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Ett hus kom last11 

Foto: Curt Nyman 

Det har rått febril aktivitet i 
hamnen under vinter. Och 
i takt med den ljusnande 
vår har det även ljusnat 
över frågan - vad gör dom 
egentligen? 
Två röda stugor på plats. 
En redan färdiginredd -
klar att ta emot sommarens 
anstormning. 
Och det har krävt mycket 
planering och funderatio-
ner. .. 

Sid 8 

Då mycket 
gick förlorat 
På juldagen slog katastrofen till 
- en fastighet i byn brann ner 
till grunden och ägarna förlo-

rade allt. 
Med branden försvann 

, även en bit av byns 
historia - huset hade 
överlevt mycket. 

Foto: Tage Brändström sid 6 
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S iran 

Det våras i dubbel bemärkelse p äsken kom till Sikeå 
även i år. Påskriset 
prydde som vanligt 

byns "Yälkommen-skyl-
tar" och påskkärringama 
tinade fram. Nu ien mo-
dern version med piassa-
vakvastar istället för den 
gamla sorten björkriskvas-
tar, som man kunde flyga 
med och med kaffepannan 
ersatt av en korg att ha 
godis i. En trevlig tradition 
med glada och vackert 
ansiktsmålade flickor och 
en hattprydd gosse, som 
var Trollkarlen från Oz. 

E lt annat vår_tecken 
är att Ulla Oberg 
har hämtat nyckeln 

för den årliga släktträffen i 
Yarvsstugan. En träff som 
samlat Öbergare från när 
och fjärran i tiotalet år. 
Varvsstugan är en resurs 
som står tili förfogande för 
alla bybor och som kunde 
användas mycket mer. 
På vårisen nere i hamnen 
har SM-tävlingarna i isra-
cing genomförts i strå-

Tis 30-4 

Lör 4-5 

Lör 15-6 

Fre 21-6 

Lör 22-6 

Ons 26-6 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

lande soi med 28 tävlande porteras att ytterligare en 
och bra publiktillström- tomt är bokad, men fortfa-
nmg. rande finns fem lediga så 

än finns chansen att få en s ikeå börjar leva upp strandtomt alldeles gratis 

efter ~i~terdval~n. och i bästa västerläge. 
Repet1ttonema mför 

Sika Superstars framträ- Det byggju också 
dande på Valborgsmäs- nya lägenheter i 
soafton är i full gång och byn . 1 Slättbäcken 
paltfesten är avklarad. bygger Roland Ahman 
Alla nyinflyttade under sin "pensionärsbostad" 
året bjuds ju in och i år var som han själv säger och 
det ovanligt många nya nere i hamnen renoveras 
sikeåbor, 22 stycken. De en pensionärslägenhet för 
flesta är i 30-årsåldern och campingens räkning. 
yngre, så det känns som Det känns som att byn går 
byn nu står inför en för- mot ljusare tider inte bara 
yngring av befolkningen. på grund av att våren och 
Välkomna tili byn! sommaren är på gång utan 

också på grund av intresset 0 ch fler viii flytta att flytta hit verkar öka. 
in! Problemet är En fin vår och sommar 
att hitta hus åt tillönskas alla! 

alla. Husen fin ns ju egent-
ligen, men som alla vet har 
man svårt att skiljas från 
sina fädernegårdar som nu 
ofta står öde eller i bästa 
fall används under några 
semesterveckor. Tyvärr! Sture 
Från Må-brabyn kan rap- Bäckström 

19.00 Valborgsmäss. Sika Superstars/ SSK 

09.00 Allemanutdag - samling vid Såghuset 

11-16.00 Hamnmarknad. Andra Varvet öppnar 

13.00 Midsommarfirande i hamnen 

15.00 Friluftsgudstjänst Kajutan 

18.30 Första musikkafeet, Kajutan 

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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'1JJ.lko~v1"' Ml bjv1! 
J ernstedt och Harinen 

