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Mot nya hjöjder! 1 sommar har det varit extra mycket uppåt i byn. Vår stolta symbol Spiran 
har återfått sin forna resning och den där andra "spiran" kanske många inte ens lagt märke tili 
tidigare. Men med den är ännu ett kulturmärke räddat tili eftervärlden. Sid. 8 

Ni har väl heller 
inte missat ladon 
som vuxit upp på 
naturbetet, eller 
den nya, stabila 
trappan som leder 
upp tili Andra 
Varvet. 

Foto: Curt Nvman 
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Spiran 

••• int' äre väl så märkvärdi't 
, 'ISikeå händer de. t så 

mycket" och "ni är 
så duktiga i Sikeå" får man 
ju höra då och då, och det 
gläder ju en inbiten sikabo. 
Så märkvärdigt är det väl 
inte. Atminstone tycker 
väl vi sika-och legdebor att 
det är självklart, att vi ska 
ha musikkafäer, föräldra
kooperativt dagis, Andra 
Varvet, Campingen, Sika 
Superstars, hamnmark
nad, ridtävlingar, paltfes
ter och andra fester, alle
manutdagar etc. Men vissa 
år blixtrar det väl till så 

Magasinet 
✓ Ny bro vid Såghuset 
✓ Renovering av Tull

stationens utkiksmast 

SBK, LSI: 
✓ Spiran - Hällgrunds 

stång, renoverad 

Träffpunkten: 
✓ Luftvärrnepump 

Drömvallens 
föräldrakooperativ: 

✓ Nytt kök 
Storholmens 

naturbeteskooperativ: 
✓ Flytt och påbörjad lad

renovermg 

mycket att till och med den under 2010 har det 
där hemmablinda bybon verkligen hänt mycket 
reagerar. och det mest fantastiska är 

Vad sägs om årets lista 
över nybyggnationer 

och renoveringar: 
LSI: 

✓ Västerbottens vackraste 
musikpavi lj ong 

✓ Serveringskök i Stora 

att det är ideella organisa
tioner och inte kommunen, 
som åstadkomrnit allt det
ta. I de flesta fall med egna 
hopskrapade pengar och i 
en del fall har länsstyrelsen 
och kommunen lämnat bi
drag. Men helt avgörande 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

J ulmarkxadjd Trdf!Juxktf:X 
Sedvanlig marknadsförsäljning och servering 

av julgröt med skinksmörgås och fika. 

Söndag 21 november kl 12.00-16.00. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Träffpunkten Studiecirkel 
Upptaktsträff för studiecirkel om byns historia 
hölls på Träffpunkten lördag den 13 november. 
Alla är fortfarande varmt välkomna! Kontakta 
cirkelledare Sture Bäckström 

för förverkligandet av alla 
projekt har engagemanget 
från medlemmama i de oli
ka föreningama och deras 
ideella arbete varit. 

Det känns som vi inte 
utan viss stolthet kan 

summera säsongen 2010 
och kanske hålla med om 
att "det händer mycket i 
Sikeå." 
Men nu följer vi naturla
gama och tar en välbehöv
lig andningspaus utan att 
bokstavligen gå i ide. För 
vi deltar väl fortsättnings
vis i de arrangemang som 
ordnas i byn ! 
God Jul och Gott Nytt År 
tillönskas alla Spiranlä
sare! 

Sture 
Bäckström 

LSI-boden 
Siketröjor, flag
gor, fy;,-rar ocb 
brandsta tions
pins finns att 
köpa bos Sture 
Swabn. Tel I5I 92 

Bygdeå sockens 
rotetorp 
Skriften om soldat
torpen i gamla 
Bygdeå socken 
finns att köpa hos 
Sture Bäckström, tel 
153 53 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

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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EGENTLIGEN ÄR DE~ f ~~~ ~ ~~~e~~s~ ~ Ilida mot sitt slut och åtcr-
bara en lång rad av slump- på gymnasiet, bildlinjen plus en och annan helg. flytt in till Umeå blev ak
artade händelser som gjort på Midgårdsskolan inne i Sen råkade vi av olika an- tuellt igen som vi på allvar 
att vi nu i höst flyttat in i Umeå, plus vår hund Wille ledningar köpa häst våren började prata om att flytta 
Åmans-gården uppe vid och våra två hästar Simson 2004. När det drog ihop sig permanent tili Sikeå. En 
Träffpunkten. och Domino. till sommar och semester så mycket viktig pusselbit 

