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Spiran 

Ordföranden har ordet 

S 
ikeåvintern börjar 
nu Iida mot sitt slut. 
Den har varit snö

fattig och mild med några 
köldnätter mellan jul och 
nyår. Under en av dessa 
nätter hittade tjuvama tili 
Campingen, slog sönder ett 
fönster och bröt sig in . Go
dis och en korvburk blev 
bytet men skadan kunde ha 
blivit mycket större. Man 
lämnade nämligen dör
rama öppna när man drog 
iväg! Som tur var upptäck
tes inbrottet redan på mor
gonen så frysskadoma blev 
begränsade Ett sorgligt in
slag i vinterlunken! 

Men det finns också 
många positiva inslag i Si
keåvintern. Ett exempel är 
Träffpunkten där aktivite
tema har avlöst varandra. 
Ungdomskvällar, kör och 
danskvällar, symöten och 
andra arrangemang har fyllt 
lokalema med liv och visat 
hur viktigt det är för oss att 
bevara Träffpunkten som 
vår möteslokal. 

Också campingreceptio
nen har komrnit tili använd-

ning under vintern. Här har 
Andra Varvet tillverkat nya 
skyltar och vår campingfö
reståndare Renee renove
rat stolar och snyggat tili i 
lokalen. Under sportlovet 
och helgerna före och efter 
!ovet har för första gången 
ordnats skotercafä - ett po
pulärt initiativ med många 
besökare trots det usla sko
terföret. Det återkomrner 
säkerligen nästa år. Att lo
kalen är vinterbonad öpp
nar ju upp för aktiviteter i 
hamnen även under vintern. 

För utvecklingen av 
hamnområdet har också 
komrnunens nya detaljplan 
över området avgörande 
betydelse. I den blir nu 
campmgens tidigare tids
begränsade tillstånd perma
nent. Planen öppnar också 
upp för fina havsnära tom
ter i området mellan Laila 
Andersson och Curt Öberg. 
Positivt är också att ytter
ligare en tomt i Måbrabyn 
sålts. Bygget planeras att 
starta under våren. Nya hus 
betyder ju att byn lever och 
utvecklas. 

Nu under våren fylls ju 

också våra fritidshus med 
sommargäster och därmed 
fördubblas befolkningen i 
byn. I området finns ca 250 
fritidshus. Fritidshusägama 
stärker köpkraften och ökar 
antalet besökare vid våra 
arrangemang, men de för 
också med sig kunskaper 
och nya ideer, som vi bör 
försöka ta vara på och de 
är också oftast väldigt posi
tiva tili sitt somrnarboende 
och därmed potentiella in
flyttare. Låt oss därför som 
bybor och byaförening för
söka stärka deras känsla för 
byn. Kanske en särskild 
sommarfest för stugfolket 
skulle kunna vara en start
punkt. 

En annan viktig start
punkt är Allemanutdagen 
den 9 maj . Då börjar som
marsäsongen på allvar. Du 
komrner väl då! Vi bjuder 
som vanligt på lunch. 

Hälsningar och trevlig 
vår! 

Sture 
Bäckström 

E venem3n.9sK3f enJer 201+ 
Ons 22/4 18.30 Fåglar i Sikeå. Ulf Lerner berättar och visar 

bilder. Kaffeservering. Träffpunkten 

Sön 26/4 16.00 Traditionell paltfest. Träffpunkten 

Lör 9/5 09 .00 Allemanutdag, samling vid såghuset 

Lör 1/6 11-16 Hamnmarknad, LSI 

Lör 1/6 12.00 Andra Varvet öppnar 

Fre 19/6 13.00 Midsommarfirande i hamnen, LSI/Träff-

punkten 

Lör 20/6 15.00 Friluftsgudstjänst, Kajutan , LSI 

Ons 1/7 18.30 Musikkafeerna börjar, Kajutan, LSI 
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Bildbanken 
BILDBANKEN HAR nu utökats 
med ytterligare ett par hundra 
bilder efter höstens och vintems 
studiecirkel i bildhantering. 

Bilden ovan är en av de nya 
bildema. Känner du igen var den 

ärtagen? 
En bildefterlysning - finns det 

någon som har bilder från Lotta
parken, vår festplats på 1950-ta
let? 

Sture Bäckström 
Välbesökt bildkurs i gamla bilder på 
Campingen. Foto: Tage 

l I 
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P:EG TRAOE ,M AR K FRUCTU 5 !:,TOC KHO I..M 

cff~ ~/t'<)_I 
J. Å H MA KS L Å 8 K E O Ry C KS f AB R I K, 81 K E Å 

Sikeå Folkskola läsåret 1955 - 56 klass 3 och 4 

Lärare; Ulla Ahnqvist. Längst bakfr v; Bert Johansson, Sven Nyström, Mats Forsman, 

Hans Hagelin, Sture Svahn, Sven-Erik Lundström 

Mittraden fr v; Ivar Fredriksson, Anders Jsaksson, Kjell Pettersson, Peter Johansson, 

Lennart Brändström, Gunnar Lundmark 

Sittande fr v; Kjell-Erik Brändström, Gun-Eva Andersson, Eva Lundberg, Lisen Pet

tersson, Birgit Nilsson, Ann-Mari Grahn, Alex Forsmark. 