Vi anlände till Sikeå i 
månadsskiftet okto

ber/november och såg med 
en försiktig tillförsikt fram 
emot att få börja leva när
mare naturen än vi gjort i 
Stockholm som vi flyttade 
från. Vår önskan om att bo 
på landet växte starkare när 
vårt barn Neo föddes för 
fem år sedan. 
Henna kommer från Ivalo, 
i finska Lappland cirka 30 
mii ovanför polcirkeln, och 
jag är född och uppvuxen i 
Stockholm. 
När vi rest genom Sverige 
för att komma tili Ivalo så 
har vi gång på gång stannat 
i Umeå och tänkt att här i 

krokarna skulle det vara 
perfekt att bo. Plötsligt 
dök ett jobb upp på lagom 
avstånd ifrån Umeå som 
passade Henna, nämligen i 
Robertsfors kommun. 
Frågetecknen var många, 
men längtan efter att få bo 
nära naturen var så stark 
att vi kände att vi måste 
försöka. Och vilken tur vi 
har haft att vi harnnade i 
Sikeå och att vi fick hyra 
en lägenhet av Åhmans, 
vid Åhmans Måleri. Att 
jag lyckades tjata tili mig 
ett vikariat på Bostaden i 
Umeå som fastighetsskö
tare och att det fanns plats 
för Neo på Drömvallen. 

Hillebjörk och Hillebjörk 

Idecember 2012 flyttade 
Britt och Kurt Hillebjörk 

tili sin stuga i Ulldalsviken 
2. De har byggt ett nytt hus 
på den torut där Britt lekte 
som barn. 
Rennes morföräldrar hade 
sin sommarstuga där och 
senare fick hon ärva stället 
av sm mor. 
Britt berättar om sin mor
mors far som var sjökapten 
Karl Fredrik Markström 
och arbetade i Sikeå. 
Britt och Kurt har de se
naste åren jobbat tillsam
mans i sin inredningsbutik 
i U meå, men provar nu att 
vara pensionärer. 
- Det känns bra nu men om 
vi inte trivs med det livet 
längre får vi väl börja job
ba igen, säger Kurt. 
De har redan vintervatten 
och kommer att få bred
band tili sommaren. 
Båda fascineras de av na
turen och havet. Kurt, som 

Britt och Kurt. 

har bott största delen av 
sitt liv i Umeå, kan ibland 
sakna "stadens puis". Då 
tar de en "stadsdag", går på 
cafe o.s.v. 
De gillar att människor i 
viken och i byn träffas och 
har trevligt tillsammans. 
Hur mycket enklare det är 
att bli bekant med grannar 
och bybor här jämfört med 
i stan, trots att man bor 
längre ifrån varandra. 

Inge/a 

Micke Jernstedt, Henna Harinen och sonen Neo. 

Det känns som första fasen 
är avklarad. Nu handlar det 
om nästa fas. Att hitta ett 
hus, att börja bjuda tillbaka 

på gästfriheten vi blivit be
mötta av och det kommer 
vi att göra. 

Micke Jernstedt 

Lindberg och Björn 

Linda Björn och Jonas 
Lindberg köpte sitt 

hus av Sandra Jonsson och 
Joakim Andersson i januari 
2013. Det var Sandra och 
Joakim som kontaktade 
dem i Öndebyn, eftersom 
de visste att Linda och Jo
nas sökte hus på den östra 
sidan om E4:an. 
Jonas har varit mycket i Si
keå som barn då hans far
mor bodde här. De tycker 
att Sikeå är "nära tili allt" 
- havet, bussförbundelser, 

ridhus, dagis .... Och att det 
är en väldigt "aktiv by". 
Linda, som är uppvuxen i 
Vännäs, är distriktssköter
ska och Jonas jobbar som 
montör på Aluman. Båda 
har sina arbeten i Ånäset 
och samåker med en ar
betskarnrat tili Jonas från 
Robertsfors. 
Deras fritidsintressen är 
hästar, bilar och förstås re
novering av hus och stall
byggnad. 

Ingela 

forts . ~ 
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VAlko~tA~ till b~rA! 
Persson och Larsson Elworth 

Här - vid Robertsfors
vägen (Bruksvägen) 

hyr Stefan Persson och 
Inger Larsson ett hus. Där 
bor också deras dotter som 
går i sjätte klass i Bygdeå, 
där de bodde fram till flyt
ten till Sikeå i december 
2012. 
Stefan som är kock kom
mer från Umeå och Inger 
från Västerås. De driver 
tillsammans lunchrestau
rangen på Element Six i 
Robertsfors. 
Huset hittade de på annons 
när de ville flytta närmare 
jobbet. De tycker att läget 
är perfekt med närheten tili 