Vi, det är Lasse som job
bar som skogsforskare på 
SLU i Umeå, Elsy som 
jobbar på Umeå kommun 
inom Socialtjänsten, och 

EN DRÖM har gått i upp
fyllelse för oss - Kaj och 
Märta Cämpe. 
Vi har bosatt oss i vårt fri
tidshus ute på Lövudden 
sedan vi båda nu lämnat ar
betslivet i Piteå där vi bott 
sedan tidigt 70-tal. 
Vi har stor förankring på 
vår udde. Här har vi till
bringat mycket av vår fri
tid ända sedan vi var unga. 
Det var inte stor verksam
het i ornrådet, det var ge
nerationsskifte och många 
av stugoma stod oanvända. 
Stugan som vi övertog ef
ter Kaj ' s föräldrar - Ingvar 
o Lara Eriksson - var från 
början en liten fiskestuga 
som byggdes nån gång på 
30-talet. 

Alltihop började med att 
vi köpte sommarstuga nere 
vid Slättbäcken, 1995, för 
15 år sen. Vi trivdes bra och 
tillbringade större delen av 

Stugan stod inbäddad i 
tät granskog, så solen såg 
vi inte mycket av inne på 
gården. Det fanns ingen el
ström eller centralvärme. 
Det var ved som gav värme 
och gas som gav ljus och 
fart under kastrullen. 
Vi var alltså med när både 
elströmmen och vattnet 
kom hit ner. Då började det 
hända saker, många av stu
goma bytte ägare och det 
blev många hammarslag 
som hördes över udden. 
Eftersom vi var här under 
både sommar och vinter 
kom snart kraven på större 
bekvämlighet. Vi byggde 
därför ett nytt fritidshus 
1988 och därefter har det 
varit vårt andra hem, både 

försökte vi hitta nånstans i återstod dock, nämligen 
Sikeå där vi kunde ha ho- uppstallning av hästama. 
nom på sommarbete, och Men när Ingrid och Martin 
såg fram emot att kunna Jonsson sa att vi var väl
rida runt i byn. Vi fick tips komna som permanenta 
om familjen Jonsson och hyresgäster i deras stall så 
stall Sandgärdan och visst, föll plötsligt alla bitar på 
nog skulle dom kunna ta in plats. 
en extra häst. Den 1 :a oktober blev huset 
För något år sen köpte vi vårt och den 8:e oktober 
en häst till. En ganska stor gick flyttlasset från Umeå 
tinker, vit med svarta fläck- tili Sikeå 136, naturligtvis 
ar, stora hovar och massor med Linkans! 
med långt hår. Många i byn Så nu bor vi mitt i byn, 
har nog sett oss rida och granne med Träffpunk
köra honom på vägama i ten. Vem hade kunnat ana 
byn de senaste sornrama. att det när vi köpte stugan 
Och i sornras blev Nisse nere vid Slättbäcken för 15 
Djerfs hus tili salu. Vi såg år sen? 
annonsen ganska tidigt un-
der sommaren, men det var 
först när semestem började 

för oss och våra bam med 
familjer. 
Det är fascinerande med 
havet och det är en av an
ledningama till att vi flyt
tat hit. Vi vill se havet hela 

Lasse, Elsy och Kajsa 

året och sen får framtiden 
utvisa hur länge vi bor kvar 
året runt. 

Kaj och Märta 
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Årets höjdpunkt i Ulldalsviken! 
I BÖRJAN AV 70-talet var jor soman
stuglivet i vikama inte vad vändes för 
det är idag. Stugoma var att fästa nä
oftast mycket enkla och tet vid den 
hade varken elström eller för tiden 
vatten. I Ulldalsviken bör- typiska trä
jade man under den tiden stickan. 
att varje sommar hålla en Att ur vatt
"Sikfest". nen kring 
Vid dessa fester hålls rökt Ulldalsvi
sik tillgänglig och övriga ken dra upp 
tillbehör, inklusive bord ett större 
och stolar, ansvarar res- antal sikar 
pektive familj för. En för- har inte all
utsättning för att sikfesten tid varit det 
skulle kunna hållas var lättaste. Svårigheten att få 
givetvis att den för festen tag på tillräckligt många 
nödvändiga siken hade bär- fiskar har gjort att fiskare 
gats från havet. Det var en under många år har anlitats 
uppgift som inte alltid var av festarrangören. Ulldals
så lätt och under åttiotalet viken höjer på hatten för 
hände det att trots att alla i fiskaren Gunnar Lund-
viken tillgängliga nät lades 
ut så begränsades fångsten 
till en endaste spigg. 
Den stackars spiggen hade 
fastnat i en av de gamla 
bomullsgamens näverhöl-

ström som under många 
år fungerat som sikfestens 
hovleverantör. 
Under slutet av åttiotalet 
somnadeverksamheten mer 
eller mindre in, men fick 

