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A
llt som 'vanligt folk' tycker är svårt och tråkigt när det gäller underhåll och renovering av hus - det är 
Mikael Burmans favoritområden! Att "rädda" gamla fönster och dörrar är grunden i hans nya före-
tag Sikeå Måleri och Byggnadsvård. sid 3 

Det var en tjusig tid- del 2! 

SIKEÅ PAPPERSHANDEL 
T EKLA BRÄNDSTRÖM 

TELEFON SIKEÅ 1 

Mer om Sikeås rika affärsliv kan du läsa på 

sid 6 

0 0 

Argang 19 
står det på årets första nummer av Spiran. 
Och precis lika länge har Lola Nyman 
ställt upp och distribuerat 
tidningen - både tili bybor 
och prenumeranter. Det har 
blivit några tusen genom åren. 
Nu, med ali rätt, har hon 
tackat för sig. 
Alla läsare överräcker en 
symbolisk bukett och säger 
- 1000 tack, Lola! 
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Spiran 

Vi kan om vi vill 
Vårsnö och regn. Ett 

riktigt slaskväder 
som alla klagar över, men 
som väl är själva förut
sättningen för att snön ska 
tina bort och den riktiga 
våren komma. Vi har nu 
passerat den av samernas 
åtta årstider som kallas 
vårvinter. I maj inträf-
far samernas vår, så var 
glad, våren är här! Ett 
tydligt vårtecken är också 
paltfesten, där gamla och 
nya sikeå- och legdeåbor 
får träffas och lära känna 
varandra. Att hålla fast vid 
gamla traditioner är viktigt 
för att förstärka byns iden
titet och vi-känsla. 

Al I heder åt Träff
punktenföreningen 

som varje år bjuder in tili 
festen. I år kunde jag som 
ordförande hälsa 12 nyin
flyttade välkomna tili byn. 
Ett trevligt uppdrag som är 
ett av ordförandesysslans 
riktiga glädjeämnen. Men 
det finns också många 

andra tillfällen tili glädje, 
som när en bybo lämnar 
in en gamma! affärsskylt 
eller när en annan kommer 
med ett bildcollage över 
Spikskärs unika miljö med 
små fiskarstugor. Eiler 
omtanken som visas när en 
låda med sänglinne lämnas 
tili campingen eller när 
man träffar gamla sikabor 
som delar med sig av sina 
minnen och bilder från 
gamla Sikeå. 
Allt detta bidrar tili att 
det fortfarande efter 19 
år känns roligt att få vara 
ordförande i föreningen. 

Men det finns också 
en viss ängslan och 

oro kopplad tili ordföran
deposten. Hur arka med 
när ålder och krämpor 
begränsar framförallt den 
fysiska förmågan. Vi som 
var med från början var ju 
helt inställda på att det vi 
ville åstadkomma, hittills 
ett 30-tal olika nyanlägg
ningar och renoveringar, 

kunde vi inte begära att 
kommunen eller "nån an
nan" skulle göra åt oss, det 
skulle vi göra själva. Nu 
börjar ju några av oss bli 
lite skröpliga men ideerna 
om byns utveckling har 
inte tagit slut. 

Grillstuga på Kungsön, 
ny reception och 

sommarcafä på campingen 
är några ideer som väntar 
på att bli förverkligade, 
samtidigt som våra övriga 
anläggningar behöver till
syn och underhåll. "Sikeå 
som ett arbetsläger" har 
någon sagt! 
Men vi kan om vi viii och 
första chansen att göra en 
insats var redan på "Al
lemanutdagen" lördag den 
5 maj. En trevlig vår och 
försommar önskas alla 
Spiranläsare! 

Sture 
Bäckström 

Harnrirnarkriad/h~ada.9 
L;rJa.9 1 & jurii 2012 

Sikeåkalendern försommar 
Juni 
Lör 2 16.00 lnvigning av 

Granlogens aitan, filmvisning v'ä!k<>rr.na til! årets st<>ra rr.ötestil!r,il!e! 

l1arknaden rä9år 11.00 til! 16.00 

Andra Varvet örrnar k! 12.00 

1<1. 13. 00 under~å!!nin9 i St<>ra 1'1a9asinet. 

