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D
et är den här tiden man brukar börja se dem. Små röda luvor och fladd
rande ljussken bakom knuten och i snårskogen. Helt fel! De finns alltid och 
överallt. Det gäller bara att ha barnasinnet kvar. sid 8 

BUSSLINJE SIKEA- RORERTS•"ORS 

(IO Ure 

Det gick buss upp till Bruket! Och man fick 
mycket för 20 öre. Så här såg bussbiljet
tema ut på den tiden. Vem? När 

sid 7 

Solsidan 
Så har då Vägverket ( eller nå
gon) bestämt var Solsidan är 
belägen! (som om vi i Sikeå
Legdeå inte redan visst det!) 

Spana in skyltama vid södra 
infarten tili Legdeå från E4-
an. 

Redaktionen tar gäma emot 
tips från allmänheten hur 
dessa skyltar kom på plats. 
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Vägverket och verkligheten 

S tormar och högvatten 
- +60 cm och Ribbkaj

en i marvatten - tydliga 
tecken på att hösten är i 
antågande. Skymningsljus 
och klara nätter med ett 
alldeles fantastiskt mån
sken som speglas i vattnet 
är också hösttecken. För 
en inbiten, glasögonprydd 
( enögd) sikabo är det bara 
i Sikeå som hösten är så 
underbar och kontrastrik. 

Nu dammar det inte 
längre på Brännsta

vägen. Sommarstugefolket 
har flyttat hem och Väg
verket har ordnat med en 
trafikräkning efter Hamn
vägen. Och det är så dags. 
Undviker man avsiktligt 
högsäsong för att inte få 
för höga värden? Vägen, 
som ju bitvis är en puckel-

pist, behöver j u verkligen 
förbättras. Under sommar
säsongen då camping- och 
musikcafägäster, Andra 
Varvet-besökare, båtägare 
m fl trafikerar vägen skulle 
man få helt andra värden. 

B ara på Andra Varvet 
har man registrerat 

30000 köp under sä
songen. Det är nog hög tid 
att göra uppvaktning hos 
kommun och vägverk. För 
cykelvägen Sikeå-Roberts
fors var ju planeringstiden 
37 år. En annan trafikpla
neringsfråga, som verkar 
svår att få en lösning på är 
Ridklubbens och andras 
önskemål om hastighets
begränsning till 50 km 
genom byn. Nu gäller 70 
km, om man kommer från 
Träffpunkten. Det egen-

domliga är, att om man 
kommer från Brännstahål
let, gäller 50 km enligt 
skylten vid skolan! Inkon
sekvent kan man tycka. 

Ovanstående är exem
pel på frågor som vi 

inom byaföreningen gäma 
tar upp och driver vidare. 
Det kan naturligtvis också 
gälla helt andra frågor 
som har med trivsel och 
byaktiviteter att göra. Har 
du ideer så hör gäma av 
dig till någon i styrelsen, 
så kanske vi kan hjälpas 
åt att göra våra byar ännu 
trivsammare och bättre att 
leva i. 

Sture 
Bäckström 

Föredömligt 1 Föredömligt 2 

DEN LURIGA KORSNINGEN vid Träff
punkten har blivit trafiksäkrare. Vägför
eningen har satt upp en trafikspegel som 
framförallt ska underlätta sikten när snö
vallama växt sig meterhöga. Men den gör 
stor nytta även vid barmark. 

GRUPPERNA AV BREVLÅDOR i byn 
uppvisar varierande kvalite både vad be
träffar design och stabilitet. Detta före
dömliga exempel finns till beskådande vid 
Gammellandsvägen. Nå't att ta efter.. .. 
Curt N har förevigat bägge nyhetema. 

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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MARIKA Andersson är 
uppvuxen i Sikeå och Pe
ter Pettersson i Bygdeå. De 
har köpt Eric och Christina 
Ågrens hus och flyttade in 
1 somras. 

"Huset är från början av 
1900-talet, ett timmerhus. 
För tillfället håller vi på 
med ytrenoveringar. Det 
stora som står på listan just 
nu är sluttampen av köks
renoveringen som har varit 
den största renoveringen 
som vi gjort sen vi flyttade 
m. 
Det andra huset på gården, 
Sikeås första skola (innan 
skolan i Sikeå hamn) är 
vårt framtida projekt!" 

