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Så beskrevs Sikeå i ett reportage 1968. I dag, drygt 40 år senaste är bilden en helt 
annan. Husen räcker inte till för alla som vill flytta in. Föräldrakooperativet har köp 
förskolans lokaler för att utveckla den ytterligare, och det byggs nytt. 
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Bidrog sommaren Bildgåta tili nack
spärr? Slappna av, du har svaren på 
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Vägföreningen i Sikeå har jämnat vägen 
ordentligt, åt oss trafikanter. 
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Oavsett storlek så finns det alltid an
vändning för dem - de troga hästama. 

Sista sidan 
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SPIRAN 

Var finns de unga krafterna! 
"Nu blåser det ampere-

vindar över Sikeå", 
sa en sikaprofi l häromdagen. 
Han tänkte förstås på vind
kraftverken som snurrar på i 
hiskelig fart när höstvindama 
tar i. En ligt vindkraftsgene
ralen Lennart Brändström är 
nu driften äntligen i full gång 
efter en del strul. Verken går 
bra och producerar gott och 
väl enligt beräkningar. Gläd
jande besked för miljön och 
för dem som köpt andelar. 

Glädjande är också att det 
börjat röra på sig i "Må bra 
byn". Pessimistema som sagt 
att det blir aldrig något byggt 
där får stå där med skammen. 
Just nu kör betongbilama 
i skytteltrafik tili de första 
husgrundema. Vi får hop-
pas att proppen går ur även 
när det gäller "Må bra byn". 
Kanske dags att ställa sig i kö 
för en gratis havstomt i bästa 
västerläge! 

Glädjande besked finns 
också från campingen där 

gråhårsfolket, medelålder 70 
år, tillsammans med Sven
Erik Lundström och anställda 
ungdomar, kan se tillbaka på 
en lyckad sommar med nöjda 
kunder och gott ekonomiskt 
resultat. Men man kan undra 
vad som händer om ingen 
föryngring sker. 

Vi äldre arbetar så gott 
vi kan och har roligt på 

vårt alldeles egna gubbdagis! 
Det löpande arbetet klarar 
vi av, men när det gäller 
förverkligande av nya projekt 
måste vi tyvärr konstatera, 
att orken inte räckt tili. Den 
planerade renoveringen av 
Tullmasten, byggandet av fri
luftsscen och serveringsköket 
i Stora magasinet är exempel 
på sånt som inte blivit av. 
Och på önskelistan står flera 
nya projekt - en byggnad 
för serveri ng, tvättstuga, fler 
duschar mm! 

Ska vi fortsätta och utveckla 
våra verksamheter och våra 
byar behövs föryngring i de 

ideella leden och det vet vi är 
en svår nöt att knäcka. 

Det känns som att vi är 
vid ett vägskäl, där vi 

behöver nya tips och ideer 
på hur vi går vidare med 
vår byautveckling. Genom 
inkomstema från camping
verksamheten finns nu en 
stabil grund att ta avstamp 
från, så du som ser möjlighe
tema och viii engagera dig, (_, 
kontakta någon i styrelsen, 
så får vi resonera vidare och 
kanske förverkliga något som 
du drömmer om. Vi kommer 
att ta emot dig med öppna 
armar! 

Avslutningsvis viii jag önska 
alla en bra vinter med mått
liga amperevindar och lite 
snöskottning 
och ishalka. 

Sture 
Bäckström 

FREDSMARSCHEN I LEGDEÅ/SIKEÅ c 
Från 1 mars tili 25 augusti 

deltog 125 sikabor i den 
fredsmarsch som arrangerats 
av studieförbundet Vuxensko
lan och Robertsfors kommun, 
för att visa att vi tycker att det 
är fantastiskt att vi haft fred 
i 200 år i Sverige. Drygt 1/3 
av befolkningen i våra byar 
har deltagit i stafetten. Varje 
vecka har i medeltal ett 30-tal 
bybor varit ute och gått och 
tillsammans har vi avverkat 
16356 kn1, vilket innebär 13 
mii i genomsnitt per person. 
lnte illa eller hur? 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

Finalen avslutades med ett 
fackeltåg från byalokalen i 
Gumboda tili Gumboda hed 
där det bjöds på många olika 
underh å 11 lni ngsaktivi teter 
som t ex fackeldans, allsång, 
körsång, eldshow och freds
tal. Två flygresors lottades 
också ut bland deltagama un
der kvällen. 
Alla byar som deltagit hade 
tillverkat en liten fredsflagga 
som nu sattes ihop tili en stor, 
festlig flagga, som senare ska 
kunna beskådas i SV:s skylt
fönster. 

