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D
en som väntar på något gott väntar aldrig för länge, heter det ju. Men de 
flesta hade nog gett upp hoppet om att få en cykelväg mellon Sikeå och 
"Bruket". Haaa - nu, efter 37 år, är den på gång! Sidan 

5 

En profil har lämnat oss. 
Sid 3 

Träffpunkten har tagit ner skylten ... 
För qott? Det avqör du. Sid 4-5 

... å vad gör kommunalrådet 
där i snårskoaen? sid 6 
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Sommar och återseendets tid 
S å är det sommar igen 

och Sikeå lever upp 
efter vinterns lugna inom
husliv. Sommargästerna 
fyller byn med gräsklip
parljud och glada skratt 
och Brännstavägen dam
mar som aldrig förr. 
Framför allt i hamnom
rådet blir tempot hektiskt 
vid den här tiden på året. 
Andra Varvet öppnar och 
campingen fylls med nya 
och gamla gäster. Många 
återvänder år efter år och 
vi gubbar som tar emot 
får uppleva återseendets 
glädje. Här kommer 
storfiskarn som har näten 
med och ska ut med båten 
per omgående och här 
kommer den här Karlsson 
som alltid ska ha samma 
husvagnsplats. 
Men här kommer också 
paret som är här för första 
gången och tycker sig 
ha hittat en pärla. Så här 
poetiskt beskrev frun an-

Alle-man-ut 
DEN traditionella alleman
ut-dagen hölls i år lördag 
den 7 maj. Ett 60-tal leg
deå- och sikeåbor jobbade 
med staketlagning, utpla
cering av parkbänkar, städ
ning inom- och utomhus, 
scenbygge m m. 
Som vanligt var lunchen 
på Träffpunkten belöning
en för arbetsinsatserna. En 
bra dag i gemenskapens 
tecken, som inledning på 
sommarens aktiviteter. 

Sture B 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

komsten tili Sikeå hamn: 
"Först åker vi genom skog 
och åter skog och så öpp
nar sig plötsligt landska
pet. Man ser vattnet och 
klipporna på andra sidan 
viken och känner att nu 
är vi framme. Här vill vi 
stanna". 
Vi som finns här dagligen 
har svårt att se och upple
va det vackra omkring oss. 
Paret stannar flera dagar. 
Vackert, lugnt och rent och 
snyggt i servicehuset, är 
deras omdöme. Sånt blir vi 
glada över att höra och det 
gör att vi städar ännu mer! 

På boulebanorna är 
också aktiviteterna 

i full gång och onsdags
kvällarnas musikkafäer 
har startat. Kafäerna har 
verkligen utvecklats till 
sommarens mötesplats där 
hemvändare, bybor och 
sommargäster träffas över 
kaffekopparna. I hamnen 

Sika-kalendern 
sommar2011 

MUSIKKAFEER alla 
onsdagarundersom
maren tili och med 
den 10 augusti. Tiden 

är18.3O 

UTFÖRSÄLJNING 
av skänkta varor blir 
det i Såghuset pre
liminärt lördag den 
27 augusti. Då bjuder 
också Rolf Källqvist 
och hans vänner in 
alla tili "buskspel" 

Varvsstugan. 

haralla båtar sjösatts och 
brygglivet med stilla grill
kvällar i kvällssolen har 
kommit igång. 

S trandängama mot ha
vet har också fått sina 

sommargäster. Här samsas 
naturbeteskooperati vets 
får och kalvar med några 
privatägda hästar i job
bet med att hålla ängama 
öppna mot havet. 
Det här är sommarbilder 
från Sikeå hamn, sedda 
genom mina glasögon. Jag 
hoppas att du som Spiran
läsare också blir inspirerad 
av sommarlivet i ham-
nen och deltar i det som 
erbjuds! 

Gladsommar 

Sture 
Bäckström 

Servicehuset 
för korttidscampare har 
fått en ansiktslyftning. Yt
terligare två duschrum 
har ställts i ordning, så nu 
finns fyra separata duschar 
och fyra toaletter. Det ger 
oss också möjligheter att 
ta emot duschgäster från 
sommarstugor i närheten. 
Byggandet har utförts av 
Slit AB, Göran Boström, 
elinstallation, Göran Åberg, 
rörmokeri och brödema 
Åhman, målning och matt
läggning. 