E4:an med bra bussförbin
delser. 
- Alla bussar stannar ju i 
Sikeå, säger Inger. 
I huset bor även två kat
ter. - En stor fördel med 
att bo på landet är natur
ligtvis också närheten till 
naturen med möjlighet till 
skoteråkning, 

Ingela 

S ikeås sen_ast inflyttade 
är Momka Elworth 

som sedan påskhelgen bor 
permanent i sitt hus efter 
Övägen. Hon kände att 
längtan hit var så stark att 
hon inte ville vara i sin lä
genhet på Grubbe i Umeå. 
Där bor nu hennes son. 
Hon har också bott i Djäk
neboda, där hennes 3 bam 
växte upp. Grannen Ange
lica Åström var hon bekant 
med sedan tidigare. 
Monika arbetar som psy
kolog på arbetsförmedling
en i Umeå och tänker börja 
pendla med buss när hon 
har flyttat in ordentligt. 

Det bästa med Sikeå, för
utom huset, tycker hon att 
havet och skogen är. Hon 
är nyfiken på Andra Varvet 
och har uppfattat att det 
finns en bra, öppen byage
menskap i Sikeå. 

lngela 

Sjöhjälten vid Övägen 
I det här lilla huset vid Övägen bodde för 
drygt hundra år sedan Sikeås stora sjöhjälte 
Andreas Eriksson. 
Nu har huset bytt ägare sedan Ann-Britt 
Åström sålt till Monika Elworth (se ovan). 

11tJS lll11l 
111 S 'f () \\ I l\ 

Husen som plötsligt dök upp - när Holmen röjde skogen 

mot havet. T h Monikas hus vid Övägen. 

Tidigare ägare: 

Andreas Eriksson byggde det i slutet av 1800-talet 

1929-1970 Edvin Eriksson, son tili Andreas 

1970-1972 Sigurd Eriksson, son tili Edvin 

1972-1977 Riksföreningen mot cancer 

1977-1991 Aina och Cyril Lindmark 

1991-2012 Ann-Britt Aström 

Om den förste ägaren 
- Andreas Eriksson 

(l 858-1929) - finns mycket 
att berätta. 

Andreas var skeppstimmer
man vid varvet på Grans
kär. Det var vanligt att nå
gon av timmermännen som 



byggt ett fartyg följde med 

på det nya fartygets jung

fruresa men även på andra 

resor. 

År 1890 seglade han på 

barken Robertsfors och vid 

rundningen av Kap Horn 

kom han att spela en hjälte

roll vid räddningen av be

sättningen från ett engelskt 

fartyg i sjönöd. 

Kap Horn är ju känt för 

sina stormar och svårna

vigerade farvatten och det 

engelska fartyget hade bli

vit manöverodugligt och 

drev redlöst mot bränning

arna, men Robertsfors var 

ett lättmanövrerat fartyg 

som kunde ta sig nära ha

veristen. 

En livbåt med Andreas 

och en stynnan Österlund 

som besättning sjösattes 

och med hjälp av en kast

lina lyckades man få över 

en kraftig tross, som be

sättningen sedan kunde 

hala sig över tili Roberts

fors med. 

Den räddade besättning

en sattes i land i nännste 

hamn, men när Robertsfors 

senare kom tili Hull, hade 

ryktet om räddningsinsat

sen redan nått England, så 

det blev stor satut och ett 

varmt mottagande i ham

nen. 

Andreas och stynnannen 

fick båda motta drottning 

Yictorias hedersmedalj 

samt 50 pund, en fönnö

genhet på den tiden. Sjö

bragden var nog också 

anledningen tili att bruks

ägarna senare skänkte den 

tomt som huset står på tili 

honom. 

Sture B 
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Sikeå Folkskola läsåret 1954 - 55 klass 1 och 2 

Lärare Göta Andersson 
Hans Hagelin 
Peter Johansson 
Sven Nyström 
Gunvor Svahn 
Ann-Mari Grahn 
Maj Ågren 
Gun-Eva Andersson 

Alla Hjärtans Dag 
firades traditionsenligt 
på Träffpunkten i Sikeå. 
Dagens underhållare var 

Kjell Bäckström från 
Norum. Han framförde 
ett program med visor tili 
gitarrmusik, blandat med 
historier. 
I samband med tikat fanns 
lotter att köpa. 