Vår jättefina flagga med Spi
ran-symbolen har broderats av 
Elisabet Lundgren, som ska 
ha ett stort tack för sitt arbet( 
Ett stort tack går också tnr' 
Elisabet Holmgren, som haft 
ansvaret för att sammanställa 
och rapportera varje veckas 
resultat från Legdeå/Sikeå tili 
Vuxenskolan som ansvarat 
för den totala sammanräknin
gen från alla deltagande byar, 
23 st, som tillsammans gick 
fem varv runt jorden. 

Vivianne Bäckström 

LSI:s bankgiro-nummer 5819-2741 
Det är heller inget som hindrar att du bybo, som får tidningen 
gratis, också betalar in en slant för att säkra utgivningen. 
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* * * Sikeå Hamn blev under den gångna sornrnaren ny 
adress för Nicklas Johansson-Näslund och Helen Forsberg. 
De bor sedan 15 juli i Vanja Brorsdotters f.d. hus tillsammans 
med bamen Selma 8 år, Eski l 6,5, Ivar 3,5 och Albert 1,5 år. 
De kom närmast från Näs. 
Helen jobbar vid biblioteket i Ånäset och Robertsfors och 
Nick las har sitt arbete på Sagateatem i Umeå. 
En bidragande orsak tili flytten var närheten ti li ridhuset 
liksom den vackra trädgården, eftersom det fi nns ett odlarin
tresse i familjen. 

Gunnar L 

* * * 1 huset där en gång konstnären Olle Södergren bodde 
ti llsammans med Maria Olovsson bor återigen en kulturarbe
are. Det är Katarina Roos som flyttade in i mars 2009. Hon är 

'-"konsthantverkare och textil-designer som kombinerar boende 
och atelje i sarnrna byggnad. Förutom sitt företagande har hon 
ett deltidsarbete som textillärare vid Edelviks folkhögsko la i 
Burträsk. 
Vid sidan om konstnärskapet är odling av grönsaker och kryd
dor en stor passion. Eftersom Katarina är född i Rickleå är 
fiske också ett givet intresse. 
Vi återkommer med reportage om hennes företag i kornrnande 
nummer av Spiran. 

Gunnar L 

* * * Efter att ha stått tomt i några år är nu Maja Nord
brants hus i Legdeå åter bebott. Under sommaren 2009 flyt
tade Britta Svärling in med sina bam: Samuel 18, Hampus 16 

......_,JCh Cecilia 13 år. 
Britta är beteendevetare, för tillfället arbetslös och hon jobbar 
därför extra inom psykvården i Umeå. Samuel läser elektri
kerprogrammet vid Dragonskolan, Hampus studerar vid trä
tekniska linjen på samma skola och Cecilia studerar vid Mi-

..._.,1ervaskolan i Umeå. 
Britta trivs med närheten tili naturen och ser fram emot att 
börja odla på den stora tomten. 

STRALANDE 
MUSIK
SOMMAR 

Sommaren 2009 
går till historien som den 
första sommaren väder
gudama tillåtit alla sju mu
sikcafäer att hållas under 
bar himmel. 

Gunnar L 

BO såg dagens ljus den 
12 juni 2009. Det är Maya 
som bor i Brännstan med 
föräldrama Anna Ahman 
och Tord Johansson. 

Bildgåtan - och vinnare är ... 