Marika pluggar till fritids
pedagog vid umeå univer
sitet och Peter kör lastbil 
inne i stan (Umeå) . 
På fritiden är Marika hos 
hästen som hon för tillfället 
har hos mamma och pappa 
i Jomyra, men planen är att 
om några år ska de ha hun
nit renovera och bygga ett 
stall så att de kan ha häs
tama på gården. 

"Det kommer att bli ka
non !! Peter gillar mest att 
påta på i huset och köra 
skoter. 

Vi trivs så himla bra!!" 

hälsar 
Marika och Peter 

Iförra numret välkomnade vi Frida Aström, Johan Hed
lund och Elsa tili byn. Trots byns fantastiska bredband, 
kom inte bilden fram före pressläggning. Men så här ser 
det ut! 

Fr.v. Jörgen Löfgren, Kålaboda, Tomas Karlsten, Gum
boda, Yngve Pettersson, Grimsmark, Simon Rönnblom, 
Robertsfors och Sune Falk, Granskär. Saknas på bilden 
gör Lennart Bergqvist och Peter Lundberg. 

SLIT AB inledde sin verk
samhet 1 maj 1999. Sune 
Falk och svågem Yngve 
Pettersson hade blivit ar
betslösa och be ·· 
s1g att 
starta eget. 
De första 
åren var huvudinriktningen 
skogs- och lantbrukstjäns
ter. 
2002 började man med 
byggnadsverksamhet, ett 
område som expanderat 
och numera är huvudsaklig 
verksamhet. F örsta större 
projekt var nya ladugården 
på Morlunda gård. 
Byggandet av lågenergi-

hus inleddes 2009 med 
Villa Falk på Granskär. 
Där sam-arbetade företa
get med MRD Sälj o Bygg 

(Ko lj erntekniken) 
samt utvalda under
entreprenörer. 

I samband med det ändra
des firmanarnnet till Bygg
firma Slit AB. 
Den senaste cellglasgrun
den byggdes i Sollentuna 
norr om Stockholm. 
Inriktningen i framtiden 
går mot sommarstugor och 
lågenergihus, men inga 
uppdrag är främmande för 
Byggfirma Slit AB. 

Gunnar!. 

BllDGA rAN 2011 
Rätt svar på årets bildgåta 

1: Mias gränd (Lena Kristofferssons ytterdörr) 

2: Brännstavägen (Jordkällare) 

3: Gammelandsvägen (Granne med sågen) 

4: Kustlandsvägen (Träffpunkten) 

5: Kustlandsvägen (Åhmans måleri) 

6: Kustlandsvägen (Legdeå) 

7: Affärsvägen (Pentys lada) 

8: Gammellandsvägen (före vägskälet tili Legdeviken) 

9: Krogsvängen (Peder Anderssons lagård) 

Bland de 12 rätta svaren drogs bidraget insänt av 
Line och Birk Nyman-Thunell , Jomyra. Grattis säger 
redaktionen och skickar en liten present. 
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Det rör på sig i Träffpunkten 
TACK ALLA ni som hjäl
per oss att bevara Sikeås 
stolthet, Träffpunkten! 
Vi är på god väg att kunna 
genomföra det stora re-

parationsprojekt som vi 
sjösatte vid extrastämman 
i mars. De flesta har ställt 
upp när våra representan
ter gått runt i byn och bett 

om ekonomisk hjälp men 
alla har kanske inte hunnit 
få in pengarna på kontot. 
Särskilt kul är att "gamla" 
Sika-bor har hört av sig 
och vill vara med, och för 
allt i världen - det är inte 
för sent än att bidra. 
Konto-nr: 6264 523 856 
288 i Handelsbanken. 
Sammantaget har vi vid 
dags dato fått ihop i runda 
tai 130 000 kronor. Då är 
inte Ivar Fredrikssons tes
tamenterade pengar tili 
Träffpunkten medräknade, 
inte heller det bidrag vi 
hoppas få från den utdö
ende bredbandsföreningen. 
Lennart Brändström och 
Martin Jonsson har upp
vaktat kommunen och en
ligt uppgift verkar även de 
vara vänligt inställda tili 
projektet. Nästa steg i de 
byråkratiska labyrinterna, 
är att författa en skrivelse 
tili Bolagsverket. Ryktet 
säger att Lennart Bränd
ström är i full färd med just 
detta. 