Övri9a aktiviteter under da9en :ir haknin9 i 
Ea9rstu9an, hi!dutstä!!nin9 i Yarvsstu9an, 
r<>nn~ridnin9, 

0

h<>u!e Sf1" rr. "'· 

Vä!k<>rr.na ! LS1 

Lör 16 11-16 Hamnmarknad 

Fre 22 13.00 Midsommarfirande 
i hamnen 

Em Midsommarfirande - Granlogen 

Lör 23 15.00 Friluftsgudstjänst 
- Kajutan 

Ons 27 18.30 Första musikcafeet -
Kajutan 

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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Han värnar det gamla hantverket 
NÄR MIKAEL Burman drabbades av Skelleftesjukan och därför inte 
kunde fortsätta sitt jobb som målare, öppnades nya möjligheter. Han 
har många års erfarenhet som målare och beslutade därför 
att satsa på bl. a renovering av fönster och dörrar. 
Han gick en ettårig kurs på byggnadsvårdslinjen vid 
folkhögskolan i Vindeln. Detta inspirerade honom till att 
starta företaget Sikeå Måleri och Byggnadsvård. Medan 
många privatpersoner tycker det är krångligt att måla 
fönster och dörrar, är detta något som Mikael alltid tyckt om. 
Att byta ut gamla fönster till nya är Mikael skeptisk tili. Han anser att 
mycket av energiförlustema beror på dålig tätning runt fönter och dör
rar. Ett modernt fönster passar inte alltid i ett gammalt hus och kan för
sämra husets utseende. Han ifrågasätter också fönster i andra materia! 
som kallas underhål lsfria. 
Mikael har märkt att intresset för byggnadsvård bara ökar. Många yng
re personer har ledsnat på slit-och-släng-trenden och ser värdet i att 
bevara det gamla istället. 

Gunnar L. 

Nytt Bus-stop i Spiran Inte över ån efter vatten ... 
REDAN INNAN BESLU
TET om vem som skulle 
bedriva trafiken inom Ro
bertsfors-området så visste 
jag att alla utom den som 
bedrev trafiken behövde 
garageplatser. Det skulle 
gå att ordna på Spiran. 

När upphandlingen var 
klar så ringde jag till Skel
leftebuss, både som gara
getipsare och jobbsökare, 
båda lyckades. 

Under hösten har Hans
Åke med viss inhyrd hjälp 
ordnat så vi kunde börja 
flytta in före nyår. Sedan 
har det i omgångar blivit 
mer och mer funktionsdug
ligt. Om man packar tätt 
så rymmer man 10 bussar 
men i dagsläget är 9 bussar 

i garage och tvätthall under 
natten. 

Anledningen till val av 
loka! , förutom att det blev 
nära för mig till jobbet, är 
det praktiska med närheten 
tili E4. Vi har gångavstånd 
vid behov av delar och per
sona! samt bussbyten och 
ev. förstärkningar till kust
bussarna. 

Jag är både stolt och 
glad att kunna hjälpa båda 
parter. I dagsläget är vi 14 
hei- och deltidsanställda 
på Sikeå-depån. Att få 
ledningen i Skellefteå att 
säga Sikeå i stället för Ro
bertsfors tog sin tid men nu 
fungerar även det. Det är 
det viktigaste. 