ÅRETS VINNARE av bildgåtan blev Birgitta Fisher som hit
tade den sista skorstenen i Legdeå, den som troligen skapade 
största problemen. Här fö ljer turen från hamnen ti li Legdeå ... 

med start Hamnen: 
Grått stort hus (6) vid Mias gränd 

fårtsätter efter 
Slättbäcksvägen, 
Rött hus (5) ejier nya vägtrumman 

fortsä//er förbi sågen och uppöver 
berget efter Gammellandsvägen och 
Jacobssons hus (3) vid korsningen med 
Genvägen 

stanna tili ejier avtagsvägen ner tili 
Legdeviken, Rött hus (2) nära vägen 

nästa stopp efter Ajfärsvägen, ladugår
den (4) till vänster när man kommer 
fram tili Kustlandsvägen 

' ' och det sista huset (1) ligger vid 
korsningen Bergnäsvägen och Hed
lundavägen 
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Drömvallens föräldrakooperativ 
bygger för framtiden 

Drömvallens föräldrakooperativ har köpt fastighe
ten, där vi bedriver förskole- och fritisdverksamhet, 
av Hans Ahman. 

Tili våren kommer vi att sätta igång med omfattande ombygg
nationer. Vi ska bygga ett kök som uppfyller livsmedels- och 
arbetsmiljölagstiftningens krav på kök där mat tillagas från 
grunden. En tili toalett ska byggas och eftersom att det nya 
köket hamnar där hallen är idag måste en ny hali ordnas. För 
närvarande begär vi in offerter från olika företag som bygger 
och säljer utrustning tili storkök. 
Elisabets och Pias matkan knappast bli godare än idag, men 
förhoppningsvis blir arbetsglädjen större med ett mer ända
målsenligt kök. Genom att satsa pengar på ett riktigt bra kök 
hoppas vi säkerställa att bamen även i framtiden får växa upp 
med näringsriktig, närproducerad mat. 

PÅ TISDAGSKV ÄLLAR har Sikeå SK Byasek
tionen verksamhet för bam och ungdomar. Det 
börjar kl 18 och håller på tili 19:30 och alla är 
välkomna, även vuxna som ledare eller som bara 
viii vara där. 
Det brukar vara ganska fritt med pyssel eller lekar 
beroende på vad man viii göra. Tbland är det lite 
mer uppstyrt med tili exempel luftgevärsskytte, 
pepparkaksbakning eller innebandy. Vi är igång 
varje tisdag tili och med den 8:e december då vi 
har julpyssel. Runt jul blir det också luciatåg och 
tjugondaknutfirande. I januari fortsätter vi med 
aktiviteter på tisdagskvällama. 
På sportlovet brukar det bli pulkåkning i Linus
backen också. Avslutningen brukar inträffa före 
valborgsmässoafton. Under våren blir det också en 
hei del förberedelser inför Sika Super Stars. 

Fredrik Martinsson 

~------ -- - - - ----------~ 

Åretör 1980 
och Vägverket lovar att den trafikfarliga E4-kors
ningen ska byggas om. Med det hoppas byboma att 
byggstoppet som rått i byn ska upphävas. Det finns 
200 jobb i byn, men bara 110 hushåll. Målet är att 
komma upp i 160 hushåll, som fanns 20 år tidigare. 

Åretör 1994 
och byn kryllar av småfolk och efterfrågan på hus 
är större än tillgången. Och på den vägen är det. .. 
Gänget på bilden har efterträtts av nya generationer 
som fyller byns förskola. Till och med Spiran har 
vuxit till sig fram till i dag ... 

-· ,,. .. . 

Spiran har sett dagens 
ljus i Sikeå och Legdeå 
srKE,\ ('VF) hM>dcr. T..in.,, n lr llnl> art dm .... _, IJIIIQOC - ru•sc• 
Nu k&n ocksA byama SI- utlomma.,.. P>s« om Arec. fnm,1111• ;J,kon rt. ~ 

kn och Legdri skryta ~ ~-~~,!~f; : ..,,,.;:..'::~'!..~ " 
med att ha tn tgtn loka!• A4-f0m111 p1 kop,<nn,-~ •••J uJ'l'Rlnl<s , Stkd Arc, "" 
ddnlng. Tidnlngtn htkr Rlr<~ upptaian., u}d:I I l.lO 1869 o..h ttll....,rkruns<n be<lod 
"Splra.n" och första ,umplarodlc1Hau1plllisuU ••""1<-bult0<hbe<l11t'llr ,ar
numrd år r,uudc hu,hltl'"" ,r1, ~ Ott fuun lvc.n <n 
f'ii-L Od •• ~dl- lnf0m111~ lr dm no<u om - ~ mNl , n anlla• 