1992 ny luft under ving
ama. Sedan dess vandrar 
en budkavle i Ulldalsviken 
och under semestertider 
hålls varje år den berömda 
sikfesten och olika familjer 
står som värdar. U nga och 
gamla ser till att de kan 
vara med. Vid årets fest, 
som hölls hos familjema 
Bergström och Lundkvist 
24 juli, var deltagama mel
lan sju månader och nittio 

Smolk i glädjebägaren ... 
HÄR I SIKEÅ är vi kända för 
att fixa det vi har behov av. 
Det finns många ideella krafter 
som drar sitt strå tili stacken. 
Allt för att det ska vara trivsamt 
i byn för alla ung och gammal, 
boende och besökande. 
Ett exempel är de många 
grillplatser som är uppskat
tade samlingsplatser och som 
nyttjas flitigt. 
Det som är mindre bra är när 
dessa grillplatser nyttjas på 
fel sätt. lnte för att som det 
är tänkt, grilla lite mat och 
myselda, utan nyttjas för att 
hålla värmen en mörk och kylig 
höstkväll. Och när veden tar 
slut går man lös på möblerna 
istället. 
En soffa, 2 fåtöljer och en stol 

eldades upp. Som alla kan se 
på bilden så blev det ingen 
liten brasa av del. 
Grillstaden som var nyren
overad i somras är i stort 
behov av en omrenovering nu. 
Järnröret som skall hålla arill-

år. Det har också visat sig 
att vikens ungdomar väljer 
att planera sin tid så att de 
ska kunna vara med på vi
kens sikfest. Vid årets sik
fest deltog 86 personer från 
fyra generationer. 
Vi ser redan nu fram emot 
nästa års fest som arrang
eras av familjema Jonsson 
och Andersson. 

Nöjda gäster 

gallret har brutits av. Grillgallret 
var kastat i vattnet. Ölburkar 
och fiaskor kastade på den ny
frusna isen. Bilderna är tagna 
efter en första grovstädning. 
Vi vet att det är ungdomar från 
byn som varit där under kväl
len. Vi viii inte tro att del är de 
som eldat så vårdslöst. Men 
om det sedan kommit dit ytter
ligare personer som gått lös på 
möblerna så har de naturligtvis 
fått information om var festen 
pågick. Visst borde vi alla ta 
ansvar för vad vi gemensamt 
skapat i byn. 
Om man själv inte vågar säga 
ifrån så ta kontakt med andra 
vuxna eller föräldrar. 

Susanna oå Granskär 
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-problemet är löst! 
Vinnare av årets bildgåta 
blev Ingrid Jansson. Grat
tis säger redaktion med 
en LSI t-shirt. Det krävdes 
enligt Ingrid en hei del cy
kelturer för att hitta följande 
staket i byarna; 

2 Gammellandsvägen Vinnaren Ingrid! 

3 Skräddargränd 6 Brännstavägen 

4 Legdeviksvägen 7 Kustlandsvägen 

5 Hamnvägen 8 Krogsvängen 

Lever Träffpunkten? Jajamänsan!! 
OM DU TROR att Träff- mellan kl 12.00 och 16.00. 
punkten håller på att gå 
ide, tror du väldigt fel. 
Den gamla logelokalen 
sjuder av liv. 
Här träffas ung och gam
mat. Vissa syr och stickar, 
andra arrangerar förenings
möten av olika slag. Så har 
v1 förstås ungdomsverk
samheten och några andra 
lika svettiga aktiviteter, 
såsom pilates (gympa) och 
inte minst våra nyaste hy
resgäster: Crazy Legs, som 
numera flitigt frekventerar 
dansgolvet två gånger 1 
veckan. 

Just nu pågår också för
beredelsema inför den 
årligt återkommande jul
marknaden, som i år går av 
stapeln den 21 november 

Och knappt hinner v1 
plocka undan borden och 
diska grötfaten innan byns 
ungdomar har sm årliga 
Sika-fest. Ett evenemang 
som efter några år visat sig 
vara mycket välbesökt och 
uppskattat, med sin härliga 
pub-stämning och glada 
liveband, som får hela hu
set att gunga och dansgol
vet att snabbt befolkas av 
danslystna människor i alla 
åldrar. 