Lars Löjbom 

ViLL IJt~ h11r« Cr«nLo~en6t 
FödBLiBdcts:bl'ölLop 6Ll6l' actns! 
$L1\tet siiLLs~ap 1ööö:-
Liimnd stiidninsen tiLL ossG? +5ÖÖ:-
Förtminss-/korl möte 5öö:-

~ok.nins/förfr,i_9nin.9«l' Ol'clf. lnseL« Nol"clin 
ö<:,3-152 23, ö7ö-5<iJ7 47 58 

ULLDALSVIKENS VAT
TENFÖRENTNG som be
står av 30 medlemmar har 
under ett antal år jobbat för 
att få tillgång tili det kom
munala vatten-nätet. Så 

i framtiden. 
I dagsläget har 19 av med
lemmarna i föreningen 
kopplat in året-runt-vatten. 
De har betalat 19.500 kr 
per fastighet för anslutning 

äntligen den 6 de- ~-~~ ........ ,----------,------,----,,,-....._., 
cember påbörja- r•"-~" .. 

des grävningen!! 
Ledare för pro
jektet är Mikael 
Lundström med 
stuga i Ulldalsvi
ken 2 (t h i bild), 
t v Andreas Fors
berg" Laxbackens "'---'-__..______.,,_ __ 
rör stod som hu-
vudentreprenör. Två gräv
maskiner och förare från 
MTAB utförde arbetet. Den 
kraftigare grävaren grävde 
en 1800 meter långa och 
1,6-1,8 meter djup grav för 
slang för vatten och tom 
slang för bredband. Dessa 
förberedelser är gjorda 
fram tili Ulldalsviken 3. 
Vattenledningen är dimen
sionerad så att även fler bo
ende i t.ex. Ulldalsviken 3, 
Svartviken och Jörrviken 
kan koppia in sig på nätet 

tili tomtgräns. För kvali
tetshöjning av ledningssys
temet har alla medlemmar 
betalat 2.000 kr var. 
Den första delen av pro
jektet fick lov att avbrytas 
den 29 december på grund 
av snö och kyla. Nu väl
komnar projektledningen 
våren, så de 6 medlemmar 
som ännu inte fått sitt vat
ten inkopplat också blir 
lika nöjda som sina stug
grannar. 

lngela N 
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Träffpunkten då, nu och ... sen då?! 

DEN HÄR BILDEN från 1930-talets mitt visar Träff
punkten på den tiden den var godtemplarlokal. Tomten 
och huset köptes av Robertsfors aktiebolag år 1904. 
Priset var 1500 kronor och en särskild förening - Sikeå 
byggnadsförening upa - hade bildats för ändamålet. 
En vaktmästare anställdes och lönen var 1921 50 kronor 
per år plus fri bostad, ett rum och kök på övervåningen, 
fri ved och fritt elektriskt lyse. 
I arbetsuppgifterna 1921 ingick: 

Stora och lilla salen, köket och avklädningsrummet ska 
omsorgsfi,llt städas och varafriafrån damm 

lnnerfönster tas ut på våren och sätts in på hösten 

Den ved som behövs för uppvärmning ska huggas upp 

Lokalerna ska i god tidföre logemöte uppeldas och efter 
tillsägelse 

Dukar och handdukar tvättas 

Gardinuppsättning och nedtagning (efter landsvägen, 
förbi logens tomt) 

Vård om logens tillhörigheter 

LÄGET vad gäller Träff
punktens reparationer är 
följande:lnsamlingen i byn 
har givit cirka 220 000 kr. 
Kommunen är med om vi 
bantar originalförslaget en 
aning. Det har vi förstås 
gjort. Nu väntar vi på be
sked från Boverket om de 
går in och stöder oss med 
resten. När allt detta är i 
hamn kan vi börja kontakta 
hantverkare. Det som är 
mest akut är ett nytt tak så 
det är vårt första delmål. 

Fortsättningföljer 

TRÄFFPUNKTENS eko
nomiska förening höll sitt 
årsmöte 1 8 mars i närvaro 
av 14 personer. 
i styrelsen avgick Åsa 
Bäckström och ersattes av 
Hilda Östlund. 
Styrelsens sammnsättning 
2012: Agneta Skog! und 
ordf., Josefin Pettersson 
sekr., Sandra Jonsson kas
sör och bokningsansvarig, 
Carina Wiklund och Hilda 
Östlund ledamöter, samt 
Martin Jonsson och Sune 
Falk suppleanter. 