• -t. ar inoe sinv< fllt del. t, lrtom_ 1 s• en C)'kelvlJ <fl<r , am1a 
SlktA ln~ n,nlng Rlnl• nwnm. ,om ,nno:h.llkr ,.,..,1,st,ant,n - <tt proJ<kl 
som stAr bakom utJ!IY• llu klo<. fiMS m)<kt1 intrcss• scm komma au llavppw ull 
nlngt n. sant .,, l.ba. kona no<u<r , ..,. , imi 

Bland 11yrd~kdamöccma 1 ;: ~ h.\J~,..u~l~ ~ ~"!"~~(~.JU:~ ~ v 
111unscR!munp 1w cl<t ><· .,., .,. onvi<ltu Opp,u 1..,.J- Stkt.\lwnn. l:.n nun"l)nnodc:11 
dln <n ud t\truuli wtk.w pi all av del 117 '1 sarnl• ,jOml,l r< 
suuu en mformation\bJn.1na uJ h C'fW och w,, nun-.nll 
l'b< 111 11< befolkmc&<D I b)ama d<uutom fM1 S1l ds ""'''""• 
tn 1nbl,cl 1 ~ad ,om hlnl h SIMON ANDERSSO. 

I S,ud 4r tkt ""21'10 JOm 1/&kr 111 (hvr 0/f lta/Jn tn r t(!n 1kbun1. J,u, ""-"" b),u )ntn- bam som 
kon lil.Jo om sln ' I "' do,u l fiJntlJ nUlflrtt Fht'l.an som hdlltr I 1ubt.ut1,11 ~tn tua Joltans.J.Ott 0<11 
a, , dr. F- · SIMO.V ANDERSSON 
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VAS'l"!'JlBO'M'CS.lttnlrv.:."f .._lffl l la\lf'#llllll 

ODE SOMMARSLOTT 4 
~tlk m!tl I ca ltlOd«ro kuatb1 - kan ., 

•an 911lS!llct! Jo, 1 &kd, U intn bilvt, frin U-'. f-. 
"-t -'ne- d,NIN med ~ prd.int,r, ._ tt1r oc:h 
- -tt1dddillkfW"llbJmOCftlorlMCl~odl 
.... "'~ ~ och ~ ltin bat· 
.......,_ hilriM Yida krirc I den .-Ja ~ 
Dt, ....... to • trhcbott I Sthl. 

N'i, lrdet.---••-~siu..t--.. .., delktn 

1 ~ 0✓ 
.,/ ~ --L._(1,,__ --

~ 

.... . ~_._....,,-- .... -· 

MINU" 

1/or bodd, J<olrak1mÖJl1Jre ilulrllm pd ,Jn hL Trfn ~ •fr Uc ilr..i 
/o/k.,ko/o, nu bd1/obnk, dd ,kolo for / ()(J-1,J ,-... f'iu ..,,,le .,.,.,. or 
umebo. 

~Året ör 2009 
och byggandet är i full gång av två miljö
anpassade året-runt-hus, mitt emot harnnen. 

Åretör 1968 
och Sikeå beskrivs i VK med orden öde

gårdsromantik. .. de äldre sikeåborna finns 
inte mer, de yngre har flyttat ut.. . På en halv

timme hittade vi 20 ödegårdar mitt i byn .... 

/o,t f.::t.,.':,"" ~" f""'"'-::J,"' ' un dnt har ,4,,.J,,n, T>i drt11 lcwt1r•fil., ,. 
d "'; · u ,,,_,., ,.,. "' brn h,t ,iori/rdn, d,c •r ,. , ,.i,. 

Vl, orffi er •"" «h b.rn..,, p,I endre .....,, 

A'-

Åretör 1978 
och planer finns på "exklusiva fritidstomter" 

mitt emot hamnen . 

. ,. ...,..,,,.. .. 

