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Spiran 

Mötesplatser för alla årstider 

Å
rets sommar 2014 
tog helt plötsligt 
slut söndag den 

21 september kl 16.15. Då 
kom hösten som en storm
vind med kraftigt regn. 
Temperaturen sjönk och 
frostnätterna med vindru
teskrapning på morgnarna 
tog över. Sällan har årstids
skiftet kommit så abrupt 
och definitivt. 

Men vi ska inte klaga. 
Sommaren 2014 har bjudit 
på rekordmycket soi och 
vänne och det har varit en 
fin inramning för aktivite
ter nere i hamnen. Den har 
blivit mötesplatsen både för 
bybor och hemvändare och 
gäster från när och fjärran. 
Arrangemangen har löst 

Höstprogram 2014 

av varandra. Åtta musik
cafäer, midsommarfirande, 
gudstjänst och hamnmark
nad har den här sommaren 
kompletterats med "Hant
verk i sommarnatt" med 
Ida Hillebjörks utställning 
av kläder i magasinet och 
Katarina Roos' textilhant
verk på Skolbacken. 

Som avslutning på sä
songen bjöds på teater i 
magasinet, Tomas Anders
sons förställning "I en sai 
på lasarettet" och utförsälj
ningen i Såghuset. Nytt för 
i år var en minimarknad 
i samband med utförsälj
ningen, där rökt fisk, bröd 
och smycken var tili satu. 
Sedan harju Andra Varvet, 
campingcafäet och boule
banorna erbjudit besökarna 

ytterligare möjligheter tili 
trevliga aktiviteter. 

Betesmarkerna på båda 
sidor Hamnvägen är också 
viktiga inslag i bilden av 
hamnområdet Att mötas 
av betande djur och öppna 
landskap har hög trivselfak
tor. 

Nu går hamnen in i höst 
och vintervilan och sta
fettpinnen som bybornas 
mötesplats lämnas över tili 
Träffpunkten. 1 den här tid
ningen finns byns höstpro
gram. Ta del av det så ses vi 
"oppi byn". God höst alla 
Spiranläsare! 

Sture 
Bäckström 

Måndagar 16.00 Barnkör. Ledare Linda Niska-Sehlberg. Träffpunkten 

18.45 Vuxenkör. Ledare Linda Niska-Sehlberg. Träffpunkten 

Tisdagar 18-19.30 Barnaktiviteter, Sikeå SK 

Onsdagar 17.00 Linedance, nybörjare, Crazy Legs. 

18.30 Linedance, fortsättningskurs. 

Drömvallen/ 

Träffpunkten 

Träffpunkten 

Träffpunkten 

Övriga arrangemang 

Tisdag 14/10 

Måndag 10/11 

Söndag 23/11 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

13.00 "Gamla byabilder". Upptaktsträff för studiecirkel i 

bildhantering. LSI Campingen 

18.30 Mårtens afton, Tage Brändström visar gamla filmer 

från byn. Fikaservering. 

Julmarknad. 

Spiranhuset 

Träffpunkten 

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. 



Spiran 3 

Välkomna till byn! 
Lundholm och Persson 

Vi har nöjet att hälsa ytter-

1 igare en familj välkom

men tili Sikeå. Det är Be

ri th Lundholm och Kent 

Persson sorn efter ornfat

tande reparationer under 

det senaste året nu flyttat 

in i sitt hus vid Genvägen. 

Kent är från Dalasjö 

Vilhelmina och Berith från 

Pajala. De kornmer när

mast från Yttersjö, Urneå 

och pendlar dagligen tili 

sina jobb på GE Health

care i Umeå. 

Boendet i Yttersjö bör-

jade kännas mer och mer 

"instängt" när fler och 

fler hus började byggas 

grannskapet. 

Paulsson och Hillbom 

Katarina Paulsson 29 år och hus. Gustavs koppling hit 

Gustav Hillbom 32 år har och att Sikeå är en aktiv by 

flyttat tili Brännstan. Kata- samt närheten tili Umeå var 

rina är född och uppvuxen i också något som spelade in. 