Vi i styrelsen är väldigt 
glada för att våra ungdo
mar ordnar denna fest och 
på så sätt hjälper oss att 
bevara och rusta upp Träff
punkten. Vi behöver all 
hjälp vi kan få från ideellt 
håll. Skulle det vara så att 

du som läser detta också 
viii hjälpa tili, så behövs 
det alltid hjälp vid olika ar
rangemang, både med för
beredelser (t.ex. dukning), 
disk och städning. 

Hör gäma av dig till nå
gon i styrelsen i så fall . 
Vi blir SÅÅÅ tacksamma 
( och det räcker ju med att 
du ställer upp en gång per 
år). 

Efter årsskiftet har v1 
också några nya aktivite
ter på gång. Vad sägs om: 
lördagsfika med tårtbuffe, 
våffelgräddning för ut
flyktsglada skoteråkare, 
och så planerar vi en egen 
talangtävling för hugade 
Sika-bor, någon gång när 
vårvindarna börjar göra sig 
påminda och påsken när-

mar s1g. 
Har du några dolda ta

langer? Låt dem komma 
fram och hör av dig tili oss! 
Det kan bli du som blir Si
keås egen idol 2010 ! ! 

Som sagt: Kom till Träff
punkten och träffa dina 
vänner och grannar. Det är 
här vi lägger grunden tili 
en fin sammanhållning 
byn, eller vad tycker du? 

Styrelsen består av: 
Agneta Skoglund (ordj) , 
Jose.fin Pettersson (sekr), 
Sandra Jansson (kas
sör och bokningsansv), 
Lena Kristoffersson, Asa 
Bäckström och Martin 
Jansson. 
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~et gam[a fotot 

Främre radenfr. vänster: Okänd, Anna Nickolina Forsman, Fabian Forsman, 
Ante Forsman, Selma Forsman, Alma Grahn, Johanna Ståhl, Anna Eriksson, 
Erik Hahne, Nils Säfström. 
Andra raden fr. höger: Anna Viktoria Ulldal, Mari Lundgren, Hanna Ståhl, 
Greta Säfström, Oskar Nilsson, Hulda Nilsson, Maine Säfström, Okänd, Jenny 
Jansson, Agda Johansson, Amalia Holmgren, Artur Sikström, Hilma Sikström, 
Ottilia Svanström, Anna Lundström. 
Tre herrar i bakre raden fr. vänster: Valfrid Vesterlund, Okänd, Karl Eriksson. 

Men var och när bilden är tagen är det ingen som vet. Kanske någon av våra 
läsare kan hjälpa till och räta ut det frågetecknet. 

Sommarens campingverksamhet 
STUGOR OCH SERVICE
HUS är igenbommade och 
det är dags att summera yt
terligare en campingsom
mar, den 10:e i ordningen. 

Vi i "Gubbagänget" hade 
tili en början en svår tid, då 
ny teknik formligen skölj
de över oss, Kassaregister, 
kortläsare och internetut
hyrning ställde till det. Fel
tryck och förvånade gäster, 
16 000 för en natt på cam
pingen?, skapade oro och 
nervositet "Hä gå int" och 
sen skrattade vi åt eländet. 

och med kortläsaren tyckte 
vi om - ingen pengaräk
ning och inga växlingspro
blem med andra valutor. 
Våra duktiga ungdomar 
klarade det hela bättre. När 
vi sedan fick hjälp i recep
tionen av Margareta Ask 
och Kerstin Andersson, 
två före detta postkassör
skor, blev det också givakt 
på sedlarna i kassalådan . 
Alla utslätade och vända åt 
samma håll. Det som bör
jade lite knackligt slutade 
ändå under full kontroll. 

Så småningom lärde vi Verksamheten då? Jo, 
oss och det blev faktiskt en ökning jämfört med 

sommar uppgår tili nära 
7000. Trycket på säsong
campingen ökar hela tiden 
liksom efterfrågan på må
nadsplatser, så kölistorna 
bara växer. 

Ett angenämt problem 
och en möjlighet att utöka, 
men då krävs mera service 
och elektricitet och var går 
gränsen för vårt signum 
- liten, lugn och trivsam 
camping? 