... ,. -"d:eA.
"-" wulcir 
,,.,. fi•ri• ,,,_,,,. 
,,,. .,,-'J" .... 
Jr"'\( 20 1'.),.,,._ 
,-.f"'"""'-'•r P• Wlp,,1t.,,, 
.&1./• .,.,.,.,.._ 
,.IJ. d,,11111 H)M lwJr ·-· LJ.~ .. ,.,.'i;-· ... : 9'"1~ 

Dispens kan ge Getslµir 
20 exklusiva fritidstomter 

.. .... 
W,Ja 
l,6rja ,. 
W rja 

"" -· ~S..141cr;.;.~ ~ .. ~-:=-..:,_..__,. :=,~t::f.~ :;~';:;;;.-~- ~ 

De som såförutseende samlat tidningsk/ipp genom åren, är Lola och Curt Nyman. Och detfinns mer atl ösa ur. Stort tack! 
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Annu en campingsommar avslutad 

Stugbyn betald 
Ar 2002 köpte LSI inte utan vånda, 9 stugor med tillhöran

de servicehus från campingen i Bygdeå. Några sikeåbor 
ställde upp som borgensmän för ett lån från Handelsbanken. 
Nu är lånet betalt och borgensmännen kan andas ut. Byaför
eningen är nu skuldfri ägare ti li hela campinganläggningen. 
Ett stort tack tili dem som trodde på campingiden och vågade 
ställa upp med sin borgen. 

Sture B 

Ytterligare en campingsommar är över och det är 
dags för summering ! 
Hur gick det, blev gästema fler eller färre och hur 
gick det med ekonomin? 

Antalet stugnätter motsvarar ungefär fjo lårets ca 450 nätter, 
men husvagnsgästnätterna blev drygt 400 färre! Antalet tältan
de däremot ökade från 27 ti li 45 - kan det vara ett symptom på 
lågkonjunktur och ekonomisk kris? Hur som helst, nedgången 
på husvagnssidan har en förklaring. Under 2008 hade vi många 
husvagnar som beboddes av folk som arbetade med E4-bredd-
ningen. I_ år har vi haft b_etydl igt färre. C 
Ekonom1skt har det vant en ny rekordsommar med ökad om
sättning. Även försäljningen i kioskbutiken har gått bättre än 
tidgare år. 
Men alit är ju inte på pluskontot. Stora summor har satsats för 
att få elektriciteten att fungera klanderfritt och nya investering 
ar har gjorts bl a i en brygga och nya element och kylskåp tilr"' 
stugorna. 
Sammanfattningsvis - en bra campingsommar har vi haft men 
nu känns det skönt att få ladda batterierna inför nästa säsong. 
Stort tack tili alla sommaranställda ungdomar och ideellt arbe
tande campingvärdar. 

Sture Bäckström 

Sikeå camping räddaren i nöden! 
TRE TJEJER som läser på gymnasiets estetiska program i 
Luleå, beslutar sig för att som skolprojekt cykla de 40 miten 
tili Umeå på 4 dagar. De tre med olika inriktning; Sofia bild, 
Amanda musik och Emmelie dans planerar snabbt resan och 
ringer Sikeå havscamping för att få en stuga. De skulie färdas 
efter cykelspåret, den 235 mii långa led som går längs ostkus
ten me lian Y stad och Haparanda. 
I slutet av september startar så resan som tili en början gick 
alldeles utmärkt. Vid Bureå 15.00 började det ösregna och 
vägen gick uppför. I mörkret 19.00 på en lerig skogsväg såg 
de plötsligt ett mörkt sto1i djur. Det måste vara en bjöm. De 
trampade allt vad orken medgav och kom tili ett hus. Där be
rättar en snäll man att det BARA är en mii tili Ånäset där de 
kan ta E4 en mii tili Sikeå. De kände inte för att cykla längs 
den hårt trafikerade vägen i mörker. 
De fortsätter en bit tili men tårama börjar komma och alit 
kändes så tungt. De stannade tili vid ett hus i Estersmark där 
en snäll kvinna bjöd in dem. Med tårama rinnande berättade 
de om sina motgångar och frågade om de fick lämna cyklama 
under natten. De frågade om telefonnumret tili taxi men hon 
erbjöd sig att skjutsa dem. 