Täfteå och jobbar som träd- Huset är gammalt och krä

gårdsmästare på Robertsfors ver mycket renovering men 

Kommun. Gustav är upp- vi tycker att det har mycket 

vuxen i Sikeå och arbetar potential med gamla detal

som konstnär och filmska- jer som vi värdesätter och 

pare och jobbar även extra viii återställa. Det är också 

på HVB-hem Nova i Ro- roligt att ha en stor trädgård 

bertsfors. som med tiden ska få börja 

Vi flyttade tili Sikeå för att blomstra. 

vi ville bo på landet i ett äldre Gustav och Katarina 

Efter idogt letande hit

tade man av en slump den 

typ av bostad som mot

svarade deras önskningar. 

H uset krävde omfattande 

renoveringar efter att ha 

stått tomt i många år. 1 

fastigheten ingår även 

en mindre areal åker och 

skog. 
En av Beriths hobbies är 

att sticka och tova garn för 

tillverkning av tofflor och 

vantar. Kent ser fram emot 

att förbättra åkermarken 

för att så småningom skaf

fa några djur. Även huset 

kräver en del jobb för att 

bli färdigt. 

Gunnar L 

Norgren-Hansson och 
Häggqvist 

Ännu en ung familj har 

flyttat tili Brännstan. De 

nya "Brännstaborna" är 

Mimmi Norgren-Hansson 

från Flurkmark och Axel 

Häggqvist från Stockholm. 

Vi valde att flytta ti 11 

Sikeå för vi har hört så 

mycket gott om byn. Att 

den blomstrar och är nära 

till skog och hav. Vi stude

rar båda inne i Umeå där 

Mimmi ska bli gymnasie

lärare i samhällskunskap, 

religion och drama. Axel 

läser en kandidat-examen 

i psykologi. Med oss bor 

även hunden Siv och kat

ten Skorpan. 

Vi fick leta idogt efter 

ett hus tili salu i området. 

Tili sist hittade vi det och 

trivs 

väldigt bra. Vi ser fram 

emot ett lantligare liv och 

att bilda familj. 

Mimmi och Axel gm. 
Gunnar L 
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Rapport från en 
campingvärd 

EFTER 15 ÅR kan vi nu se 

tillbaka på vår första säsong 

som enstjämig camping, 

sedan vår tvättstuga tagits 

i bruk. 

I campingklassificeringen 

får man nämligen en stjärna 

om man har tvättstuga. Det 

stora lyftet har väl inte skett 

genom tvättstugan men den 

har varit en bra service både 

för gäster och persona) och 

också för fritidshusboende 

som hittat hit. 

Ett större lyft har cafä

rörelsen och framför allt 

Renee Vikstedt, ny cam

pingföreståndare, inneburit. 

Hennes fina bemötande av 

gästerna och hennes bak

verk har tillsammans med 

den fantastiska sommaren 

starkt bidragit tili rekordre

sultat både vad gäller gäster 

och inkomster. 

Men allt har tyvärr inte 

varit på plusssidan. Vår 

avloppspumpanläggning, 

som fungerade så fint förra 

säsongen, har haft två ha

verier som båda inneburit 

extra arbete, kostnader och 

stor oro. En camping utan 

fungerande avlopp är en 

mardröm. Men nu har allt 

lösts på ett bra sätt och vi 

hoppas att felet är åtgärdat 

för gott. 

Under hösten har utveck

lingen fortsatt och tili våren 

hoppas vi kunna ta ytterli

gare tre-fyra säsongplatser 

i bruk. På längre sikt finns 

planer på utökning av anta

let duschar och toaletter. 

Men nu ser vi fram emot 

en vårvintersäsong, där vi 

kan dra nytta av våra vinter

bonade hus, receptionen och 

uthyrningshuset och dänned 

förlänga vår campingsä

song, både med uthyming 

och cafäverksamhet. 

Sture B 

M usikkafeer - trevligt 

inslag under sommaren 

Trogna besökare. 

Storfrämmande i hamnen 

I SLUTET AV sommaren 

besöktes Sikeå hamn av 

skol fartyget Shamrock från 

Stockholm. De var ute på 

sin årliga Norrlands-seglats. 

På fartyget finns ett fast be

fäl bestående av 2 kockar, 2 

kaptener och I maskinist. 