Majbrasa modell -57 
Från vän
ster Gunnar 
Brändström, 
Kjell-Åke 
Nilsson, Sven 
Brändström, 
Martin Jans
son, Lennart 
Brändström 
och Ivar Fre
driksson 

Det är våren 1957. I Sikeå ligger snön kvar på Sikaber
get nordsluttning. Framför brasan av ris och bakaved 
från sågen har byns pojkar radat upp sig framför kame
ran. Storstövlarna är på och de utbrända glödlamporna 
är redan instoppade i brasan. 

Majbrasa modell - 12 
... höll på att sluta i kata
strof! Martin Jonsson blev 
väckt mitt i natten och 
fick rycka ut med traktorn 
för att skotta snö över den 
ovanligt stora brasan som 
tagit sig ordentligt i vin
den. Årets brasa innehöll 
metallrör, gamla möbler, 
en itusågad flaggstång och 
förstås en väldig massa 
trädgårdsavfall samt en hei 
del som vi inte vet om el
ler kunde se. Med andra 

ord - en veritabel soptipp! 
Det borde var och en förstå 
att valborg är TNTE en helg 
för att bli av med gammalt 
avfall. Det finns lagar och 
förordningar för vad som 
får och inte får eldas i be
byggt område. 
Sikeås föreningar har där
för beslutat att inte låta den 
här skrothögen få efterföl
jare. Från och med nu får 
inget avfall dumpas vid 
Träffpunkten! ! 
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LÄGDE BY Samfällig
hetsförening höll sitt års
möte 11 mars 2012. Sty
relsen: Gunnar Lundmark, 
ordf. Karl-Axel Jonsson, 
sekr. Per Sikström, kassör, 
ersättare Ronny Larsson 
och Erik Ågren. 
F öreningen förvaltar ( en
ligt stadgarna) samfälld 
mark, vatten och fiske för 
Lägde By i Robertsfors 
kommun. 

LSI, LEGDEÅ-SIKEÅ 
lntresseförening, kan se 
tillbaka på ett händelse
rikt år präglat av stora in
vesteringar framför allt på 
campingen. Stora service
huset har renoverats och 
elinstallationer gjorts för 
ca l 00 000 kronor. Men 
pengarna har också räckt 
tili julgransbelysningar i 
byn och en summa pengar 
till Ridklubben Sandgär
dan som uppmuntran för 
utmärkelsen Västerbottens 
bästa ridskola. 
Gunnar Lundmark får av
lösning från kassörssysslan 
efter lika många år. En tung 
post som övertas av Lars B 
Nilsson. Gunnar stannar 
kvar i styrelsen som leda
mot. Lars Lundquist blir 
ny suppleant i styrelsen ef
ter Eva Jonasson . 
Övriga i styrelsen är Su
sanna Hermansson, Fred
rik Linden och Sture Bäck
ström som omvaldes på två 
år och Lars Löfbom, som 
suppleant på ett år. 
Vid årsmötet överlämnades 
också en check på 1 7000 kr 
från Andra Varvet och LSI. 
Pengarna är avsedda för 
Träffpunktens renovering. 

Sture B 
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Sikeå Folkskola 

läsåret 1953 - 54 klass 1 och 2 

Lärare Göta Andersson. Bakre raden fr v Lisen Pettersson, Gunnar Lundmark, 
Kjell Pettersson, Lennart Brändström, Assar Johansson, Sven Nyström, Peter 
Johansson, Sven-Erik Lundström, Anders lsaksson, Birgit Nilsson. 
Främre raden fr v Ann-Mari Grahn, Eva Lundberg, Bert Johansson, Kent 
Carlsson, Sture Svahn, Mats Forsman, Gun-Eva Andersson, Ivar Fredriksson, 
Leif Renström, Kjell-Erik Brändström. 

Ridklubben Sandgärdan Årets Ridskola 2011 
Motiveringen löd: 
Arets Ridskola går denna 
gång till en liten klubb 
med bred verksamhet. En 
klubb som med små resur
ser, men med massor av 
eldsjälar, under året ökat 
sin verksamhet betydande. 
Verksamheten omfattar 
såväl traditionella ridlek
tioner, hoppsatsningar, 
handikappridning och ett 
arbete med ensamkom
mande fiyktingbarn. En 
klubb som är på god väg 
att höja kvaliten på sin 
verksamhet enligt Svenska 
Ridsportsförbundets 
ridskolepolicy. 