Sven-Erik 
På deras blogg www.vicyklarti ll umea.blogg.se läser vi; 
Tre mii bort låg Sikeå camping där vi hade en stuga bokad, 
så dit körde hon oss. Vi ångrade inte att vi åkte med henne för 
det hade varit helt omöjligt att cykla längs E4an den tiden på 
dygnet. Klockan var kring åtta men eftersom det var mulet 

blev det kolsvart. 
Väl framme på campingen 
slängde vi in oss i duschen 
för att bli varma. Sedan 
gick vi direkt ti/1 sängs L 
med blöta sängkläder. A llt 
vi hade i väskorna hade 
blivit blött trots att vi hade 
packat i plastpåsar. Sofia 
mådde riktigt dåligt och 
vi misstänkte att hon hade 
fått urinvägsinfektion. Hon 
tänkte ta bussen hem mor
gonen efter för det kändes 
som att det var omöjligt att 
fortsätta, speciellt när allt 
vi hade var blött. 
Vi ringde taxi och bestämde 

att de skulle hämta oss 05.45. Vi hade ingen mat, inte heller 
tili frukost, så vi la oss direkt att sova. Tack Sikeå camping för 
att vi fick en övernattning! 
Klockan 04.00 ringde klockan och det var bara att kliva upp 
för att hitta tarra kläder att ta på oss. Det såg ut att bli bättre 
väder för himlen hade spruckit upp. Tur nog hade några 
plagg hunnit torka. Tili allas glädje mådde Sofia bättre och 
bestämde sigför attfortsätta. Taxi skjutsade oss och vid 06.30 
började vi cykla från Estersmark med mål Umeå. 
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De j ämnar vägen för alla 

Ordf Tord Filipsson och väg
fogde Lennart Nilsson överva
Jr grävningsarbetet. 

Pool ... pölen vid Mias 
gränd är ett minne blott 

UNDER SENSOMMAREN genomförde Sikeå Samfällighets
förening Vägföreningen en del förbättringarbeten på Sikeås 
vägar. 

ägtrumman efter Slättbäcksvägen byttes ut. Det orangefär
gade "plaströret" som allt sedan början på vintem 2008 legat 
bredvid vägen fick sedan pengafrågan löst sig, äntligen komma 
på plats och bedömningen är att det kunde ske nästan helt utan 
problem för trafikantema. 
När ändå grävmaskiner fanns på plats gjordes ytterligare för
bättringar. En mindre plasttrumma grävdes ner efter Mias 
gränd så att den förhatliga "pölen" försvann och vägen ser ut 
som en väg igen. I korsningen Genvägen- Krogsvängen lades 
en mindre plasttrumma ner och dike grävdes för att ta en bättre 
avrinning av vägen. 
Hyvling och grusning har även utförts på flera vägar om än inte 
alla men styrelsens ambition är att vägstandarden efter hand 
skall förbättras yttterligare. 
Styrelsen framför även ett stort TACK tili de sikeåbor som 
trots att de inte har andelar i föreningen efter ett utskickat brev 
<'1nn att de ville bidra till väghållningen i Sikeå. 

~ m fler vill bidra så går det bra att betala tili Bg 793-3492. 

Lars B Nilsson 
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Äldregruppen jobbar på 
Vi hängde aldrig in äldregruppen i malpåse som vi skojat om. 
Nej vi har fortsatt att fundera? Bygget fortsätter i våra tankar. 
Att det kanske finns möjlighet, att bygga ett seniorboende i 
Sikeå? 
Vi har ideer på ett boende med elsanerad miljö. Platsen vi utsett 
ligger i en lågstrålande zon, enligt utförda mätningar. Läget är 
havsnära i Sikeå hamn, efter Ö-vägen. Man kan tänka sig 9 
lägenheter, fördelade på 1 :or, 2:or och någon/några 3:or. 
Vi har satt upp normer för bygget, att man i byggprocessen tar 
särskild hänsyn tili; 
Elsanerad miljö 
Utvalda materia!, bra för människa och miljö 
Gemensamma lokaler för tvätt, data och social samvaro. 
Kanske gästrum som finns tillgängligt för de boende 
Uppvärmning från havet 
Natumära miljö, med tillgång tili odling 

Vi tänker bygga klokt vilket är bra för människorna och för vår 
miljö. Känner du någon i din bekantskapskrets, eller kanske du 
själv, som funderar i samma banor? Hör av dig till oss, vi är 
öppna för diskussioner och alla smarta nya ideer. 
Kontaktperson är Annika Löfbom Tel. 0934-152 99 