Det ekonomiska utfallet 
är också gott, tack var det 
stora ideella arbete som 
läggs ned. 

Sture B 

Släktträff 
i Sikeå 

EN LÖRDAG I JULI 
invaderades Sikeå av ut
vandrade Larsson-ättlingar 
från hela landet. Initiativ
tagare till träffen var Vik
tor Larsson, sonen Martin 
nu boende i Virserum. 
Med på resan var Martins 
barn och barnbarn, kusi
nerna Gunnar Holmgren, 
Bengt och Birgitta födda 
von Ahn och Kjell Sik
lund, dotterson till Viktors 
syster Selma. 
Hela 26 personer deltog 
i resan som bland annat 
innehöll rundtur i Sikeå. 
Jag hade förrnånen att få 
delta i Sikeårundan och 
fick lyssna tili Martins be
rättelser om hur jul firades 
hos handlare Holmgren, 
där herrarna drog sig 
tillbaka till ett chambre 
separe med konjak och ci
garr efter avslutad middag. 
Med resan, som var ett 
led i Martins 85-årfirande, 
ville han tillsammans med 
kusinerna dela med sig av 
sin uppväxttid till bam och 
bambam. 

Sture Bäckström 

Kulturarvsdagen 
I Sverige och också i Sikeå 
firas årligen en kulturarvs
dagen och årets tema var 
"Kulturens vägar" I Sikeå 
finns många vägar och en 
riktig gamma! - Gamrnel
landsvägen. LSI bjöd där
för tillsammans med Byg
deå Hembygdsförening in 
tili en cykel/biltur med kon
troller med frågor. I maga
sinsköket serverades kaffe 
med våfflor och varmkorv. 
Vinnare i tipsrundan blev 
Ingrid Jansson. Ett 20-tal 
delto2: i arrangemanget. 
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AII sff öns bla11d11i11g 
Grattis lnez 90 år 

1 

••• INEZ har fyllt 90 vilket 
man inte kan tro. Levnads
glad som få gillar hon att 
diskutera vitt skilda ärnnen 
som politiken i Mellanös
tem eller läkarvård. 
Nån vecka efter födelse
dagen reste hon därför ti 11 
Israel för att kolla på plats. 
Givetvis åkte hon egen bil 
tili Uppsala. 
- Det är helt underbart att 
jag för 10 år sedan kunde 
ta upp ridningen igen. Det 
ger frihet att få umgås med 

hästen och att uppleva na
turen. Det är också fantas
tiskt att träffa tränarteamet 
hos Sandgärdan med Cia 
Fjellner-Borg som välut
bildad chef. 
- Jag har varit intresserad 
av djur hela mitt liv och 
bl.a. ägt egen häst. När så 
min sjukgymnast föreslog 
ridning för att stärka min 
rygg blev jag inte sen att 
börja om. Rädd är jag ald
rig och jag brukar sjunga en 
stump för att få både mig 
och hästen glad och lugn. 
Därför rekommenderar jag 
er alla att prova på att rida 
eller åka med vagn, slutar 
Inez som vi önskar många 
flera härliga hästår. 

Sven-Erik 

Har du gamla bilder 
sätt in dem på bild
banken! Kontakta 
Sture B, tel 153 53. 

Det var en stor sten ... 
I FLERA ÅRS TID har vi 
i vägföreningen och na
turligtvis även trafikatema 
haft problem med ett parti 
på Brännstavägen i kors
ningen mot Jämmerdals
vägen. Flera personer bl.a. 
undertecknad har trott att 
det funnits en kallkällåder 
under vägen eftersom det 
under hela snöfria delen 
av året varit blött och lerigt 
bara på just denna plats. 
När vi nu hade grävskopa 
på plats vid utdikning för 
bättre vattenavrinning på 
ett parti av Brännstavägen 
så passade vi på att gräva 
ur även i den aktuella kors-

ningen. Det visade sig att 
det var en sten modell stör
re som låg i leran och som 
samlade vatten omkring 
sig. Vägföreningen har nu 
grävt ur där och även lagt 
ner dräneringsslang och 
vägduk samt bytt ut väg
fyllningen . Hoppas att pro
blemet är helt löst. 
Utdikningen efter och un
der Brännstavägen har skett 
i samarbete med markägar
na på ömse sidor av vägen 
där vi också lagt ny mindre 
vägtrumma. Åtgärdema 
förbättrar avrinningen från 
vägen och därmed torrare 
vägbana. 