Detta kommer att firas mer 
i anslutning tili ridkoleav
slutningen som kommer 

att hållas lördagen 2 juni kJ 
13.00, då det blir uppvis
ningar av alla de slag! 
Under våren har en körtäv
ling anordnat tillsammans 
med MRF. Första klassen 
var precision, vann där 
gjorde hemmakusken Ker
sti Erlandsson med Boj
jan. På bilden parekipaget 
med Rolf Hedqvist, Vill
vattnet, bakom tömmarna, 

det första parekipaget som 
besökt våra tävlingar. 
Helgen för midsommar 
16-17 juni anordnas lo
kala dressyrtävlingar på 
ridklubben! Sedan tar vi på 
ridskolan sommarlov och 
njuter av det gröna gräsets 
och solen och hälsar alla 
välkomna tillbaka tili hös
ten. 

LinaJ 
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Gabrielsbo ett stycke affärshistoria 

B örjan av 1900-talet 
var en period av 
snabb utveckling 

i Sikeå. Hamnen byggdes 
ut med nya kajer, brädgård 
och magasin och i Roberts
fors byggdes massafabrik 
och sågen gick för fullt. 

Bostäder byggdes nere 
vid hamnen och affärer 
och cafäer växte upp som 
svampar ur jorden. Farty
gen skulle proviantera och 
sjömännen sysselsättas på 
sin lediga tid. Särskilt un
der sommarhalvåret mång
dubblades arbetsstyrkan. 
Stuveriarbetare och tillfäl
ligt anställda i brädgård 
och magasm befolkade 
vindar och bagarstugor och 
lönen betalades ut kontant. 
Det var gyllene tider för 
personer med affärssinne. 

En sådan var Gabriel 
Wilhelm Andersson en tili 
Överklinten utflyttad bur
träskare. Han hade överta
git sin svärfars affärsverk
samhet där och utvecklat 
den med flera filialer bl a i 
Robertsfors och också star
tat trävaruhandel. 

Han såg möjligheterna, 
köpte tomt av Robertsfors 
AB, lagfart 16-1 1906, och 
byggde ett affärshus i Sikeå 
hamn, det hus som gamla 
Sikeåbor kallar Konsum, 
och som ligger i korsning
en mellan Hamnvägen och 
Kokargränd. 

GW var vid den här ti
den 50 år och en välbeställd 
man. Förutom handelsbo
dama i Robertsfors och 
Sikeå var han också träva
ruhandlare med Sikeå som 
utskeppningshamn och se
nare också Legdeviken. 

F örutsättningen för goda 
affärer nere i hamnen ut-

Butiksinteriör omkring 1920. Fr v Evert Andersson och Erik Sjökvist. 

vecklas positivt med bo
stadsbyggandet och den 
ökande befolkningen. En 
folkskola byggs och in
och utskeppningen tilltar, 
sedan massafabriken i Ro
bertsfors tagits i drift. 

Utvecklingen bromsas 
dock upp när första världs
kriget bryter ut 1914 och 
1915 säljer GW tili Alber
tina Moritz från Skinnarbyn. 
Köpesumman var 8.000 kro
nor. Hon var gift med hand
lande C M Moritz men paret 
hade sedan 1909 boskillnad, 
antagligen av säkerhetsskäl 
om konkurs skulle drabba 
någon av makama. 

De bosätter sig i en till
byggnad tili affärshuset, 
där det finns en lägenhet 
om tre rum och kök. Famil
jen har två döttrar, 16-åriga 
Svea Elvira och 6-åriga 
Magnhild Margareta. Sor
timentet utökas och man 
börjar bl a med försäljning 
av fotogen och andra eld
farliga varor. 