Mats Forsman 
Bert Johansson 
Kjell Pettersson 
Egon Lundström 
Eva Nilsson 
Kent Carlsson 
Leif Renström 
Tommy Sikström 

FETIISDAG-
•• • 0 

aven 1 ar .... 
Ä VEN I ÅR firades fettis
dagen i Sikeå med sed
van liga arrangemang. Där 
serverades semlor, 
kaffe och saft på Träff
punkten. Vid Drömvallen 
hade Fredrik Linden gjort 
ett skidspår för intresse
rade barn. De fick sedan 
semlor och saft. 
De som inte åkte kunde 
köpa kaffe och semlor. Ar
rangören Sikeå SK kunde 
räkna in en stor grupp 
bybor som träffades och 
trivdes på detta traditions
fyllda arrangemang. 

Tack tili Laila Boström, 
Elisabet Holmgren, Lena 
Kristophersson, Catrin 
Linden, Fredrik Martins

g/ son och Fredrik Linden. 

Kjell-Erik Brändström 
Odd Carlsson 
Stefan Flank 
Bengt-Eric Lundgren 
Ann-Mari Flink 
Saknas på bilden 
Eva Lundberg 
Hans-Erik Lindberg 

TÅRTBUFFE 
TRÄFFPUNKTEN 
anordnade även i år en 
tårtbuffe . Besökama Iät 
sig väl smaka från ett bord 
fyllt av läckra bakverk. 
Alla ni som inte var där -
missa inte detta underbara 
tårtfrosseri nästa gång. 
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Alltings förgänglighet ... 
JULDAGEN 2012 BRANN Eva och 
Hans-OlofNetzens hus ned till grun
den. En katastrof för familjen som 
helt plötsligt stod utan tak över hu
vudet. 

Alla klarade sig utan skador men 
många minnen och ägodelar för
svann. 

Med huset försvann också en del 
av byns affärshistoria. När hamnen 
byggdes ut i början av 1900-talet 
växte ett affärscentrum upp vid Kors
vägen, där Kustlandsvägen och Ro
bertsforsvägen möts. Här fanns sedan 
1898 telegrafstation och den ökande 
busstrafiken och också utvecklingen 

Så här såg det ut på 20-talet då Mohlins drev bilverkstad och bensinstation 
på fastigheten. 

köttförsäljning där. Det berättas att 
Robert hade konstruerat en köttkvarn 
som drevs av en hästvandring. 

ÅR 1918 övertar en annan slaktare, 
Bernhard Lindahl, fastigheten men 
redan 1921 är det dags för ett nytt 
ägarbyte. Då köper Alvar och Agda 
Mohlin och startar bilverkstad och 
bensinförsäljning. 

Affärerna gick dock inte så bra och 
1930 blev det konkurs. 

Personerna på bilden är Ferdinand och Ida Andersson, med barnen Edgar, 
Evert och Evald. 

FASTIGHETEN byter nu ägare med 
täta mellanrum. På fyra år har fyra 
olika ägare passerat. Ar 1934 köper 
Hjördis och Rickard Forsman huset 
och så småningom startar där Sikeås 
första radioaffär. Ar 1950 blir Ethel 
och Gunnar Larsson ägare och de 
startar då i bottenvåningen den mad
rass- och täckestillverkning som se
dan skulle växa och bli Nordflex och 
senare Recticel. 

i Robertsfors, framför allt med byg
get av massafabriken, gjorde att be
folkningen och dänned underlaget 
för affärer ökade markant. 

Här fanns diversehandel , urmakare 
och ett par kafäer och i det nedbrun
na huset har också en lång rad olika 
verksamheter bedrivits. 

KONRAD ARTUR Strömberg hette 
den förste ägaren tili tomten och han 
var också antagligen den som byggde 

huset. Ar 1906 sålde han tili Signe 
Risberg, som var fotograf och öpp
nade Sikeås första fotoatelje i husets 
övervåning. Rennes porträttbilder 
känns igen på bakgrundsdekoratio
nen. Här ovan ser vi ett prov på hen
nes porträttkonst. 

Efter ett par år sålde hon huset och 
flyttade fotoateljen tili Ursviken. 

När de år 1961 säljer tili Eivor och 
Ruben Jakobson övergår fastigheten 
tili att enbart vara privatbostad efter 
att i drygt 50 år ha härbärgerat olika 
affärsverksamheter. 