Sture B 

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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V JJ kovi1 (!\~ 

tilt b~vt! 
FRIDA ÅSTRÖM och Jo
han Hedlund köpte ett äld
re hus i Sikeå hösten 2009. 
Efter renovering med bl.a. 
tillläggsisolering kunde de 
flytta in förra sommaren 
tillsammans med nyfödda 
dottern Elsa. 

Johan är född i Sikeå och 
Frida kommer från Umeå. 
Eftersom de inte visste hur 
de skulle trivas med att bo 
på landet fanns en "plan B" 
att i så fall använda huset 
som fritidshus . 

Frida är just nu hemma 
med Elsa, men ska sedan 
fortsätta sitt jobb som un
dersköterska. Johan arbe
tar vid ett byggföretag i 
Umeå. 

Frida och Johan trivs 
bra med livet på landet och 
nämner framför allt när
heten till naturen och de 
lugna omgivningarna som 
stora trivselfaktorer. 

Vi hälsar Elsa, Frida och 
Johan välkomna till Sikeå. 

Gunnar L. 

LILLY Hyvönen föddes 19 
februari 2011. Vikt 3480 
gr. Längd 50 cm. 
Föräldrarna heter Jenny 
Boström och Peter Hyvö
nen. Lillys storebror heter 
Liam. 
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Ivar har lämnat oss 
EN "SIKEÅPROFIL" har Ivar alltid en like med oss 
slutat sin jordevandring! 

Ivar Fredriksson avled 
den 19 juni på Norrlands 
Universitetssjukhus, efter 
en tids sjukdom. Han var 
född den 28 januari 1944 
och blev 67 år. 

Redan vid starten på sitt 
liv, fick han en tuff och 
hård början. Vid födseln 
drabbades hans mor av en 
förlossningspsykos , vilken 
medförde att hon p.g.a. sitt 
sjukdomstillstånd, inte var 
kapabel att ta hand om ett 
nyfött barn. Ivar fick där
för de första åren i princip 
växa upp hos Hilma och 
Otto Pettersson. (Mor och 
far tili Helmer, Alvar och 
Dan Viktor Pettersson). 

I bamaåren var Ivar som 
ett extra syskon i vår familj , 
vi bodde ju nästan grannar. 
Vid våra lekar och upptåg 
så var det självklart att Ivar 
var med. De bekymmers
fria barnaåren gick tyvärr 
alldeles för fort, och snart 
skulle livets allvar börja. 

Den första prövningen, 
och utmaningen, var sko
lan. Ivar och vi andra på
började våra studier på uni
versitetet på Grusbacken. 
Dock med olika resultat. 

På den tiden erbjöd sko
lan inte några extra resur
ser, vilket betydde att om 
man inte hängde med stu
diemässigt, blev man för 
alltid efter. 

Ivar hade svårt att hänga 
med, och fick därför under 
hela skolgångenjobba isin 
egen takt, något som för 
en enskild elev måste ha 
varit otroligt frustrerande. 
Under rasternas upptåg 
och på vägen tili och från 
skol::m or.h n/\ fritirlPn ""r 

övriga! Ordet "Mobbning" 
var på den tiden inte upp
funnet. Det var helt enkelt 
så att alla var accepterades 

utifrån sin förmåga. 
Skolan tog slut och vi 

skulle ut i vuxenlivet. För 
Ivars del innebar det att han 
började på Åbackaskolan i 
Umeå. En skola för vuxna 
elever. Under många år 
pendlade Ivar dagligen tili 
Umeå. 

Så inrättades något fan
tastiskt 1 Robertsfors, 
Dagcenter. Ivar började 
på Dagcenter där han till
bringade huvuddelen av sitt 
vuxna liv. Ett ställe där han 
trivdes alldeles förträffligt. 
Han gjorde sig både res
pekterad och uppskattad. 
Vem minns inte Dagcenters 
årl iga teateruppsättningar, 
där Ivar alltid hade en tung 
roll. Ivars skådespeleri var 
så framgångsrikt att han så 

logen dök upp med yrkes
titeln "Skådespelare". Mig 
veterligen den ende Sikeå
bo som innehaft den titeln. 

En händelse som betytt 

mer än allt annat i hans liv, 
var den dag då RK Sand
gärdans ridhus formellt 
skulle invigas och narnn
ges. Att anläggningen fick 
namnet "IVARHALLEN" 
var något som han var 
mycket glad och stolt över. 