Deras sejour i Sikeå blir 
dock kortvarig. Efter två år 
säljer Albertina med ma
kens medgivande affären 
tili Robertsfors handelsak
tiebolag. Priset är 11.000 
kronor och då ingår också 
en fotogenkällare, som 
man byggt på ofri tomt 
efter Ö-vägen. Det stora 
flyttblocket i närheten, i 
folkmun kallat Oljeberget, 
har fatt sitt fyndiga namn 
efter förrådet som j u inne
hö 11 "brännbara oljor". 

Familjen bor kvar tili 
oktober 191 7. Albertinas 

bolaget har Elof Johansson 
undertecknat. Bland aktie
ägarna var bl a bruksdispo
nenten Sten Grapengiesser, 
J E Bahr och KJ Hörnell. 

Robertsfors Handelsak
tiebolag blev senare Kon
sum Robertsfors och en 
lång rad konsumförestån
dare har arbetat i affären. 
Den lades ner 1966 och den 
sista konsumföreståndaren 
blev Marta Burström. 

Därmed upphörde Gab
rielsbo 12 ei ler som fastig
heten nu heter Sikeå 1:31 , 
att vara en del av Sikeås 

namnteckning är bevittnad affärshistoria. Den gamla 
av de två bodbiträdena Erik affärsdelen är nu ombyggd 
Sjökvist och Evert Anders- tili bostad. 
son och för Handelsaktie- Sture B 

Affärslivet i Sikeå var väl utvecklat under första 
halvan av 1900-talet. Här fanns fyra livsmedelsbu
tiker, bagare, slaktare, skomakare, skräddare, bryg
gare, urmakare och tili och med en pappershandel. 
Den var först inrymd i Roland Åhmans hus, drevs av 
Sigurd Gerdin och övertogs sedan av Tekla Bränd
ström som bodde i Helen Forsbergs hus. 
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Fräscha damer och herrar sökes ... 
JA G ÅR 16 AR men kräver en hei del omvårdnad. Under 
åren är det många som hjälpts åt för att jag skall vara 
där jag är idag. Jag är som en sommarf}äril med en 
kort och intensiv levnad 
under några, i mitt fall 
8, sommarveckor. Mina 
vårdare börjar vara 
både ålderstigna och 
slitna ochför att de ska 
arka fortsätta så önskar 
jag migfier vårdare. 
Var finns du medborgare 
i Legdeå/Sikeå kommun 
som tycker att denna skönhet skafå upplevafier somrar. 
(Ursäkta mitt skryt om hur atraktiv jag är!) 

Det enda kraven är egentligen att du är bosatt i vår 
kommun, alltså Legdeå/Sikeå - att du för egen maskin 
kan ta dig tili mig - att du under mitt karta sommarliv 
kan ägna mig rninst 30 ideella tirnrnar - att du är skriv
och läskunnig. 
Sam du ser så är det inga höga krav. De sorn idag tar 
hand orn rnig känner att min existens leder till social 
gernenskap och, inte rninst, bidrar till miljövänligt 
återbruk. 
Å·r du intresserad av eller undrar över något - ring 
Ingrid Hanke 0934 15013. 

A vad tycker du ska stå i nästa nu111111er av Spiran? 
Ärgång 19 - kanske inte underligt Q1'l ideerna 
börjar sina. Kom igen - lmjä'.lp O:SS och 

bidra med texter. bilder och ideer. 
Red. 

Sommarjobba på campingen 
Tili campingen söks ett antal ungdomar födda 1997 och tidi
gare. Arbetsuppgifterna är mottagning av gäster, lokalvård, 
underhållsarbeten, gräsklippning m m. Du bör vara service
inriktad och språkkunskaper utöver engelska ser vi som ett 
plus. 
Välkomman med din ansökan tili camping@legdeasikea.se 
senast den 15 maj. Du kan också ringa Sture Bäckström, tel 
153 53 för mer information. 