Ar 2007 blev Eva och Hans-Olov 
Netzen nya ägare tili fastigheten Si

ÅR 1910 blir slaktaren Robert Jons- keå 2:24. 
son ägare och öppnar slakteri med Sture Bäckström 
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AH slöns bla11d11i11g 

LÄGDE BY Samfällig
hetsförening har hållit 
årsmöte. Föreningen ska 
enligt stadgama "förvalta 
samfälld mark, vatten och 
fiske för Lägde By i Ro
bertsfors kommun". 
Styrelsen består av: Gun
nar Lundmark ordf. Karl
Axel Jonsson, sekr. Per 
Sikström kassör, ersättare 
Ronny Larsson och Eric 
Ågren. 
Årsmötet gav klartecken 
till reparation av Lägde
vikskajen som raserades 
av en storm för ett och ett 
halvt år sedan. Arbetet be
räknas påbörjas efter påsk. 

ei> 

TRÄFFPUNKTEN - Tre 
nya styrelseledamöter vai
des in på 2 år - Henna 
Harinen, Peter Sundström 
och Frida Åström. Sandra 
Jonsson och Hilda Östlund 
har 1 år kvar. 
Styrelsesuppleanter på 1 år 
Martin Jonsson. En plats 
vakant, utses av styrelsen. 
Till revisor valdes Erik 
Ågren (l år). Suppleant: 
vakant utses av styrelsen. 
Ny valberedning utses av 
styrelsen. 

LEGDEÅ-SIKEÅ Intres
seförening höll årsmöte 
med soppmiddag söndag 
den 3 mars. Ett tjugotal 
bybor deltog i mötet. Sty
relsen 2013 består av ord
förande Sture Bäckström, 
vice ordförande Fredrik 
Linden, sekreterare Su
sanna Hermansson, kassör 
Lars B Nilsson och leda
mot Lars Löfbom. Supple
anter är Gunnar Lundmark 
och Lars Lundqvist. 
Årets stora projekt har varit 
flytten av två pensionärs
hus från Överklinten. 
Tili hösten planeras en stu
diecirkel i scanning och 
bildhantering och också ett 
firande av att LSI fyller 20 
år i år. 

STIFTELSEN Sikeå hamn 
Sikeå Båtklubb, Roberts
fors Scoutkår, Storholmens 
naturbete och Legdeå-Si
keå Intresseförening arren
derar delar av marken. 
Inom området finns också 
tre fritidshustomter. För 
närvarande pågår förhand
lingar om försäljning av 
tomterna till arrendato
rerna. 

TRÄFFPUNKTEN SÖKER VAKTMÄSTARE! 
Intresserade - kontakta Laila Boström 073 - 825 04 40 

ÅRSSTÄMMA 
Sikeå Samfällighetsförening - Vägföreningen 

Söndag 28 april kl. 11.00 
TRÄFFPUNKTEN SIKEÅ 

Stämmoförhandlingar enl. stadgar. Vi bjuder på fika. 
Andelsägare kom och gör din röst hörd ! 

Styrelsen 

: ............................................................ . 
stödjer du Sikeå SK och 

• byasektionens bamverk

COOLA retrotoppluwn! 
För 100 kronor får du 
en likadan som Ellen 
Linden har. Dessutom 

samhet. Vi behöver bi
drag till nya hockey- och 
fotbollsmål! 

Hör av dig till Ingrid 
Jonsson om du vill köpa 
toppluvan, på tel 
070-206 94 10. 

Vili du stödja oss eko
nomiskt utan att köpa 
mössan kan bidrag sättas 
in på Bg: 57 38 37 96 ............................................................. : 

15 __ år med Sika Superstars! 
NU AR DET 15 år sedan vi som dyker upp på scenen 
startade detta evenemang Det blir en blandad kaval
på Träffpunkten. 
I början kallade vi oss för 
"småstjärnorna" efter TV
programmet med samma 
namn, men våra stjärnor 
blev äldre och vi hade tu
ren att få behålla dem några 
extra år. Vi bytte då namn 
till Sika Superstars och det 
tycker vi passar våra duk
tiga artister utmärkt. 
I år är det många stjärnor 

kad av låtar: sjörövare, 
Apan i mej, Bad Boys m.fl. 
och har vi tur kanske det 
dyker upp något extranum
mer som inte är skrivet än. 
Så missa inte att komma 
och se byns framtid. I år 
blir det bara en föreställ
ning på Träffpunkten så 
kom i tid! 