BRANDSÄKERT SKÅP 
Ett brandsäkert skåp alt. kas
saskåp för förvaring av bild
samling, byahandlingar mm 

efterlyses. 
LSI:s 
styrelse 
har fattat 
beslut om 
att köpa in 
ett sådant, 
men det 

ska helst ske före jul. Så det 
är bråttom ! Har du tips, hör 
av dig tili MonaA, te! 150 62 

ÅRETS JULKLAPP - nya 
LSl-tröjor och 
flaggor. 
Tröjoma 
och flaggor
na tog slut 
under fjolåret 
men nu finns nya att 
köpa. Första försäljningstill
fälle blir vid julmarknaden på 
Träffpunkten den 22 novem
ber. 
Tröjor och flaggor kan köpas 
efter telefonkontakt med 
Sture Svahn tel.15192. 

Efterlysning 
FLYTTNINGSBARA HUS 
efterlyses. Campingen saknar 
utrymmen där vi kan ha en 
enkel sommarservering. Den 
efterfrågas av både gäster och 
tillfälliga besökare till lands 
och sjöss. En byggnad på ca 40 
m2 (mått 4 x 9m) skulle vara 
lämplig. En tvättstuga med ytterligare ett par duschar behövs 
också. Lämplig 25-30 m2

• 

Har du tips om lämpliga byggnader kontakta Sture B 0934-
15353 snarast möjligt så kan vi kanske ha något klart inför 
nästa säsong. 



SPIRAN 

Smått och stort till nytta och nöje 
SHETLAND NORD höll den 
3 oktober en utställning av 
ponnys i Ivarhallen i Sikeå. 
Ett 40-tal hade anmälts av 
sina ägare som i många fall 
färdats mycket långt. Vad sägs 
om Boden och Haparanda i 
norr, Norsjö, Lycksele i in
landet och Färentuna i Stock
holm. Utställningen innebär 
att hästama tävlar i olika 
klasser beroende på ålder och 
kön. Klassegrare med minst 
40 poäng och därmed guld 
tävlade i best in show BIS. 
Denna gång utsågs det 8-åriga 
stoet Risegårds Serena ägd av 
Maria Persson Hörnefors. 
Lokalt finns i mellanbygden 
ett handfull uppfödare. De 
används i ponnytrav och 
skolkörning dvs. dressyr, pre
cision och maratonkörning. 
Lyckligast av dessa sågs Pia 

SM I PLÖJNING 2009 
När SM i plöjning hölls i Ro
bertsfors under hösten, var det 
hela 47 år sen senast. Veteran
ekipagen följdes av många 
som drömde sig tillbaka tili 
sin ungdom. Jag följde en 
Fordson som drevs med foto
gen men startades med bensin. 
Denna hade järnhjul men den 
som pappa David köpte hade 
fått gummihjul. Det som än 
mer imponerade var de som 
tävlade med parhästar. 
De 12 tävlande ekipagen fick 
sina hästar inkvarterade i 
ridhuset i Sikeå. Resan hade 

Sandström som förutom job
bet med arrangemanget ställde 
ut fyra av sina telningar. "Det 
gick så bra och jag är sååå 
nöjd. Det är tur att det inte 
blev nån mer poäng, för då 

varit lång då deras hemma
stall finns från Skåne tili de 
närmaste i Kronoberg och 
pausar måste ske efter 8 tim
mar. Det var brukshästar av 
raserna shire, ardenner och 
de i detta sammanhang små 
nordsvenskarna. 
Under söndagen tävlade 
Sandgärdans kusk Kersti Er
landsson parallellslalom mot 
en representant från Mellan
bygdens ridklubb. Helt rättvist 
slutade tävlingen oavgjort. 

Sven-Erik 

hade jag behövt hållas fast för 
att inte sväva iväg", kvittrade 
hon med ett jätteleende. 
Under hela dagen fotades 
hästarna och bilderna finns 
under www.minafina.se. 

! 
Lokala företag och deltagand 
stuterier hade sponsrat med 
vinster och priser. Sandgär
dans körsektion ordnade mat, 
fika och godis. 

Sven-Erik 