Handla på campingen 
1 receptionen finns förutom glass, godis och lite baslivsmedel 
också LSl-artiklar som tröjor, flaggor, fyrar, spiror och vykort. 
1 mån av tillgång säljer vi bröd från Bagarstugan och rökt sik. 
Här kan man också hyra båt med motor och kanoter. 
Kiosken är öppen 10.00-21.00 under perioden 18/6 - 19/8. 

1000 tack Lola! 
Vid LSI:s årsmöte avtackades Lola 
Nyman för sitt trägna arbete med 
Spirandistributionen under 19 
år! Hennes jobb tas över av Bir
gitta Pettersson. 
Avslutningsvis redogjorde Sture 
B om planer på att förbättra Cam
pingens service genom inköp av ett p/, 
pensionärshus för flyttning tili Sikeå. D" · 
receptionen få större ytor och en fikaservering skulle 
kunna erbjudas gästema på campingen och besökare i 
hamnen. Ideema mottogs positivt av årsmötet. 

UNDER VINTERN har flitens lampa lyst i såghuset i 
Sikeå hamn. Det är Sven-Erik Lundström och Curt Ny
man som för LSI:s räkning tillverkat 3 grillplatser, nya 
broar och handikappramper till campingens servicehus 
samt räcken tili campingstugomas altaner. Gunnar L. 

BllDGÅ T'AN 20H 

... vanns ju av Line och 
Birk Nyman-Thunell, Jo
myra. Så här snygga blev 
de i sina "vinnartröjor"! 

GRAfI5 
50MMAR-
MÖBLER! 

... viii vi ha tili altanen 
på Granlogen. 
Stolar och bord för 
utebruk. Du som viii 
skänka, hör av dig tili 

Göran Åberg 
070-216 88 47. 

Vi hämtar eller om du 
kan - ställ dem utanför 
logen på Granskär. 

Granskärs Friridsförening 



8 Spiran 

Så var den här vintern över ... 

F 
ick höra om "Folka" vår släkting i Rickleå, att hon var 
tvungen att gå ända in i huset för att hämta mat. Dess
utom Iät hon människor klia henne bakom örat. 

Nej , så långt behöver vi rådjur här i Sikeå inte gå. Här räcker 
det med att vi står framför huset och tittar in, så kommer de 
snälla människoma ut med mat åt oss. 
Yi går fram tili huset flera gånger varje dag och försöker se 
fina ut för att ställa oss in hos husfolket. Det vi gillar bäst att 
äta är renpellets, men det serveras nästan bara på morgonen. 
På vissa ställen hittar vi ensilagefoder som har lagts ut, där 
kan vi ju äta när vi viii. Äpplen, morötter, palsternackor och 
annat grönt har vi också ofta fått i vinter. Yi går ju också runt 
och kollar vad som finns att käka vid fågelborden . Solros
frön och korn från kärvar går också bra att äta. 
Den gångna vintern har väl varit hyfsad vädermässigt, inte 

Foto: Jnge/a N 

så katit och snön kom ju inte så tidigt. Det har också gått bra 
att trampa stigar i snön och i april fick vi ju kanon-skare! 
Trist dock att isen på havet varit så osäker att gå på så vi har 
inte vågat gå tvärs över vikarna som vi brukar och vi gillar 
ju genvägar. 
Det har hänt även denna vinter att alla av oss inte klarat snö 
och kyla. Yi miste en i vårt gäng på isen utanför Granskär, 
hon fick nog nåt problem med magen. 
Nu när vårsolen börjat värma och man kan ligga på nån bar
marksfläck och mysa så känns det gott att leva i Sikeå, snart 
drar vi tili skogs för kalvning och sommarliv. 
Tackar för allt vi fått i vinter, gör rådjuren som trivs vid havet. 
Yi ses tili vintern! 

lngela N. 

och den gick inte obemärkt förbi ... 

Foto: lnge/a N 

Havet slet bort ytterligare delar från den gamla , 
tappra kajen 

... och är det inte hela Sverige som slitit sig och 
glider förbi där ute! 

den svepte med sig ett 
brotak på campingen ... 

och ett staket (men där 
är inte helt klart vem 

som har största 
skulden) 