... och projektet väcker nya tankar 
IAG HAR INTE engage
rat mig denna gång när det 
gäller Träffpunkten, däre
mot har jag och Ingemar 
gett ett bidrag. Tidigare 
satt jag som ordförande för 
föreningen i början 1980 
och ett antal år framåt. Jag 
var med och "modernisera
de" lokalerna och som ny i 
bygden trampade jag i kla
veret några gånger när jag 
vill genomföra saker som 
stred mot tidigare intentio
ner eller auktoriteter. 

Nu tänker jag göra det 
igen, trampa i klaveret, 

men mera medvetet. 
Som jag har uppfattat det 
har man ambitionen att 
samla ihop en ansenlig 
summa för att sedan kunna 
söka mera pengar. Den to
tala summan skulle då bli 2 
miljoner. 
Är det vettigt att gräva ner 
så mycket pengar i Träff
punkten? Blir lokalerna bil
ligare i drift med den inves
teringen? Kommer lokalen 
att nyttjas mera? Hade jag 
varit aktiv och gått på mö
tena så hade jag kanske fått 
svar. Nu hade jag inte tänkt 

lägga mig i, men efter en 
del samtal under somma
ren kan jag inte låta bli att 
fundera kring denna inves
tering som är ett åtagande 
för byn i många år framåt. 
Som jag ser det så växer 
byn mera utmed havet, fler 
bor permanent i stugorna. 
Sista huset som byggdes i 
Sikeå trorjagvar - 81. Sam
tidigt förvandlas fler stugor 
tili permanentboende och 
vi har ekobyn. Det är vid 
havet som byn växer. 
Tänk att ta vara på ham
nens historia och bygga ett 

Samtidigt håller vi igång 
verksamheten i lokalerna. 
Söndag och onsdag är det 
linedance, måndag är ledig, 
tisdag är det ungdomarna 
som tar huset i besittning 
med Sportklubben som or
ganisatör och på torsdagar 
är det afrikansk yoga. Sy
juntan träffas på onsdagar 
och utöver detta är det en 
del styrelsemöten och en 
och annan fest. Det är ett 
i allra högsta grad levande 
hus, eller hur? 
I början på december blir 
det sedan den sedvanliga 
pubkvällen. Förberedelser 
pågår redan, och när alla 
helger tagit slut planerar vi 
för ny tårtbuffä, en av förra 
årets succeer. Vi undersö
ker även möjligheterna att 
anordna bingokvällar. Men 
allt detta får vi återkomma 
om längre fram. Men jag 
rekommenderar att hålla 
koll på byns anslagstavlor. 

Agneta Skoglund ordf 
TräjfjJunktens Ekonomiska 
Förening 

nytt hus, med modern ener
giteknik, som täcker byns 
behov många år framåt. 
Ett hus som under som
maren används för cam
pingen, som restaurang, 
kanske kan man göra rum 
på övervåningen för över
nattning. Under vintern 
som samlingslokal för 
byns aktiviteter både inom
och utomhus där havsisens 
möjligheten utnyttjas. 

En tanke från 
Ingrid Hanke 
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Campingen 2011 
EFTER EN FANTASTISK 
sommar, både vädermäs
sigt och resultatmässigt har 
vi nu stängt anläggningen. 
Nytt rekord vad gäller 
gästnätter, vi är nu uppe 
7000 gäster. 
Framför allt är det husbilar 
och husvagnar som ökat 
medan anta l gäster i stuga 
minskat. Kanske tycker 
man, att våra stugor som 
saknar dusch och toalett, 
är för enkla. Ungefär 15 
procent av våra gäster kom 
från andra länder och här 
kan vi notera att tyskama 

gått förbi norrmännen. 
Sommarens feriearbetande 
ungdomar har också va
rit fantastiskt skickliga 
och väl kompenserat för 
gubbgängets tilltagande 
skröplighet. Ett stort tack 
till dem och till Kerstin 
Andersson och Marga
reta Ask som hjälpt oss att 
hålla ställningama kvällar 
och helger. Sammanfatt
ningsvis, vi lägger en fin 
sommar ti li handlingama 
och går in i en välbehövlig 
vintervila. 