Under sin jordevandring 
vet jag att han hade otaliga 
vänner. Vänner som res
pekterade honom för den 
han var och hur han ver
kade. 

För oss vänner kom
mer den lilla plats som 
Ivar tog i sitt liv, att lärnna 
ett enormt stort tomrum. 
Men minnet av honom 
komrner att leva! 

Tack för Din stund på 
jorden Ivar! 
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Träffpunktens vara eller inte vara? 
Träffpunkten har ta
git ner skylten. Men 
förhoppningsvis inte 
för gott utan bara för 
att börja någonstans. 
Skylten är nerskru
vad för att genomgå 
en renovering. 

Det borde inte vara någon 
nyhet för innevånarna i Si
keå att allas vår samlingslo
kal Träffpunkten, är i stort 
behov av renovering. Där
för kallades alla bybor till 
en extrastämma i maj för 
att diskutera HUR vi ska 
gä vidare och OM vi ska gä 
vidare med reparationer av 
den gamla logelokalen. 

Stormöte 
Som sagt, alla var kallade 
för att ge sin syn pä saken. 
Cirka trettio personer tyck
te att det värt en söndags
eftermiddag och de som 
kom hade många tänkvär
da synpunkter och det blev 
en mycket bra diskussion 
kring Träffpunktens vara 
eller inte vara. 

På ärsmötet i februari 
presenterade en arbets
grupp av kompetenta her
rar vad som skulle behöva 
göras och hur man skulle 
kunna finansiera detta. 

Gruppen bestod av Gun
nar Lundmark, Lennart 
Brändström, Sune Falk 
och Martin Jonsson. De fö
redrog ett kostnadsförslag 
för att få huset i skick samt 
vilka bidrag som skulle 
kunna sökas för att hjälpa 
tili med finansieringen. 

Miljonbelopp 
Slutnotan för reparationer, 

materia! och arbetskostna
der skrämde säkert en del. 
När man börjar tala om 
miljonbelopp bleknar de 
flesta, men Lennart Bränd
ström. som är en heiare oå 

att veta vilka bidrag som 
kan sökas berättade att om 
vi (Träffpunktens ekono
miska förening) kunde visa 
att vi själva kan bidra med 
ca 270.000:- sä skulle vi 
kunna ansöka om bidrag 
för resterande del. 

Med detta i bakfickan 
och tidigare erfarenhe
ter bl.a. när det gällde att 
bygga ridhus i byn, beslöts 
det att vi skulle försöka få 
hushållen i byn att hjälpa 
till med grundplåten. 

Insamling 
Några eldsjälar (Matin J. 
och Curt N.) hälsar i dagar
na runt pä i stugorna för att 
samla pengar. Har ni inte 
fått besök än kan ni vänta 
er en knackning på dörren 
inom kort. Får ni inte nägot 
besök, eller känner att ni 
skulle vilja bidra, sä har vi 
ett konto på Handelsban
ken, kontonummer: 5329-
2801, märk insättningen 
"stöd till Träffpunkten". 
Vid vårt senaste möte in
formerade Martin att vi är 
nii.1;t~n h~lvvä!Ys. 

Vi andra i styrelsen för
söker genom olika aktivi
teter i Träffpunktens regi 
dra vårt strå till stacken 
men det kräver i sin tur att 
ni bybor ställer upp och 
kommer på våra aktivite
ter. Nyss fick vi ställa in 
"hemvändarmiddagen" ef
ter Hamnmarknaden då an
talet anmälda var för lågt. 

Det finns ett gäng här i 
byn som jobbar ideellt för 
att hålla "Träffis" igång, 
de gör ett hästjobb. (Vi 
viii bara att ni ska veta och 
också offentligt beröm
ma dessa personer, ingen 
nämnd och ingen glömd) 

Andelsbevis 
Alla vet kanske inte att 
man kan köpa andelsbevi s 
för 50:- i Träffpunkten. 

Vi har inte någon med
lemsavgift, men tankar 
finns på att införa en sådan. 
Den skulle kunna ge rabatt 
om man vill hyra en väldigt 
bra lokal, med kök och ser
vis för minst 120 personer, 
möjlighet att ha livemusik 
nå 50-årskalaset. (Ja!! tän-

l 
l 



ker förstås på scenen med 
dansgolv nedanför.) Kan
ske ska någon gifta sig 
snart? 