UTHYRES 

Foto: Skeppsholmsgårdcn.se 

Besättningen består av 24 

ungdomar som mönstrat 

på för denna resa. Nästa år 

fyller Shamrock 100 år och 

befälet ombord har stora 

förhoppningar 0111 ett besök 

ävcn nästa sommar. 

Gunnarl 

Hus på Sikeå Camping uthyres för kortare eller läng

re tid under perioden 15/ 10 tili 15/5 2015. Huset har 

havsutsikt och är på 55 1112, fördelade på två rum och 

kök och toalett med dusch och tvättmaskin. 

Det är fullt möblerat och utrustat för två tili fyra per

soner. Hyrespris 4.500:--/månaden inkl. elektricitet. 

Förfrågningar via mail tili camping@ legdeasikea.se 

Bland andra Bettans Bönor uppträdde i sommar. 



Spiran 5 

Nödlandning på Sikeåfjärden 

Sikeåborna fick en 
påminnelse om kri
get ute i Europa den 

2 maj 1945. 
Klockan 5.26 nödlanda

de ett engelskt Lockheed
plan mellan Lilla Getskär 
och Kungsön. Händel
sen uppmärksammades 
av Johan Holmberg, Al
bin Holmberg, Karl-Erik 
Holmberg och Eskil Jo
hansson som var ute för att 
ta upp nät. Planets besätt
ning och passagerare var 
norrmän. 

De hade startat i Skott-

land och målet var Brom
ma. Denna resa skulle nor
malt ta ca fyra timmar men 
genom dimma och dåliga 
radioförbindelser kom 111an 
helt ur kurs. 

Bränslebrist gjorde att 
den enda möjligheten var 
att nödlanda. Dessförinnan 
hade man flugit ett varv runt 
byn och bland annat kastat 
en dörr överbord. Den hit
tades sedan på Granberget. 

Landningen gick bra och 
sa111tliga besättningsmän 
och passagerare, totalt 9 per
soner, kunde räddas. Dess-

Det var en tjusig tid 
del 7 

FÖR HUNDRA ÅR se
dan var Sikeå en by i stark 
tillväxt. Den nya massafa
briken i Robertsfors och 
ha111n-och 111agasinsbygg
nationerna i Sikeå ha111n 
ledde till stor arbetskraft
inflyttning och egnahems-

byggande. Ca 500 personer 
bodde i Sikeå på 1920-ta
let. Affärer och cafäer väx
te upp som svampar ur jor
den och hantverkare av alla 
de slag sökte sig hit. Det är 
i det här nybyggarsamhäl
let, so111 slaktaren Algot 

och diverse utrustning av
lägsnats såldes resten ti 11 Jo
han Holm

b e r g 
och skrot

handlare Tyko 
Edström. 

Detta pian ingick i 
något so111 kallades 
"kurirflyg" 111ellan 
Brom111a och olika 
Skotska flygplatser. 
Verksamheten var 
långt ifrån ofarlig och 

hösten 1943 blev 2 pian 
nedskj utna. 

Totalt geno111fördes från 
svensk sida 418 flygningar. 

utom flöt planet längre tid än Utdrag ur VK 6 maj 1995 
beräknat geno111 de tomma sammanställt av Gunnar L 
bränsletankarna. 

FAKTA 
De nödställda kun

de snabbt räddas över 
i fiskebåtarna. De för
des sedan ti 11 faktor 
Karl Brändströms hus 
Vita Duvan där de fick 
111at och torra kläder 
och förhördes av tull 
och polis. 

Lockheed Lodestar 
Besättning 3 pers. 
Passagerare 15-18 pers. 
Motorer 2 st. Pratt & Whitney 
R-1690 SlE2-G Homet 

Pian et bärgades 
sedan 111ed hjälp av 
bogserbåten John Jen
nings och några prå-
111ar. Sedan motorer 

Effekt 
Marschfart 
Maxfart 
Räckvidd 
Bredd 
Längd 
Höjd 

874 hk. vardera 
383 km/h 
450km/h 
2739 km 
19,96111 
15,19111 
3,61111 

Ao EDSTRÖMS 

vit111å
lade kärra 
och säljer 
köttpro
dukter ti li 
byborna. 
Algots 
hus, affär 
och slak
teri, är de 
röda hu-

SLAKTER.l- & CHARKUTERIAFFÄR 

REKOMMENDERAR 

SIN TILLVERKNIN_G 

AV ALLA SLAGS 

CHARKUTERIV AROR 

Edström driver sitt slakteri 
och kör omkring 111ed sin 

sen 111itt 
emot Uffes antikt. 