Sture Bäckström 

... Campingen 201 2 
Campingen öppnar tro li
gen 2012 också om nuva
rande fossiler kommer sig 
upp ur sängama och hälsan 
är någorlunda hygglig. Allt 
kan hända d.s. l. f.s. *. 
På önskelistan finns bland 
annat, efter en ständig fråga 
från gäster med finskt på
brå - Finns det bastu här? 
En ny reception vore en 
dröm, lagom stor som ska 
inrymma reception, butik 
ett enkelt Kafä med serve
ringsyta, toalett och dusch, 
tvättmaskin, förråd, aitan 
med ramp, samt ett litet 
rum för den åldrande per
sonalen att vila en stund då 
och då. 
Gräsklippningen har hitin
tills fungerat bra men på 
sikt måste man nog börja 
tänka sig en stationär klip
pare som även ska kunna 
användas för andra trans
porter. En handdragen 
vagn för städpersonal vore 
också praktiskt. Mycket för 
styrelsen att grubbla på. 
Tio nya elplatser för må
nads- och långtidsliggare 
finns möjlighet att enkelt 

ställa i ordning om elför
sörjningen går att ordna 
med nuvarande säkring. 
Sex långtids- och fyra 
månadsplatser, men då 
måste markkabel grävas 
ner. Men gör vi det måste 
långtidscampama kom
penseras med mera sanitärt 
utrymme. Lite mer utbredd 
belysning framför och bak
om stugoma samt på vä
gen dit 1-9. en grusad väg 
från plats 1-14, samt ei på 
platsema 1-3 om elen går 
att omdirigera. Det gör att 
grönområdet i mitten kan 
nyttjas av de som inte är 
elberoende. 
För att klara det ekonomis
ka måste nog tyvärr både 
kort- och långtidsplatser
nas avgifter höjas ganska 
ordentligt, långtids mest. 
Mina funderingar, men nå
got för styrelsen att tänka 
på om och när det kommer 
upp på dagordningen. 

*Vad betyder d.s.l.f.s .. ? 
Fråga gäma när vi träffas. 

Curt Nyman 

Sikeå-entusiast nr 1 
PETER JOHANSSON ( f.d. lägdebo) numera boen
de i Ömsköldsvik, gjorde i somras många mi i norrut 
med sin motorcykel. Tur och retur Ö-vik - Sikeå 
hamn för att få njuta av LSI:s musikcafäer! 

Avslutning i Såghuset 
ÅRETS UTFÖRSÄLJNING av kvarvarande lager från 
Andra Varvet blev en stor succe. Rekord i antalet besö
kare och i kronor i kassan! Nytt för i år var att glassrean 
kompletterades med godisrea och nytt var också att be
sökama fick gratis musikunderhållning av RolfKällqvist 
och hans vänner. Ett stort tack! Kanske bidrog feststäm
ningen tili att plånböckema öppnades oftare. Hur som 
helst blev behållningen hela 17.000 kronor. Summan går 
oavkortad tili den planerade renoveringen av Träffpunk
ten. Tack alla som handlade och alla som skänkt varor! 