Träffpunkten är stället att 
ha festen på. Eiler varför 
inte samla alla kompisar 
ti li en härlig kväll med ta
cobuffe och disco. Möjlig
hetema är många och bara 
fantasin sätter gränser. 

Nappar ni på något av 
detta, slå en signal tili vår 
bokare Sandra Jansson 
072-7222420 . 

Nu i sommar har Träff
punkten hand om två av 
sommarkafäema nere i Si
keå Hamn. Den 20 och 27 
juli stöder ni oss genom att 
komma och fika och mysa i 
den ljusa sommarkvällen. 

Har ni ideer eller tankar 
och synpunkter som rör 
Träffpunkten kan ni alltid 
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höra av er till någon av oss 
i styrelsen. 

Styrelsen består av Ag
neta Skoglund ordf., Jo
sefin Pettersson sekr., 
Sandra Jansson kassör, Ca
rina Wiklund ledamot, Åsa 
Bäckström ledamot, Mar
tin Jansson (suppl.) och 
Sune Falk (suppl.) 

Summan av kardemum
man är att vi är ganska 
många som vill att Träff
punkten ska bestå och för 
att det ska ske måste vi 
sköta om huset. Sånt kos
tar pengar och vi har tyvärr 
inga magiska källor att ösa 
ur. I stället är det ett evigt 
fixande och trixande och ali 
hjälp vi kan få på olika sätt 
mottages med allra största 
tacksamhet. 

0 •• 

3 7 ars vantan 
är äntligen över 

Agneta Skoglund - Jag hoppas att jag orkar cykla när den är 
klar, anna rs får jag väl ta moppen, säger 
Curt Nyman som redan 1974 börjadde ar
gumentera fö r att få tili stånd bygget av en 
cykelväg mellan Sikeå och Robertsfors. 
Nu efter 37 års väntan är cyklevägen äntli
gen påbörjad. 

Idag när det står helt tydligt 
att arbetet med cykelvägen 
är i full gång är det många 
som inte riktigt kan förstå 
att det äntligen är sant. 

beslutet sköts upp. 
Många cyklister har upp
levt det som mycket obe
hagligt och livsfarligt att 
färdas längst sträckan 
då vägrenen är i princip 
obefintlig. 

Sommargudstjänst 

När Curt Nyman och Sikeå 
S-förening skickade in 
sin motion till Roberts
fors kommun om att man 
ville påverka Vägverket 
att påbörja en cykleväg, 
så trodde han att drömmen 
snart skulle gå i uppfyl
lelse. Men i takt med att 
åren gick och inget hände 
började han och många an
dra tappa hoppet. 

När länstransportplanen 
reviderades beslutades 
att gång- och cykelvägen 
skulle börja byggas 2011. 
Nästa år kommer den att 
asfalteras och belysning 
sättas upp. 

MIDSOMMAR-guds
tjänsten i Sikeå hamn 
hölls i vackert sommar
väder. 
Ett sjuttiotal åhörare fick 
lyssna tili predikan av 
Melker Stenberg. Dess
utom medverkade Ro
bertsfors kyrkokör och 
Hanna Mellberg på orgel. 
Eva Netzen läste dagens 
text. 

Kyrkvärdama Lilian 
Hägglund och Kurt Ves
terlund kunde räkna ihop 
en kollekt på över 3000 
kronor som går till för
samlingen i Taisi i Lett
land. 
Stort tack till alla som 
bakat kaffebrödet liksom 
tili serveringspersonalen 
och övriga medverkan
de. 

gunnar l. 

- Man har ti 11 slut knappt 
vågat hoppas, säger han. 
Ett tag var bygget planerat 
till att starta 2009. Men 
det blev omprioriteringa 
i länstransportplanen och 

Enligt Patrik Callgren, 
projektledare på Trafikver
ket beräknas de negativa 
konsekvensema av arbetet 
vara små. 

Text och foto: Anna 
Sundström-Lindmark 
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Borta bra men ... 
I FEBRUARI förra året packade 
vi bilen full och begav oss 
av på en lång resa. Hela 287 
mii låg framför oss. Med våra 

tre bam var vi på väg tili Til
bingen i sydvästra Tyskland. 
Nils, min make, arbetar som 
forskare och hade fått stipen
dium för att tillbringa en tid 
vid Centrum för Integrativ 
Neurovetenskap i Tilbingen. 