Sture B 
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Vad gör alla 
hästfinkorna ... 

... som samlas utanför rid

skolan i Sikeå nästan var

je vardagkväll och varje 

helg? Har inte ridskolan 

egna hästar och ponnys 

för de elever som rider på 

ridskolan? Jodå, men för

eningen Sandgärdans Rid

klubb bestårju inte bara av 

ridskolan utan också av ett 

stort antal rid- och hästin

tresserade privatpersoner 

med egna hästar. Flera av 

dessa tävlar, i dressyr ei ler 

i hoppning, och för att kun

na utvecklas och lyckas på 

tävlingar så måste man 

träna, precis som man gör i 

andra sporter. Och om man 

ska träna ridning så behö

ver man förutom en häst 

både en ridbana eller ett 

ridhus och en tränare! 

Under början av hösten 

var det ganska intensivt 

med dressyrträningar för 

externa tränare. Det är allt

så duktiga dressyrtränare 

som kommer hit med jäm

na mellanrum och håller 

träningspass med klubbens 

ryttare. Från mitten av ok

tober kommer det dess

utom hållas regelbundna 

hoppträningar. 

En skillnad mellan dres

syr- och hoppträningar är 

att när man tränar dressyr 

så rider man nonnalt en och 

en i 30-45 minuter, medan 

man vid hoppträningar 

normalt rider i grupp i ca 

en timme. Det gör att när 

det är dressyrträningar så 

kommer hästfinkorna en i 

taget och avlöser varandra 

på planen utanför ridsko

lan. Vid hoppträningarna 

kommer alla som ska vara 

med ungefär samtidigt och 

åker ungefär samtidigt. Så 

bara genom att titta på an-

talet hästfinkor på planen "Dvärghästar" 
utanför ridskolan eller som 

passerar genom byn, kan I BÖRJAN av oktober 

man ofta avgöra om det är fick Sikeå återigen av 

dressyr- eller hoppryttarna besök av en hei massa 

som tränar. 

Nu är det ju inte orga

niserade träningar för ex

terna tränare alla kvällar i 

veckan, så den som har lite 

tävlingsambitioner måste 

också träna på egen hand. 

Den som inte har en rid

bana eller ett ridhus hem

ma på tomten har då ofla 

inget vai - man måste lasta 

hästen i hästfinkan och åka 

tili vår anläggning för att 

kunna träna. Och när tem

peraturen sjunker och det 

blir stenhårt ute på vägar

na och på ridbanan så blir 

ridhuset den enda möjliga 

platsen för seriös träning. 

Därför kommer vi fortsätta 

ha en spridd ström av häst

transporter nästan alla var

dagkvällar och på helgerna 

under resten av hösten-vin

tern-våren. 

Lars L 

små "dvärghästar". Det 

var Shetland Nord som 

för andra gången i år 

ordnade utställning för 

Shetlandsponny på vår 

ridanläggning. 

Totalt var det ett 

drygt 30-tal ponnys som 

bedömdes under dagen. 

En Shettisutställning 

fungerar ungefär som 

en hundutställning. Man 

visar upp en ponny i ta

get för en domare som 

betygsätter hur ponnyn 

ser ut och rör sig i för

hållande tili rasstandar

den. Men en stor skill

nad är ljudnivån. Ävcn 

0111 en del av hästarna 

"pratar" med varandra 

så är det betyd I igt tys

tare på en Shettisutställ

ning än på en hundut

ställning. 

Lars L 

Liv och rörelse på Träffpunkten 

Foto: Gustav Hillbom 

Robertsfors linedance förening "Crazy Legs" bildades 1998 och dansar numera på onsdagar på Träffpunkten, senio

rer & nybörjare kl 17 & fortsättning kl 18:30. Totalt är de ca 30 aktiva dansare. 
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Foto: Patrick Degerman 

Bejublad föreställning med överraskningar 

SÖNDAGE den 17 au
gusti hade Lions Cl ub Ro

bertsfors, bokat Västerbot
tensteatems föreställn ing, 
"T en sai på lasarettet", 
med Ellenor Lindgren och 

Tomas Andersson . 
Föreställningen gavs 1 

Stora Magasinet 1 Sikeå 
hamn , och allt överskott 
ti II fa ller oavkortat bam
hemmet Busia i Uganda. 

Bamhemmet som startats 
a,· den numera bortgångna 
Tori Karlsson, men som 

genom en stiftelse, fort
satt drivs i samma anda 

d.v.s. ett litet bamhem som 
är inrymt i en hyrd villa i 
Busia och som skapar en 
hemmilj ö för barnen, och 

tryggar barnens skolgång. 

Överskottet av föreställ
rnngen blir ett rejält till

skott till drift av hemmet 
och säkrar skolgången en 
bra tid framöver. 

Publiken i det fullsatta 
magas inet, fick förutom en 
fa ntastisk och gripande fö
restä l lning, också ta del av 

en ti ll dess hemlighållen 
överraskning! 

Efte r att Lions Len
nart Brändström tackat 
de medverkande i före
stäl lni ngen med var sin 

kopi a av Kungsöhäl
lans fyr, en av Sikeås 
turistsymboler, så hade 

han nöjet att presentera 
N orrl an d s förb u nd e ts 

representant Åke Sand

ström. 
Åke Sandströms ären

de denna kväll var att 
överlämna Norrlandsför

bundets utmärkelse Olof 
Högberg-plaketten för 
framstående kulturell gär

nrng. Tomas Andersson 
fick till publikens stående 
ovationer motta utmärkel

sen. 
Motiveringen lyder: 

Thomas Andersson är en 

betydelsefull person för 
kulturarvet Västerbot
ten. Han sveptes med i den 

folkmusikentusiasm som 
spred sig över landet på 
1970-talet. Thomas har i 
ett stort arbete dokumente-

rat spelmän, fo lkmusik och 

dans 1 hela Västerbotten. 
På 1990-talet berikade han 
sin musikaliska sida med 

berättarkonst och har rönt 
stor uppmärksamhet med 

sina fantastiska berättarfö
reställningar som han tur
nerar runt i norra Sverige 
med. 

För sm kulturella gär
rnng som spelman och 

berättare tilldelas Thomas 
Andersson Olof Högberg
plaketten för Västerbottens 
Iän år 2014. 

En nöjd publik och ar
rangören Robertsfors Lions 
Club, kunde vända hemåt i 

sensommarkväl Ien. 
Lennart Brändström 
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Rekordsommar på Granskär 
ALDRIG TIDTGARE har tili campingen. Men det blev 
havsvattnet varit så varmt 

och så många badsugna 
trivts på stranden vid grill

platsen och Kolkajen. 
Lördagkvällen 26/7 dåjag 

och Susanna simmade ut på 
fjärden, hade vattentempen 

mätts tili + 24 grader C! Det 
var helt enkelt underbart. Vi 
funderade på att simma över 

inte av i år heller. 

Det blev även rekord 1 

antal uthyrningar av Gran
logen . Endast tre helger 
under sommaren har varit 

lediga. Våra gäster har haft 
Qi Gong, dop 30- och 60-

års kalas, kusinträffar med 
mera. En minnestund och 
en borgerlig begravning 

Bild från Kolkajen med utsikt över campingen. 

har också hållits där under 

sommaren. Förutom dessa 
tolv sammankomster har vi 

själva i Granskärs fritidsför
ening ordnat aktiviteter. 

Det började med årsmöte 
I 7 maj och slutade med lop

pis 3 I augusti . På sommar
programmet har även fun
ni ts 5-årsjubileum för logen, 
"Storpicknick" på Kolkajen, 

Foto: Joel Åstrand 

stugsista med surströmming 
och brasa vid grillplatsen. 

Nu byggs en till toalett, 
den är handikappanpassad 

och finns nära logen. Vi 
tror att den kommer göra att 
ännu fler ska vilja besöka 

och hyra vår trevliga Gran
loge på Granskär. 
Välkomna! 

lngela 