Sture B 

Arets utstädning av Såghuset efter Andra Varvet-säsong
en - röjargänget från vänster Tage Brändström, Göran 
Andersson, Lars Löjbom och Sven-Erik Lundström. 
På bilden saknas Per Jansson, Majken Eriksson, Lisen 
Brändström och Martin Edvardsson. Curt Nyman och 
Sture Bäckström, hustomtarna, varförstås också med. 
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Hildur 

Hildur bodde med 
sin hund, en jämt
landsspets som 

hette Dolly, i en liten stuga 
i Brännstan. Hon var en 
enstöring som byns bus
pojkar ofta drev gäck med, 
synsvag som hon var och 
sen i rörelsema. Hartsa, 
knacka på fönster var sånt 
man roade sig med och 
Hildur var tacksam att dri
va med. Hon blev arg, kom 
ut och läxade upp busama 
och hotade att släppa Dolly 
lös, vilket naturligtvis gjor
de det hela ännu roligare. 
Dolly var gamma! och full
komligt ointresserad av att 
jaga småpojkar 

Hildur var "gamjänt" 
och bodde kvar i sitt för
äldrahem. Hur hon försörj
de sig vet jag inte, kanske 
hade hon någon liten inva
lidpension och förmodligen 
var potatis, hon hade ett 
litet land, en stående rätt. 
Tilltugg var nog sällsynt. 
Men Hildur var ändå alltid 
glad och fömöjsam och satt 
på sin farstukvist sornrama 
igenom och smågnolade. 
Vintertid syntes hon sällan 
tili. Hade väl fullt sjå med 
att hål Ja värme i huset. 

När hon vid enstaka till
fällen gick ut var det för att 

Spiran 

poeten från Brännstan 

Hildur (tili höger) uppvaktar Anna Ulldahl. Finklänning
en är på och hyllningsvisan är redan sjungen. 

gå på katas. På den tiden 
bjöd tantema i byn på katas 
inte bara när någon fyllde 
jämna år, nej det skulle 
vara uppvaktningar och 
katas i alla sammanhang, 
t o m namnsdagar firades. 
Och det var ingen hejd på 
kaksortemas antal. 

Här gällde det att över
trumfa varandra och få allt 
att vara precis som om ran
soneringskort och kristider 
inte funnits tili. Hur som 
helst, Hildur skulle vara 
med på alla kalas. Då var 
hon, vid sidan av födelse
dagsbarnet huvudpersonen, 

Hon var nämligen poeten 
som vid festens höjdpunkt 
på sitt försynta sätt Iät för
stå, att hon hade något på 
hjärtat. Fick fram ett hop
vikt papper ur handväskan 
och läste hyllningsdikten. 
Sedan skulle den sjungas 
tili någon känd metodi. Då 
var Hildur i sitt rätta ele
ment. 

Men fester tar ju alltid 
slut, Hildur fick vandra 
hem tili Dolly och hänga 
undan finklänningen i vän
tan på nästa kalas, medan 
buspojkama fortsatte att 
roa sig på sitt sätt. 

Hildurs stu
ga i Bränn
stan Den 
byggdes 
av Hildurs 
farJohan. 
Tomtköp 
1895. 

Nu har Hildur lämnat det 
jordiska, men kvar finns en 
hei del av hennes dikter, tili 
exempel den här som kom 
tili då undertecknad tog 
studenten 1956 och Bränn
stavägen byggdes. 

Sture B 

Vår gamla, utskällda 
Brännstad, är ej vad 
Jörr den var 
Men ännu dröjer väl 
något av frid och hem
trevnad kvar. 
Vi som kan blicka till
baka och bott här hela 
vårt liv 
Med grannen vi delte 
vår kaka och ej hördes 
split och kiv. 
Så må vi önska att alla 
må sämjas i lugn och ro 
Ej med ondska bevaka 
sin nästa och alltid det 
värsta tro 
Vår kära, grönskande 
Brännsta, kratta och 
sopa rent. 
Må nya vindar blåsa, 
du har fått din Jörsta 
student. 
Fattigdom, nöd och 
sjukdom har gästat 
varje hus. 
Havet har tagit ojfer 
som omkommit i stor
mens brus. 
Gläc{je och sorg har 
växlat genom alla år. 
Men en ny tid för vår 
Brännsta ska/1 blomst
ra, när nya vägen vi får 

Hildur Eriksson född 
1912-05-24 död 1970-
08-18 
Föräldrar: Johan Fred
rik Eriksson - Kristina 
Karolina Lindberg 
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AII sff ö11s bla11d11i11g . 
Lägdeviken i våra hjärtan 

LÄGDEVIKEN i början av 50-talet. Gösta Holmberg sit
ter på taket tili sjöboden på insidan av Getskäret, i bak
grunden syns "Holmbergarnas" fiskestuga, den första i 
Lägdeviken. 

