor.
● Sotning av imkanaler i storkök.
● Viss försäljning av filter till köksfläktar.
● Rengöring av ventilation i villor och
mindre fastigheter.
● Tillverkning och försäljning roster till
värmepannor (keramikpannor)
● Tätningsmatrial och packningar till eld-
städer.
● Besiktningar vid nybyggnad eller om-
byggnad. Installationer vid försäljning av
eller köp av hus, vid sprängningsarbeten
med mera.
● Kunder: privata fastighetsägare, kom-
munen och företag.
● Omsättning: cirka 1,3 mkr. Klättra upp på tak och sota själv –

nej tack, bäst att låta yrkeskunnigt
folk sköta sotningen.

Föreningar och andra hugade
spekulanter i Spirans sprid-
ningsområde. Redaktionen tar
tacksamt emot bidrag för att
göra tidningen bredare och kan-
ske lite mer av ungdomlig prägel.
En uppmaning alltså till alla ni
där ute, var inte blyga – skriv!

Övrig verksamhet:


