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Bildbanken fylls på 
I förra numret efterlyste jag 
Sikeå/Legdeå-bilder och 
det gav resultat. Tack vare 
Silvia Swahn finns nu en stor 
mängd bilder bevarade från 
Hulda och Oskar Flanks hem 
i Brännstan. Huset ägs idag 
av Silvias dotter Elinor. 

Hulda Lindberg härstam
mande från Ön, utvand-
rade till Nordamerika som 
19-åring 1902. Med på resan 
var också syster Signe, 16 år 
och Oskar Flank, som senare 
blev Huldas make.Paret stan
nade i USA till 1908. Sedan 

Ett koppel nasare hade 
sökt sig till marknaden 
i Sikeåhamn för att 
kränga ditt och datt. 
Dock var nog inte nasse 
till salu, husse Holger 
Boström grymtar, förlåt 
skymtar i bakgrunden. 

blev det lilla huset i Bränn
stan deras hem. När Hulda 
utvandrade fanns sedan 
20-talet år tillbaka två systrar 
och två bröder till hennes far 
i Warren, USA. De skickade 
många bilder till Sverige. 
Tack Silvia och välkommen 
flera att "sätta in bilder å 
banken". Vi skannar av dem 
och lämnar sedan tillbaka 
originalen. 

Sture Bäckström 

På bilden från cirka 1920 har släktingarna i USA ställt upp i 
bästa stassen för fotografen. Nummer I är Huldas farbror Karl 
eller Charles, som han nu heter, 2 är faster Sofia och 4 är faster 
Ida eller Eda, som man skriver bak på kortet. Sitter gör kusinen 
Fred Smedberg från Legdeå - en riktig Legdeå/Sikeå-koloni 
i Nordamerika. 

Att Norge blivit lite av en kassako för svenskar är 
ingen nyhet. Emeli Nilsson och Viktor Anesäter från 
Legdeå/Sikeå har arbetat och levt en tid i vårt väs
tra grannland, i Tromsö närmare bestämt. Boendet 
skäms inte för sig, direkt. Sid 6 

Sommarens bildgåta 
Sista sidan 

■ Logen Tövalite har 
i år nya arrendatorer. 
Detärinnehavama 
av K vamhotellet i 
Överklinten, Mariann 
Stenman och Hans 
Nordin som ansvarar 
för serveringen denna 
sommar. Nytt för i 
år är att man erbju
der salladsbuffe och 
enklare maträtter. 
Dessutom har man 
en bammeny. Som 
tidigare finns förstås 
turistinformation för 
Robertsfors kommun 
i Logen. 
Öppettider är 10-19 
alla dagar. 
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15 år och firning till hösten 
Det har nu gått hela 15 år 

sedan LSI bildades. Ti
den går fort när man har roligt, 
brukar man ju säga och för det 
mesta har det varit intressant 
och spännande. Utmaningar 
har det funnits många av och 
ekonomin har väl inte alltid 
varit den bästa. 

Anledningarna tili bildan
det 1993 var åtminstone två. 
Den ena var frågorna omkring 
hamnområdet. Vad skulle bli 
av det? Modo ville lämna 
över ansvaret och flera ideer 
fanns - alltifrån tändstickan -
elda upp skiten - till kontakta 
NCC och gör något stort och 
märkvärdigt av det hela. 

Legdeå-Sikeå Intresseför
ening bildades för att sam
ordna de olika intressena. 

Den andra anledningen 
var att Sverige ju gått 

med i EU och att nya pengar 
fanns att söka för byautveck
ling. Och vi har verkligen 
tagit tili oss möjligheterna och 
många har varit engagerade. 
Jag blir lätt nostalgisk när jag 
tänker tillbaka på alla mer 
eller mindre galna ideer som 

Starka vindar tili 
orgel och tvärflöjt 
DEN TRADITIONELLA utom
hus-gudstjänsten i Sikeå Hamn 
ägde rum på midsommardagen. 
Predikan hölls av Mariann Ing
ridsdotter och dessutom medver
kade Helena Larsson på orgel och 
Maria Nilsson, sång och tvärflöjt. 
Värdar var Lilian Hägglund 
och Kurt Yesterlund. Det goda 
fikabrödet hade bakats av Aina 
Lindmark, Lola Nyman, Ingrid 
Bergström och Laine Åström. 
Serverade gjorde Curt, Lola och 
Yivianne. Curt hade även kokat 
kaffet. Dagens kollekt gick tili 
en församling i Lettland. Som
marvindarna var onödigt starka, 
men musikerna höll ordning på 
notpapperen med diverse hjälp
medel, bl.a. klädnypor. 

Gunnar Lundmark 

komrnit fram och också på alla 
goda kontakter som uppstått 
mellan f a Södra Vallgrund och 
Maxmo i Finland och LSI. Tre 
Interregprojekt mellan 1993 
och 1998 la grunden tili dem. 
Men många av ideerna blev 
också fullbordade. Såghuset, 
Ångbåtskajen, Campingen, 
Stora Magasinet och Natur
betet är några av de större 
projekt som genomförts och 
som bidragit tili att hamnom
rådet är uppstädat och dess 
byggnader är renoverade. Den 
omgivande ängsmarken som 
fått växa igen med sly, har nu 
på nytt återställts och blivit ett 
trivsamt öppet landskap. 

Man kan ju fundera över 
hur där skulle ha sett ut 

om inte de ideella krafterna 
och EU-pengarna hittat var
andra. I ärlighetens namn ska 
vi väl tillägga att Länsstyrelse 
och kommun också dragit sitt 
strå tili stacken. 

Jag tror och hoppas att ing
en längre tänker på tändstickan 
som lösningen på problemet 
med hamnområdet. Tili saken 
hör också att de flesta byggna-

derna och även marken idag 
själv drar in de pengar som 
behövs för underhållet. 

Det är jubileumsår i år. På 
15 år har mycket positivt hänt 
och det ska vi vara glada över 
och fira. Men man ska inte bara 
titta tillbaka. Fortfarande finns 
massor med möjligheter och 
mycket att göra. 

Naturb etesföreningen 
drömmer om lador och 

jordkällare och mer betesmark, 
Andra Varvet om mer utrym
me, Sikeå BK om en säkrare 
kaj, LSI om en servering vid 
campingen och vad gör vi med 
Varvsstugan? 

Men som sagt det är jubi
leumsår i år och det ska vi fira 
när höstlugnet lagt sig över 
Legdeå/Sikeå. Tills vidare - ha 
en skön sommar alla Spiran
läsare! 

Sture 
Bäckström 

Nytt bygge på gammal tomt 
Under den gångna våren har f.d. Sigfrid Jonssons hus i 
Legdeå skattat åt förgängelsen. Efter att ha stått torut ett 
stort antal år var det i mycket dåligt skick. Den nye ägaren 
Melker Gustavsson ämnar nu bygga nytt på tomten, centralt 
placerad i byn. En bit längre från kustlandsvägen är nu kant
elementen uppställda i väntan på golvvärme-rören.Där ska 
sedan en enplans-villa på 112 kvadratmeter byggas. Huset 
ska värmas med en vedpanna som senare ska kombineras 
med soi- paneler. Energiåtgången ska minimeras genom 
rejäl isolering i väggar och tak. Melker har själv ritat huset 
som ska byggas av lösvirke. Senare ska även den gamla 
ladugården rivas, och då torde utsikten från tomten bli 
ännu bättre. 

Gunnar Lundmark 

V Lägde by Samfällighetsförening (Lägde Byamän) höll 
årsmöte i början av maj och valde ny styrelse. Styrelsen 
består av: Gunnar Lundmark, ordförande. Karl-Axel 
Jansson, sekreterare. kassör Per Sikström, kassör. 
Suppleanter: Fred Ågren och Yngve Pettersson. 
Föreningen ska enligt stadgarna" förvalta samfälldmark, 
vatten och fiske för Lägde by i Robertsfors kommun". 



Nya dörrar och ny scen 
Arbetet pågår för att göra Sikeå camping 
än mer attraktiv och besöksvänlig. På 
försommaren har nya dörrar satts in i 
de nio stugor som finns på campingen, 
samtidigt byttes gardinerna ut mot nya 
i både fönster och dörrar, Carolas tyger 
sydde gardinerna. 

En ny scen har byggts upp tillfälligt 
vid båtklubbens loka! på hamnområdet. 
Senare under hösten, om vi hinner - ska 
scenen flyttas närmare stora magasinet, 
där LSI förbereder en ny plats. Tankar 
finns även på att i magasinet bygga ett 
enkelt kök, där man kan ordna kaffe och 
dylikt. 

Curt Nyman 
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Ali sköns blanåning 

Den 3 juni var det dags för den årliga vår-vernissagen vid Drömvallens dagis 
och förskola. Personalen hade tagit fram alster och fotografier från året som 
gått och hängt ut det i naturen. Årets vemissage började med att päron-och 
bananbamen visade upp fjärils-larvens sång. Sedan fick varje familj gå en tips
runda som ledde dem runt alla konstverk. Barnen fick berätta vad de arbetat 
med under året. Det har bland annat handlat om kroppen, fåglar, olika yrken 
och roliga dagar. 
Det hela avslutades med ett gemensamt grillpartaj. 

V Campingkiosken är öppen alla 
dagar 12.00-21.00 under perioden 
19/6-15/8. Förutom glass, godis och 
drycker finns där också lite Iivsmedel, 
bröd från Bagarstugan och ibland 
rökt fisk när Boströms fiskelycka 
varit god. Kanot och båt uthyres. 

V Bildutställningen i Varvsstugan. 
Ta med dina gäster och titta på 
utställningen som berättar ham
nens historia. Nyckel finns att låna i 
Campingens reception (Öppen alla 
dagar 12.00-21.00). 

■ ■ ■ Johanssons maskin öppnade 
sina portar den 2 Maj och vi kan nu 
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på nära håll få tillgång till utrustning, 
bränsle samt tillbehör från trädgård 
till vedkapning. Välkomna önskar Per, 

Mattias samt Lennart. 

■ ■ ■ Nu har byn fått sin första 
"Byavaktmästare" sedan Ridklub
ben och LSI gått ihop för att anställa 
Sven-Erik Lundström som allt i allo. 
Sven-Erik är anställd på heltid fram 
till årets slut och vi hoppas att även 
andra än Ridklubben och byafören
ingen viii nyttja hans tjänster mot en 
skälig ersättning. 

V Sommaralmanackan innehåller 
som vanligt musikkafeer alla onsda
gar fram tili och med den 6 augusti. 
OBS att kafeerna startar 18.30 en 
halv timme tidigare än ifjol. 
V Fredag den 29 augusti blir det 
spelkväll i Varvsstugan med Rolf 
Källquist och hans vänner. 
V Lördag den 30 augusti 12.00-16.00 

blir det utförsäljning av skänkta va
ror i Såghuset. Det blir också fika
försäljning och godisrea. 
V Säsongen avslutas med Kultur
husens dag kl 13.00-16.00 den 14 

september. Bakning och brödför
säljning i Varvsstugan, fikaförsälj
ning, historievandring mm ingår i 
programmet. 
V Sedan är ju 2008 ett jubileumsår 
i flera hänseenden. Skolan 100 år, 
Sikeå SK 7 5 år och LSI 15 år, så jag 
hoppas vi får fira något jubileum, 
innan året är slut. 
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Crazy 
Legs 
ser fram 
emot nya 
utmaningar 
COUNTRYMUSIK, HATT, 
JEANS och boots är det som 
många förknippar med lined
ance. Faktum är att det är så 
mycket mer än så. ldag dansas 
linedance tili ali sorts musik, 
från hip hop tili cha cha och 
vals. 

Den stora satsningen för 
oss är att ta oss tili VM som i 
år hålls i Orlando, Florida, på 
Disney World. Där slåss dan
sare från hela världen om att ta 
hem det prestigefyllda första 
priset i sin klass och ålders
grupp. Alla tävlande har kva
lificerat sig till YM genom att 
delta i tre olika tävlingar under 
dansåret. Dansarna i Norden 
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Delar av Crazy Legs dansanta medlemmar visar stolt upp trofeer som bevis på att klubben 
visat framfötterna i olika linedance-sammanhang. 

har det dock svårt att delta i 
tre tävlingar då det exempelvis 
varken hålls tävlingar i Sverige 
eller Finland. Detta innebär en 
stor ekonomjsk satsning av de 
nordiska deltagama i YM då 
man blir tvingad att resa runt i 
övriga Europa. 

Jessika, som tävlade på YM 
för två år sedan blev världs
mästare i den lägsta klassen , 
newcomer. Detta betyder att 

hon i år ska tävla i en högre 
klass på YM som kallas no
vice. Ä ven Jose fin och Kerstin 
har vunnit tävlingar vilket 
innebär att de tävlar novice. 

I år har vi täv lat på en YM 
kvalificerande tävling i Norge 
där vi alla placerade oss bra. 
Nästa tävling vi ska delta i är 
i Paris den 4-6 juli. 

Yi har även tävlat på en 
mindre tävling i Skellefteå i 

maj. Där var vi hela åtta täv
lande från Crazy Legs och vi 
tog hem fina placeringar tili 
klubben. Ungdomarna tävlade 
bl a i team mot Skellefteå klub
ben och Crazy Legs vann. 

Crazy Legs startar en ny 
grundkurs i linedance till hös
ten. Anmäl dig så ses vi på 
dansgolvet! 
Jessika,Josefin och Kerstin 

Andersson 

Körsektionen - ett nytt 
grepp av Sandgärdan 
Ridklubben Sandgärdan har 
under året utökats med en 
körsektion. Yi har träffats 
söndagseftermiddagar för att 
förkovra oss i hästkömingens 
konst. Yåra erfarenheter har 
varit olika varför det känts 
tryggt att kunna hjälpas åt. 
Hästarna har också varit allt 
från helt oinkörda, tidigare 
skenande eller inkörda. 

Shettisar, islands/s hettis, 
nordsvenskar mm. allt har vi 
gripit oss an. En gång i må
naden har körgurun från Yill
vattnet Rolf Hedkvist besökt 
oss. Hästen är överviktig, se Ien 
verkar för liten , försök hålla 
mot med yttertömmen. Han 
har gett oss många goda råd 
om hästarna, sele och vagns
materialet och hur vi kuskar 
ska bete oss. Yid följande 
h r>s:ök- h::ir h rrn k-nll::it ::itt vi 

lytt hans råd och kommit med 
nya. Tillsammans har vi fikat 
eller käkat och pratat hästar. 
Den sammanhållningen vi har 
uppskattar han mycket. Något 
som vi, Angelika,Anna-Karin, 
Kersti, Lina, Maria, Pia, Åsa 
och Sven-Erik tar för givet. 

Yid ridklubbens avslutning 
gjordeAnna-Karin med hästen 
Krutrök och de två groomarna 
Kersti och Maria en häftig 
och uppskattad uppvisning i 
ridhuset. 

Den som viii titta på flera 
bilder och prata hästköming 
kan titta in på hemsidan www. 
rksandgardan.sikanet.se klicka 
på forumet, körsektionen och 
Måste bara tjuvskvallra. Även 
där är några av oss vä ldigt 
aktiva. 

Svenerik 

En samling nöjda deltagare i körsektionen efter uppvisningen 
i ridhuset. 

■ Sikeåföretaget Racoon Miljöfilter har av Robertsfors 
Kommun tilldelats "Årets Brukspatron". Priset utdela
des under Brukets Dag 14 juni av kommunalrådet Lars 
Bäckström. Tidigare i år, under februari månad,var man 
tillsammans med ett 30-tal svenska miljöföretag under 
ledning av miljöminister Andreas Carlgren inbjuden tili 
Indien för att berätta om svensk miljöteknik. 
Resan gav genom anföranden och utställningar god 
publicitet i massmedia. 

Gunnar Lundmark 
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Avslag på begäran om 
hastighets begränsning 
Samfällighetsföreningen som har att förvalta ett antal en
skilda vägar i Sikeå höll årsmöte 17:e maj på Träffpunkten 
och följande kan rapporteras: Styrelsen berättelse för år 2007 
redovisade att man i enlighet rned tidigare årsrnötesbeslut un
dersökt rnöjligheterna tili ändrade andelstal, skickat begäran 
orn hastighetsbegränsning (50) på Brännstavägen tili Länssty
relsen, rnen fått avslag. Ärendet har överklagats tili Vägver
ket. Man ha också haft kontakt rned Vägverket angående 
anslutningsvägarna. 

Förutom sedvanligt underhåll hade byte av en mindre 
trumma vid Ridklubben samt buskröjning utförts. Den eko
norniska redovisningen visade ett överskott på 12 790 kronor. 
Förslaget till utgifts- och inkornststat för år 2008 godkändes 
vilket innebär att vägavgifter på 45 000 kronor skall tas ut av 
andelsägarna (sarnma sorn 2007). Förslaget innehöll också 
byte av vägtrurnrna efter Slättbäcksvägen tili en beräknad 
kostnad av 190 000 kronor. Orn bidrag från Vägverket och 
kornrnunen erhålls komrner arbetena att utföras under hösten. 
Detta innebär att det beräknas att 34 000 kronor rnåste tas ur 
egna rnedel. 

Vid årsrnötet var också frågan orn stadgeändring uppe rned 
förslag på ändrat verksamhetsår och tidpunkt för stämman 
flyttad till hösten. Mötet avslog förslaget, det beslutades dock 
att tidpunkt för stämma skulle rneddelas Granstrands vägför
ening vid deras årsrnöte. 

Styrelsen ornvaldes varefter den efter konstituering har 
följande sarnrnansättning: Ordförande: Tord Filipsson (1 år) . 
Vice ordförande: Katrina Norqvist (1 år). Sekreterare: Åsa 
Bäckströrn (1 år). Kassör: Lars B Nilsson (2 år). Vägfogde: 
Lennart Nilsson (2 år) . Ersättare: Martin Karlsson och Hans 
Åhrnan. Revisorer: Folke Lidenrnark och Ingrid Åhrnan rned 
Tor Anesäter och Carl-Johan Pettersson sorn ersättare. Till 
valberedning valdes Carl-Johan Pettersson och Martin Jons
son. 

Noterat på byn 
D D D Nu har folk från Länsstyrelsen och länsmuseet varit 
på plats och synat lotsrnasten. Tongångarna har varit positiva 
från båda håll och pengar utlovas. Nu ska en ansökan orn 
bidrag skickas in och förhoppningsvis kan arbetet rned restau
reringen påbörjas tili hösten. 

D D □ Bidrag har beviljats till renovering av taket på Flanks 
rotebod. En del stockar måste också bytas ut. Bidraget sorn är 
på 14 000 kronor kommer troligen inte att räcka till rnaterial
kostnaden, så vi får se orn vi har råd att genomföra projektet. 
Senast 1 novernber ska vi ha slutfört arbetet om vi ska få ut 
bidraget. 

Motionera med Jonas. Under några sommartorsdagar 
ställer Jonas Nordin, sommarboende på Granskär och 
gruppträningsinstruktör upp och erbjuder gratis mo
tionsaktivitet för intresserade. Tid: torsdagar kl 10.00, 
vecka 28-31. Plats: Sikeå Camping. Välkomna! 
Jonastel70-2645409 

Bildsvep från Hamnmarknaden 

Nestorn Dan-Viktor Pettersson och Ann-Charlott var 
naturligtvis på plats och sålde sina egentillverkade Sikeå
souvenirer. 

lngen betalning under bordet, rnen Albin Karlsson hade 
fullt upp att plocka frarn bäst-säljarna. 

Kön tili Andra Varvets säsongspremiär skäms aldrig för 
sig, och 2008 var inget undantag. 

□ □ □ Resande efter Robertsfors-vägen har nog rnärkt 
en livlig aktivitet i huset där bröderna Fritz och Fritiof 
Eriksson bodde under många år. 

Det är brödernas systerson-dotter Catrine Mårtensson 
(född Strömberg) och hennes familj som köpt huset och 
påbörjat en omfattande renovering. Farniljen består av 
maken Roger Mårtensson och barnen Nathalie, 17 år och 
William 6 år. 

Roger arbetar som grafisk formgivare vid Medie
guiden och räknar med att sköta delar av sitt arbete från 
hemmet då internet-uppkoppling redan finns i huset. 
Catrine arbetar som undersköterska i Robertsfors. I reno
veringsplanerna finns bl.a.installation av jordvärme. 

Gunnar Lundmark 
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"Eg syns N orge er ett nokk flott land" 
Norge har under senare år blivit 
ett populärt land för unga penga
hungriga svenskar att söka sig 
tili. Man räknar med att idag 
bor det ca 60 000 svenskar runt 
om i Norge, majoriteten i Oslo 
där man i princip kan vistas en 
vecka utan att behöva konfron
teras med en norrman, svensk
arna finns överallt, vilket inte 
är konstigt med sådana siffror 
i ett land som endast rymmer 
cirka 4 miljoner människor. 

Att svenskar emigrerar är 
som bekant ingen ny förete
else, många är väl dem som har 
en del av släktträdet placerat 
på andra sidan Atlanten, i USA 
eller Kanada. För hundra
femtio år sedan motiverades 
landsflykten av det erbarmliga 
skick som Sverige befann sig 
i. Hundratals år av ständigt 
krig och senare parlamentarisk 
oreda hade resulterat i hung
ersnöd och allmän misär. 

Idag är Sverige som bekant 
ett utpräglat välfärdsland med 
god infrastruktur och värl
dens kanske bäst fungerande 
myndigheter. Korruptionen 
är, så vitt vi vet, så gott som 
obefintlig och svenskarna är 
förmodligen världens tryg
gaste; om nu ett sådant epitet 
ska kallas gott får framtiden 
utvisa. Någon inhemsk misär 
är således inte förklaringen tili 
att jag och unga fröken Emeli 
Nilsson, tvättäkta sikeaner, 
styrde kosan mot världens 
största stad ovan polcirkeln; 
Tromsö. 

För dem som inte vet det så 
är Tromsö Nordnorges största 
och viktigaste stad med turis
men och fisket som viktigaste 
inkomstkällor. Tillnamnet 
"nordens Paris" är kanske en 
aning missvisande; Champs 
Elysee är väl en aning mer 
dekadent än Strandveien. 

Hur som haver så ärTromsö 
en stad med puis, åtminstone 
ibland så känns den betydligt 
större än sina 65 000 innevå
nare, och turismen gör att det 

finns många ståtliga hotell och 
nöjeslokaler i staden; något 
som i slutändan betyder jobb 
för oss svenskar. Som jag 
tidigare var inne på så tjänar 
man som svensk betydligt 
mer pengar än vad man gör 
i Sverige. Lönerna är för det 
första generellt betydligt högre 
än vad de är i Sverige och när 
man dessutom adderar att den 
norska kronan är värd mer än 
den svenska motsvarigheten 
så medverkar det givetvis tili 
att lönsamheten blir god. 0ch 
även om de norska livsmed
elspriserna är ökända världen 
över så har det tvivelsutan varit 
en god affär för den pluton av 
svenskar som har tillbringat 
delar av det senaste året i 
staden. 

Vi svenskar har väl ibland 
en något fånig hatkärlek tili 
norrmännen, vi är nära varan
dra men det finns ändå en viss 
rivalitet länderna emellan och 
alla har väl någon gång hört 
en vits om hur tokiga norrmän 
är. Mina empiriska studier har 
emellertid bevisat (nu är jag i 
och för sig inte sociolog, men 
ändå!) att norrmännen gene
rellt tar denna humoristiska 
ri valitet på lite större ali var än 
vad vi svenskar gör. Många 
norrmän har den lite komiska 
uppfattningen av svenskar är 
lite dumma, alltför tråkiga och 
helt otroligt formella . Detta 
gäller såklart inte alla, men en 

inte helt ovanlig gliring när 
man inte kunde svara på ett 
spörsmål var: "Det är klart du 
inte kan ... du är ju svensk!" 

Norrmän överlag har också 
bättre koi! på svensk kultur än 
vad vi har på deras . Nästan 
alla har växt upp med Pippi 
Långstrump, Emil i Lönne
berga och Astrid Lindgrens 
andra mästerverk och svenska 
klassiker att vomitera tili som 
tili exempel "Sommartider" 
och "Vili ha dig i mörkret" är 
väldigt populära i vårt grann
land. Bara det att det flesta 
norrmän kan vår nationalsång 
medan åtminstone jag inte har 
den blekaste aning om hur den 
norska motsvarigheten låter 
understryker det faktum att 
Sverige är intressant för norr
män. Eiler så är de bara mycket 
pålästa på andra länders kultur 
tili skillnad från oss inskränkta 
svenskar? 
Vad vetjag. 

Norrmän är i vilket fall 
som helst minst lika trevliga 
som vilka andra nationaliteter 
som helst och det faktum att 

Vikto r och 
Emeli jobba
de i huvudsak 
på Coop i 
Tromsö,men 
knäckte även 
extra på SAS
hote ll et vid 
konferenser. 

Visste ni att ... 
... Tro msös areal mäter 2557 
kvadratki lometer 
... Universitetet i Tromsö är 
världens no rdl igaste 
... Macks Ö lbryggeri är det 
nordligaste i världen 
... badtemperaturen i områ
det under varma sommar
dagar når upp t ili 12 grader 
cels ius! 
... staden har blivit utsedd 
t ili norsk kandidat för att ar
rangera vinter-OS 2018 

våra kulturer är så pass sam
manlänkade som de är gör att 
det är lätt att komma dit. Fram
förallt språket är ju i princip 
detsamma om man bortser från 
intonationen och en del av
vikande ord. I början borgade 
detta för vissa pinsamma och 
i efterhand roande episoder 
men efter någon vecka eller 
så hade språkbarriären vittrat 
en hei del och förståelsen blev 
mycket större. 

Vistelsen i Norge blev för 
undertecknad mycket lyckad 
och jag är säker på att Emeli 
skriver under på detta. Den har 
resulterat i fantastiska natur
upplevelser, många intjänade 
kronor, många nya vänner, 
nya arbetslivserfarenheter och 
förmodligen också ett starkare 
självförtroende då man har 
klarat av att komma tili ett nytt 
land och klarat av livet även 
där. Eg syns Norge er ett nokk 
flott land. 

Viktor Anesäter 
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Företag i fokus 
CUEDEE 

PRODUKTER 

Cue Dee Produkter starta
des för cirka 30 år sedan i 
Iiten skala av Rainer och 
Ylva Martinsson hemma på 
gården i Sikeå. Sedan har 
det vuxit, och vuxit och bli
vit något av byns stolthet. 
En viss oro väcktes i vintras, 
när huvudägarna Rainer och 
Ylva kände att det var dags att 
lämna över tili nya, friska kraf
ter, utan loka] förankring. 

Men lugn, bara lugn. Den 
nyupprättade affärsplanen 
går ut på att det redan stora, 
världsomspännande företaget 
ska växa sig dubbelt så stort de 
närmaste tre åren. I Sikeå. 

De nya ägarna, Lars Olofs
son, Göteborg och Lars-Åke 

Bylander, Gislaved, Anicho 
lnvest AB, gjorde en ny orga
nisation och tre personer nyan
ställdes på tjänstemannasidan. 
Häromveckan nyanställdes 
ännu en säljare. Kvar som VD 
är J-O Hemmervall, också han 
en Sikeå-produkt. 

- V år styrka är konstruktion 
och design . Vi är ett kunskaps
företag. Kunskapen finns här i 
Sikeå, förklarar han. 

Master, torn och antenn
fästen lämnar dagligen Sikeå, 
fårdigpaketerade, för att sedan 
monteras upp någonstans i 
världen. Många av produk
tema är Cue Dees egna patent, 
medan mycket av tillverk
ningen I igger hos underle
verantörer. Bland andra JSG 
Produkter i Överklinten och 
Danod i Robertsfors. 

I dag är det 24 anställda, 
och hur mycket det kommer 

Nisse Karlsson och Pelle Jonasson, två sikeåkillar som under 
mer än ett år jobbat på Cue Dee parallellt med skolarbetet. 
Nu är gymnasiet avklarat. 
- Självklart hoppas vi att företagets utveckling ska innebära 
att vi få fast jobb, säger båda samstämmigt. 

att växa utifrån affärsplanen 
är svårt att säga i dag. 

- Men ska vi fördubbla vår 
produktion, behövs det natur
ligtvis mer folk som paketerar 

och ser tili att allt komrner dit 
det ska, konstaterar J-O Hem
mervall , med tillförsikt. 

N aturbete öppnar för öppet kulturlandskap 
En ny ekonomisk förening 
med det något otympliga nam
net Storholmens naturbete 
ekonomisk förening har nu 
bildats i byn. Syftet med för
eningen är att verka för ett 
öppet kulturlandskap i Sikeå 
Hamn. Alla som är helårs- eller 
säsongsboende i Legdeå eller 
Sikeå är välkomna som med
lemmar. Förutom glädjen att 
röja, elda, stängsla och spän
ni ngen med att jaga djur på 
rymrnen, får man som medlem 
tillgång tili utomordentligt gott 
och nyttigt kött från djur som 
betat på markerna. 

KONVERTERAR TILL 
VEDELDNING 

Vi viii gärna bli fler, så tveka 
inte att ta kontakt med Olof 
Karlsson olof.karlsson @ 
sikea.se, 153 15 eller Nils 
Östlund nils.ostlund @sikea. 
se, 151 31 om du är intresserad 
av att bli medlem! 

Denna sommar betar Ang
elicas och Olas tackor med 
sina lamm, en häst som för
hoppn i ngs v is snart får två 
kamrater och sex ungnöt från 
Laxbacken i hägnet mellan 
Hamnvägen och havet. 

Sommarens första åskdag 
fick stutarna och kvigoma för 
sig att det vore härligt med 

De stigande el-prisema gör 70-talets mo
dell med direktverkande ei allt mer oeko
nomisk. Som en följd av detta håller just 
nu Ingrid och Martin Jonsson på att byta 
tili vedeldning. Genom att utöka garagets 
yta med cirka 20 kvadratmeter får man 
ett pannrum som ska innehålla vedpanna 
och ackumulatortankar. Ombyggnationen 
beräknas vara klar i god tid innan hösten. 

havsbad. När blixten lyste upp 
himlen och åskan mullrade 
sprang de skräckslagna rakt 
genom stängslet vid gamla 
fotbollsplanen, ut i vattnet och 
började simrna i riktning mot 
campingen. Med hjälp av Mats 
och Birgittas roddbåt (tusen 
tack för att du var på rätt plats 
vid rätt tid och var så hjälpsam, 
Mats!) kunde djuren fösas in 
mot land. Tillbaka vid strand
kanten tvekade djuren att gå 
genom vassen, men rörde sig 
så småningom i rätt riktning. 
Betet nere vid stranden var nog 
smakligt för en ko, för fården 

tillbaka tili hägnet gick i sakta 
mak under i vrigt mumsande på 
olika strandörter. Den dag som 
detta skrivs har åskan återi
gen mullrat, men denna gång 
nöjde sig nötkreaturen med att 
springa runt lite inne i hägnet. 
Det var trots allt kanske inte 
så skönt med en simtur, och 
vi som kämpade med att få 
djuren tillbaka genom dyig 
vass är tacksamma för att de 
nu verkar ha förstått att åskan 
inte försvinner bara för att man 
tar sig ett dopp ... 

Hilda Östlund 
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Bildgåta för bänk 
Årets bildgåta med, ett självklart tillfälle för motion, blir att 
placera bänkarna på rätt plats. Rätt svar kommer tillsammans 
med vinnare i höstnumret av spiran. 
Svaren skickas till: ingemar.nilsson@sikea.se eller Legdeå 
117, 91593 Robertsfors. 
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