På undre hiiden är kameran riktad mot sydost, man ser 
kajen och Klubben. Det är ganska lugnt i "viken" vid den 
här tiden. Sågverket och brädgården är nedlagda och fri
tidshusbyggandet har inte tagit fart. Bebyggelsen består 
av fiskestugor och båthus. 

Gunnar L. 

PS .... för 50 år sedan. men vilket år var notisen publice
rad i VK? Du som vet, hör av dig tili Spirans redaktion. 

Sikeå Varv 
0 

- 200 ar 

23:e tomtegröten serverad! 

Julmarknaden på Träffpunkten är en tradition som 
många inte viii missa. En tallrik tomtegröt och en 

rejäl skinkmacka under västen ger kraft att gå ett varv 
i stora salen för att beskåda alla möjliga och omöjliga 
saker som bjuds ut av våra "knallar", i första hand på 
lokalproducerade varor. 
En vecka före första advent slår vi upp portarna och i 
år var det för 23:e gången! Och som vanligt - trångt 
men stämningen på topp. 

Nya vyer från Granlogen 
GRANLOGEN har fått en 
efterlängtad aitan med ut
sikt över Campingen och 
Sikeå hamn. 
Ansvariga för bygget 
har Sune Falk och Göran 
Åberg varit. Bygget tog 5 
arbetsdagar med hjälp av 
Sven-Erik Lund, Lennart 
Brändström, Håkan Eriks
son, Birgitta Falk, Bosse 
Olovssson, Sunes svåger 
samt några tili. 
Förmiddagsfika, lunch och 
middag har varit uppskat
tat av de ideella arbetarna. 
Maten, vani ljbullarna och 
äppelkakan fixade Anita 
Brändström, Elsy Lund
ström och Gunnel Eriks-

son. Vem som fixat att väd
ret var det allra bästa vid 
varje tillfälle vet vi inte, 
men det kändes helt under
bart att sitta och njuta i so
len med en kopp kaffe efter 
fullgjort verk. 
Nu när alla skruvar är på 
plats har Granlogen fått en 
fantastisk ute plats, 36 kvm 
stor. 
Tili sommaren blir det in
vigning, då kan alla ta en 
fika eller svängom på den. 
Varmt och stort tack tili 
Sune och Göran och alla 
andra som gjort denna 
dröm tili Verklighet. 

Ingela Nordin 

BILDBANKEN 
Bildbanken är omättlig ! 
Har du gamla bi lder? 
Ring 15353 ( Sture B) 
så sätter vi in dem på 
banken. Vi scannar av 
bildema och sedan får 
du tillbaka originalen. 

i··························································i .. 

Det är nu jämnt 200 år 
sedan varvsrörelsen star
tade på Stora Getskäret 
( Granskär). Bruksher
rarna påbörjade då byg
gande av ett barkskepp 
som när det sjösattes 
181 _ fick namnet Oskar. 
Därmed tartades en ny 
verksamhet i hamnen 
som pågick med vissa 
avbrott fram tili 1886. 

Sikabussen på 1930-talet 

LSI-BODEN 
SIKEÅTRÖJOR, flag
gor, fyrar och brand
stations-pins finns att 
köpa hos Sture Swahn, 
tel. 151 92. Sture B 

Alvar Molins buss (bilden) trafikerade linjen Sikeå-Ro
bertsfors på 1930-talet. 

: ....................................... .... .. ............. . 



8 Spiran 

Det finns alltid Tomtar - överallt! 
Det fin ns tomtar och så finns det tomtar. 

Det är skärtorsdag och det är en fantastisk """1irtl:i:'l! 

vårvinterdag, solen gassar och snön 
smälter undan med rekordfart. Jag håller på 

det inte vart femtio, jag hade fyllt 50 under vintem och var 
definitivt ingen älskare av trädgårdstomtar. Det går 

ett tag och så kommer det ett kort från en Tomt
frid i Amsterdam, sedan ett kort från Malaysia 

/P!l-..,.,,~j,.'~ där en mycket stolt tui ltjänsteman håller i tom-i växthuset, Karina, Abbe och bamen kom- • 
mer gående uppe på vägen och jag tycker att .... --=-• •--- ten men som tidigare tolkat det vara en bomb i 
de tittar lite extra mot vår trädgård. Det blir 
lunch och nu börjar det titta upp något rött ur 
snön. Vad sjutton kan det vara? En liten tomte! Och 
en tili, och en tili ... Karina, Abbe och bamen kommer 
förbi igen och nu undrar jag om det är tomtar de 
är på spaning efter. Med viss tvekan: Jo, så var 
det. 
Nu har 11-12 tomtar har kommit upp, innan 
kvällen har det kommit fram 17 tomtar och 
så håller det på. Allt eftersom snön försvinner 
så dyker det upp tomtar. Det är en viss spänning 
att se hur många tomtar det komrnit upp för dagen? 
När det är fyrtionio tomtar så är det stopp. Lite märkligt att 

Det är kört i Legdeå 
I höst hade ridklubben Sandgärdan i sammanrbete med 
Mellanbygdens ryttarförening körtävling på Pellbrans åker 
i Legdeå. 13 ekipage var anmälda tili tävlingen.Trots blåst 
och lite regn blev det en mycket lyckad tävling. 
Sandgäradans ekipage i ungsomsklass, Elvira Jonsson och 
Karolina Erlandsson, delade dressyren på en 3:e plats. I pre
cisionen blev Elvira 2:a. 
I ponnyklassen blev Kersti Erlandsson 3:a i dressyren och 
1:a i precisionen. Detta var den 3:e körtävlingen ridklubben 
annordnade. 
r-------------------- , 
1 Slil'l1l'IU'l1IG'l1 )IEl)DEl.iAr rnE 
1 tili alla tidningsläsande bybor. Du får motion, du bi-
1 drar tili det naturliga kretslopp och troligen förhin-
1 drar du också att polarisen smälter (dock inte veten
i skapligt bevisat) för varje dags- och kvällstidning 
1 du lärnnar i ridklubbens gröna tunna. Det blir nämligen 1 

1 gratis "toapapper" tili hästama! 1 

L---------------------J 

bagaget. Tomtfrid är på after ski i fjällen. 
Ja, så håller det på. Sedan blir det lugnt men 

på en surströmmingsfest dyker Tomtfrid upp. Så 
nu är det 50 tomtar i cement, gjutna i pt-flaskor och 

handmålade i vår trädgård. Det är alltifrån all
kaida-tomtar, nakna tomtar tili "vanliga tom
tar". De är unika. Färgen har hållit bra, de har 
stått ute i sex år och fyller under sommaren 
en stor funktion. Nu mera har de dessutom 

fått sällskap av en "vanlig" tomte. Jag kan inte 
påstå att jag har ändrat inställning tili Trädgårds-

tomtar, menjag gillar nog mina tomtar. 
Ingrid Hanke 

Naturen vet bäst ... 
PÅ NATURBETEN har vi i sommar haft 15 kvigor, 3 stutar 
och en Hereford-kviga. Vi har även haft 15 lamm och en 
tacka, som hållit reda på ungdomama - idel baggar. 
När vi en dag i juli tittade ut mot betet såg Annika att ett 
lamm gått in i kalvhagen. Menen närmare kontroll visade att 
den av veteriär intygat inte dräktiga Hereford-kvigan hade 
nedkommit med en kalv! Född den 10 juli, döptes den Iille 
nykomlingen tili Andre, som efter någon vecka visade sig 
vara en Andrea. Och det gick lika bra ... 
Men hon saknade lekkamrater och hennes försök till lek och 
bus med lammen, gjorde dem hara livrädda. En tröstande 
mamma mu fanns dock alltid tili hands. 

Lasse Löjbom 

... eller kanske inte! 
STÅENDE FÅGELHUND eller en riktig fågelhund!? Vor

stem Norma i Jomyra har inte bestämt sig. Kan det vara nån 
genmanipulation eller kanske ren livsglädje, undrar Malin 
som tog hiiden och övriga i familjen Andersson. 