Tilbingen är en vacker gam
ma! stad belägen ca 5 mii söder 
om Stuttgart vid floden Neck
ar. Den medeltida stadskäman 
är bevarad, och fortfarande 
hålls marknad varje vecka på 
stadens pittoreska torg. 

Väl framme i Tyskland var 
det dags att ordna ett fung
erande vardagsliv. Detta var 
inte helt enkelt eftersom ing
en av oss behärskade språket, 
men tyska påminner en hei 
del om svenska och går hjälp
ligt att förstå. Lägenhet skulle 
ordnas, vi hyrde en möblerad 
lägenhet för en kortare period 
tili en början. Skola måste ord
nas för äldste sonen, bamvakt 
för de yngre så att de skulle få 
möta språket och siippa ifrån 
sin mamma ibland. 

Även jag ville lära mig 
tyska så fort som möjligt och 
började ganska omgående en 
kvällskurs. Den första perio
den som bamfamilj i ett främ
mande land var på många sätt 
krävande, men allt ordnade 
sig bra så småningom. 

Under vår tid i Tyskland 
fick vi stifta bekantskap med 
Waldorfpedagogiken, då vår 
äldste son fick börja ettan i en 
,u., (,1r,rtclrr,I -, 4-:lrnl ,m h,:,r h P-

toningen på estetiska ämnen 
som bild, musik och slöjd. Det 
skolan tyckte var viktigast att 
vi övade hemma med Vilhelm 

var inte tyska, utan stickning 
och flöjtspel. Redan från för
sta klass, bamen börjar vid 
sex år, lär sig bamen engelska 
och ett tili främmande språk. 
Vilhelm läste tyska, engelska 
och ryska. 

Helgema ägnade vi ofta åt 
utflykter. Schwarzwaldområ
det ligger inte långt ifrån Til
bingen, och det var tröstande 
att åka in i dess barrskog då 
hemlängtan blev för stark. 

Äpplen odlas i stor mängd 
och används främst i must 
och i en god, grumlig juice. 
Detta har inspirerat oss tili att 
plantera fler äppelträd i vår 
trädgård här i Sikeå och för
söka oss på att själva pressa 
vår juice. 

Lokalproducerad mat är 
lätt att få tag på. Trots av vi 
bodde i utkanten av en stad, 
fanns en bondgård i närheten 
där vi köpte mjölk, ägg och 
grönsaker direkt av bonden. 
Givetvis är man också stolt 
över sina lokala ölsorter, och 
utbudet av olika sorters öl kan 
göra en förvirrad. 

Vi hade lyckan att komma 
tili en både vacker och trevlig 
del av Tyskland, ändå kändes 
det så skönt att få påbörja re
san hem tili vårt kära Sikeå 
just innan jul, denna gång i 
en ännu mer fullpackad bil 
och med vårt inre fullpackat 
av erfarenheter. Borta är bra, 
men hemma, det är Sikeå! 

T-rilrln n~tl11nrl 

Hamnmarknaden 2011 
blev en riktig solskenshistoria. Ett trettiotal knallar gjor
de goda affärer liksom korv-och kaffeförsäljama. Och i 
bagarstugan var kön konstant lång för att få köpa Sandras 

goda mjukkakor. I magasinet visade Crazy Legs hurman 

dansar linedance och där gjorde Sika Superstars ytterli

gare ett bejublat framträdande. 
Ä ven på Andra Varvet var kommersen god. Kön inför öpp

nandet sträckte sig som vanligt ända bort mot Harnnvägen. 

Sture B 

Madeleine Mofjärd syr barnkläder och säljer på markna
der. - Ett bra sommarjobb, konstaterar hon. Handarbete 
har hon lärt sig av sinfarmor. Foto: Anna S-Lindmark 

Årets invigning 

PA HAMNMARKNADEN invig

des den gamla tullrnasten 

med pompa och ståt. Det 

var kommunalrådet Patrik 
Nilsson som fick det äro

fulla uppdraget att klippa 

det symboliska bandet, upp

spänt mellan två tallar. 
- I Sikeå får man saker och 

ting gjorda, det är roligt att 

se, sahan. 

Efter han hade klippt ban

det överlämnade Sture 

Bäckström en spira som 
t::irk- ni:in~fter hlev det ei-

der med tilltugg på den so
liga hällan. 

Sture har varit en av de 

drivande i att bevara den 

gamla tullmasten. 

- Länsstyrelsen ansåg den 

vara så intressant och unik 

att de gav 30 000 kr tili re

novering, berättade han. 

Utkiksmasten användes i 

början på 1900-talet av tui

lama för att övervaka sjö

farten. 

Text och foto: Anna 
Sundström-Lindmark 
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AII siö11s bla11d11i11g 
DEN I J SEPTEMBER firas 
Kul turarvsdagen över 
hela landet och även i 
Sikeå. (Se kommande 
annonsering.) Temat för 
året är "Gröna platser". 

VÄLKOMMEN ATT HANDLA 
I CAMPINGKIOSKEN ! 
Öppen alla dagar mellan 
09.00 och 21.00. Här finns 
förutom glass, godis och 
läsk också lite baslivsme
del, bröd från Bagarstugan, 
ibland Holger Boströms 
rökta sik, bya-souvenirer 
samt båt och kanoter för 
uthyrning. Man kan också 
betala med kort! 

B0KA STUGA eller hus
vagnsplats på Sikeå 
havscamping. 
Tel: 070-677 41 12 

Lägde By 
Samfällighetsförening 
höll sitt ordinarie årsmöte 
lördag 19 mars på Träff
punkten Sikeå. 
Styrelsen består av ordf. 
Gunnar Lundmark, sekr. 
Karl-Axel Jansson, kassör 
Pär Sikström. Suppleanter 
Ronny Larsson och Eric 
Ågren. 

Sandgärdans 
Surprise 

b lev det s jäl v klara narnnet på 
ridklubbens överraskning. 

ATT HA S0MMARGRISAR är trevligt. Man får, förutom gott 
kött, marken jordfräst samt gödslad. Årets hemkomst 
följdes av l ½ dygns bråk där rangordningen skulle be
stämmas, men efter det så var som ses alla goda vänner. 

Ingemar N 

Liten i stora sammanhang 

LILLA RIDKLUBBEN Sandgärdan avancerar i Väs
terbottens Ridsportförbund. lda Grundström(medlem i 
klubben) är sekreterare i Västerbottens Ridsportsförbund, 
Cia Fjellner Borg, styrelseledamot och utbildad handikapp
instruktör är med och driver ett projekti Västerbotten som 
syftar tili att utveckla handikappridningen i länet. 
Och nu har Maria Andersson (ungdomsstyrelsens kas
sör) blivit invald i Västerbottens Ridsportsförbund Ung
domssektionen. Inte dåligt för en liten ridklubb! 
Ridklubben avslutade vårterminen med ett ridläger un
der helgen 18-19 juni . 13 ridintresserade bam med fem 
ungdomsledare var med, och av dessa var det två killar. 
Jättekul ! ! Det var dressyr och hoppning på dan, uteritt med 
bad på kvällen ( tror att det var bad för Maria var tvungen 
att åka hem och byta sina dyblöta kläder mot tarra). Dagen 
avslutades med övemattning på Träffpunkten. 
På söndag var det tidig morgon med frukost på Träffpunk
ten och därefter ridning igen . Efter lunchen var det ett 
gäng trötta men nöjda bam som blev glada av att hämtas 
hem av sina föräldrama. Hästama hade därmed gjort sitt 
för terminen och fick åka tili sommarbeten och semester. 
Ni som har åkt förbi ridklubben har kanske noterat att det 
har kommit upp ett jättefint vitt staket runt uteridbanan. 
Det är föräldrar som på kvällama har jobbat med att sätta 
upp staketet och våra anställda Alexander och Elin som 
fortsatt jobbet på dagarna. 
Nu vilar ett lugn över Ridklubben Sandgärdan resten 
av sommaren och tili hösten tar vi nya tag . 

Vid datorn Mona sekr. 
PS är det någon som behöver ved så har ridklubben lite ved 
kvar tili försäljning, ta kontakt med Martin Jansson DS 



8 Spiran 

Årets bildgåta kräver en cykeltur runt Sikeå - Legdeå med 
start i Hamnen samt fokus på dörrar. Rundan kan ju gå åt 
båda hållen, grejen är att hitta rätt "adress" tili varje dörr. 
Skicka svaren tili ingemar.nilsson@sikea.se eller 
Legdeå 117 91593 Robertsfors senast den sista augusti. 