1000 tack! 
SVEN-ERIK Lundström, 
vår "byavaktmästare" sedan 
ett par år tillbaka, har gått i 
pension. 
Vi tackar honom för hans ar
bete och önskar honom många 
fina pensionärsår! 

Granskärsrevyn ... 
är inte verklighet. Ännu! 
Saknas lite skådisar bara ... 
I stället åker vi själva och 
roar oss på Lövångersrevyn 
i Skellefteå/Umeå. Buss
revy-mat till självkostnads
pris (max 50 pers.) . 

En applåd 
tili Charlotte Granlöf 
som bakattårtortill som
marens musikcafeer. 

LSI 

Just nu vet vi inte när resan 
blir av, men ni som vill föl
ja med, anmäl redan nu ert 
intresse tili Granskärs Fri
tidsförening: Ingela Nor
din 0934-152 23 eller 070-
56 747 58. 

*** ••• UTFÖRSÄLJNING i 
Såghuset hölls i septem
ber. K varvarande varor 
från Andra Varvet såldes 
för halva priset. Sedan fick 
våra invandrare, förening
ama i byn och "Fyndet" i 
Ånäset komma och hämta 
varor gratis. 

Arbetsstyrkan vid grävningen. Ordf Tord Filipsson, 
vägfogden Lennart Nilsson och maskinföraren Håkan 
Åberg. 

Vägföreningen har för
utom nämnda åtgärder och 
sedvanligt underhåll under 

sommaren gjort buskröj
ning efter alla vägar. 

Lars B Nilsson 



8 Spiran 

De reser sig stolt igen! 

0 riginalet tili våra byars symbol 
Spiran, belägen på Hällgrund 
vid inloppet tili harnnen, har 

under de senaste åren förfallit allt mer. 
Därför togs vid Sikeå Båtklubbs årsmöte 
ett beslut om en helrenovering. 

Bara en spillra 
återstod av vår 
stolta symbol på 
Hällgrund, när 
Gunnar L ryckte ut 
tili räddning. 

Undertecknad åtog sig att utföra ren
overingen och beställde omgående en 
bunt impregnerat virke. Tanken var att 
transportera virket med snöskoter för 
att därigenom kunna köra ända till top
pen av ön. 

Tyvärr så försvann "skoterföret" efter 
påskhelgen så virket blev liggande i 
harnnen under sommaren. Men i augus
ti samlades ett antal arbetsamma män 
för att genomföra arbetet. Transportpro
blemet löstes genom att virket lastades 
på en flytbrygga som drogs av en båt. 

Väl framme vid Hällgrundet gjorde 
sjöhävningen att vi inte kunde bära 
iland virket utan det fick kastas iland för 
att sedan bäras upp på öns topp. 

Sedan vidtog arbetet med att rensa 
ornrådet från skräp och påbörja byg
nadsarbetet. Efter cirka två och en halv 
dags jobb var Spiran återuppbyggd och 
tili sommaren återstår att fälla stången 
för att reparera tunnoma och sedan måla 
alltsammans med vit färg samt att röja 
bort buskar. 

NÄR TULLSTATIONEN 1905 flytta
des till Sikeå från Ratan byggdes också 
en utkiksmast på Tullberget för att man 
lättare skulle kunna ha uppsikt över tra
fiken tili sjöss. Misstänkta smuggelbåtar 
lokaliserades och tullbåten ryckte ut. 

Masten har med tiden förfallit men 
Legdeå-S ikeå 
Intresseförening 

har nu med 
stöd från 
Länssty
relsen kun-

spiran. 
I Läns
styrelsens 

motivering 
anges att masten är länsunik och att den 
är ett värdefullt inslag i kulturrniljön, 
som ger platsen karaktär och berättar en 
historia. 

Arbetet har utförts av Antnäs timmer
hus och Sven-Erik Lundström, som bar
kat och hyvlat spiran (bilden). Ronny 
Larsson har gjort ett fint jobb med in-

ventering av lämpligt träd, avverkning 
och frarnköming. Tack Ronny! 

Vi har bevarat ett stycke historia från 
hamnens storhetstid och det är väl bra. 
Men kan vi använda den tili något? En 
samlingsplats kanske, vår och höst, då 
vi hälsar våren genom vimpelhissning 
förslagsvis på Kristi Himmelsfärdsdag 
och nedhalning vid sommarens slut nå
gon gång i slutet av augusti. 