"Tanterna" Elisabet, 
Laila, Katarina 

KONTAKTANNONS 

KVINNOR- 35 till 75 år söker passande män och 
kvinnor i alla åldrar. Vi är många, har god ekonomi, är 
skuldfria och bedriver en uppskattad verksamhet. 
Våra intressen är återvinning och gamla och nya saker 
som vi säljer mot provision. Mysiga hemmakvällar är 
inget för oss utan vi tillbringar gärna långa ljumma 
sommarkvällar på Andra Varvet i sällskap av varandra 
och trevliga kunder. 
Du bör ha humor, vara händig, självständig och ärlig . 
Utseendet spelar ingen roll men är du stark är det 
ingen nackdel. .. Du är full av nya ideer och sätter dem 
gärna i verket i ett ideellt arbete. Du kräver inget i 
gengäld annat än trevligt sällskap och många glada 
skratt. 
Bli medlem i Andra Varvet och ta gärna en kompis 
med dig! 

Svar tili : Hoppful/a Andra Varvare 
gm/ Maud Sjöberg 0934-153 15 
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••• med destination Sikeå havscamping 

Ifjol höst flyttades 
ett par pensi_?närs
hus från Overk

linten till Sikeå hamn. 
Under vintem har 
nu det ena huset helt 
byggts om tili recep

/ 

tion och cafe. Med nya Foto: P-J Ekman 

stora fönster mot havet och alla innerväggar har rivits och 
nya byggts upp. I planlösningen ingår nu kök, cafe om 30 
kvm och en rejäl handikapptoalett. 

Och allt arbete har gjorts på ideell väg av gänget Hasse 
Lindström, Kurt Sjöberg, Hans-Erik Lindberg, som alla bor 
på säsongcampingen, och byboma Göran Andersson, Sven
Erik Lundström, Göran Åberg, Per Jonsson, Assar Johans
son och f d bybon Martin Edvardsson. Ritat om huset har 
Jan-Erik Mattsson gjort och i grundläggningsarbetena del
tog också Gösta Andersson och Lars Löfbom. 

Kerstin Andersson, lngela Nordin och Susanna Hermans-

Fakta om årets investering i ham
nen - reception, cafe samt uthyr
ningsstuga 
Under hösten och vintern har flitens lampa 
lyst nere på Campingen. Tidsåtgång för fär
digställande av insidan av reception/cafe: 
✓ Ca 1000 timmar 
✓ Kostnad för husen:150 000:-
✓ Kostnad för renoveringen:150 000:-
✓ Kostnad för avlopp: 200 000: -
✓ Sökt och beviljat EU-bidrag för att få ett 

miljögodkänt avlopp: 209 000: -

Gör gärna ett besök tili sommaren och se en 
helt ny reception med nytt allrum och med 
en fantastik utsikt över hamnen - kök, toa, 
farstu samt allt handikappanpassat. 

son har stått för de kvinnliga synpunkterna på bygget bl a 
färgsättning och Curt Nyman och undertecknad har väl mest 
varit i vägen, men också gjort insatser som kaffekokare och 
påhejare. 

Curt har dokumenterat arbetet och därmed berett oss en 
plats i historien om Sikeå. Nu börjar "innegänget" vara klart 
med sin del av bygget. Utomhus återstår en del arbeten med 
panel, fönsterfoder m m som Göran Andersson tagit tag i 
efter sin Cypern-semester, så förutsättningama är goda för 
att vi inför säsongstarten har allt klappat och klart. 

Sture B 
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Vili du delta på hamnmarknaden? 
Årets hamnmarknad hålls lördag den 15 juni kl l l .00-
16.00. En plats på 3 meter kostar bara l 00 :-. lntres
serad? Ring Sture Bäckström, 0934-15353, senast sön
dag den 9 juni! 

Välkommen tili morknoden! 

~ommarjobb på Camping~n 
VILL DU HA SOMMARJOBB på campingen? Arbets
uppgifterna är gästmottagning, lokalvård, gräsklippning, 
underhållsarbeten mm. 
Du bör vara född 1998 eller tidigare och serviceinriktad. 
Har du språkkunskaper utöver engelska är det ett plus. 
Välkommen med din ansökan till camping@legdeasikea.se 
senast den 15 maj . 
Vili du veta mer, ring Sture Bäckström tel 153 53. 