Saknas på bilden; Kent Carlsson, Assar Johansson, Leif Renström. 
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Vinterfiske i hamnen 

DET ÄR måndagmorgon i 
slutet av mars månad och 
morgonnpigga fiskeentusi
aster har börjat samlas på 
isen nedanför harnnen. 

Tommy Lundström från 
Robertsfors som är en av 
de flitiga pimplarna beskri
ver vårvinterns pimpelfiske 
som helt magiskt. Enligt 
Tommy är en av förklaring
ama tili den goda fiskelyck
an, frånsett fiskarens egna 
förtjänster, att fisken gäma 
söker sig under istäcket, 

s o m 

börjar nedanför campingen. 
Havsviken i Sikeå är väl 

skyddad och många sam
verkande faktorer har i år 
bidragit till att det idag inte 
går att hitta någon annan 
fiskeplats efter Västerbot
tenskusten där det fortfa
rande går att pimpla på isen. 

Jan-Olof Brännström el
ler "JB" från Grovsand är 
någon som vet. Efter att ha 
tidigare jobbat med fiske 
hos Normarks i nästan hela 
sitt Iiv kan han nu ägna 
sig åt att u ta n 

,-.. ~~~f,a ! älulåtiöner till diamantbröllof 

tidspress njuta av sina fis
keturer tillsammans med de 
goda vännema Lars Löv
gren och LeifVestman. 

"JB" berättar att mor
myskan som idag är det 
mest använda och effektiva 
betet vid isfiske var nästan 
helt okänt i Sverige tili för 

35 år sedan då Bengt 
Öste introducerade 

fångstbetet i ett av 
sina fiskeprogram. 

Isen har under 
gtfte sig. De flyttade då . . det 60 år sedan två välkända b b 
ligger. Då, 1955, fanns m i ~et gula hus vid Korsvägen ~ :ar. Curt och Lola, 
av yrk r ett kafe i huset som Curt h L gens bagarstuga 

lång tid varit snöfri 
och halkrisken är 
mycket större än 
att isen inte skall 
hålla. 

~ ve~ ~m Lola att viga åt posten och ~ f~la drev i ett par år. Resten 
s c de två bam och de har även l verkstadsindustrin. Till-

gatan från Curt och Lola finn d tre bambarn. I huset tvärs o" 
h s essutom b b ver 

oc .. Ytl_gsten Helmer, sex månader L l arn arn~barnen Line, Birk 
ar hvets efterrätt men ba b . o a brukar saga att "barnbarn 

' m amsbarnen d .. 
- e ar rena avecen" . 

Hjärtliga gratulationer till Curt och Lola N 
från oss alla som tycker så m k yman 

yc etomer! 

Att isen i år är 
kompakt och hållbar är 

det många som har upp
täckt. Under helgema har 

havsviken varit välbesökt 
och ett tjugotal fiskare har 
skapat liv, trivsel och akti 
vitet i harnnornrådet. 

En oväntad observation 
från mitt fönster var inte 
som jag först trodde var en 
fiskare som kikmetade utan 
mer troligt en havsörn. Jag 
är nu helt säker på att det 
var en fågel för när grannen 
Göran ringde tili en foto
intresserad bekant så valde 
den att flyga vidare. 

Under sportlovsveckan 
och veckosluten har skoter
cafeet på campingen serve
rat våffior; sikamackor och 
västerbottenspaj vilket varit 
mycket uppskattat av fiska
re och alla andra besökare! 

Håkan Eriksson 
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Skotercaf e på 
Campingen 

MED BÖRJAN den 21 fe

bruari har LSI :s anställda 
Renee Viksten lockat gäs
ter tili campingen. Hon har 
serverat våfflor, Väster
bottenspaj , "Sikamackor" 
med rökt sik, toast, piroger 
och gofika. Det har varit 
öppet mellan 11 och 15 lör
dagar och söndagar tili och 
med 15/3. Dessutom var 
det öppet alla dagar under 
sportlovet. 

Kafäet har varit mycket 
välbesökt särskilt sönda
gar med upp emot ett 50-

tal gäster då. Trots 
det dåliga skoter- och 
skidföret så har flera 
tappra åkare tagit sig 
fram bland annat från 
Robertsfors. 

Fortsättning på denna 
aktivitet blir det både på 
Våffeldagen den 25/3 och 
under hela påskhelgen. 
Sen såklart också hela 
sommaren! 

Så välkomna till re
ceptionen/kafäet på Sikeå 
Havscamping. 

Renee och lngela 

5 
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Nya Restaurang Spiran 

I SEPTEMBER 2014 öpp

nade lunchrestaurangen i 
Spiranhuset på nytt med 
nya ägare. 

Restaurangens fokus är 

att servera en buffä med 
"riktig husmanskost" utan 
halvfabrikat. I nuläget har 
de i snitt runt 50 lunch
gäster dagligen, eventuella 

konferensgäster ej medräk
nade. På fredagar kan det 
ibland vara så många som 

90 matglada gäster. Då och 
då anordnas också evene
mang på kvällstid som ex
empelvis pubkvällar. 

Det finns också 4 över-

Foto: Gustav Hillbom 

nattningsrum och konfe
rensmöj ligheter i Spiran
huset och planer finns på 
att utöka logiplatserna. 

3 personer jobbar i res
taurangen men totalt i drif
ten av hela Spiranhuset är 
6 personer engagerade. 

På bilden syns Ker

stin Andersson, Marianne 
Bäckström, Ann-Britt An
dersson, Sandra J onsson 

och Benny Andersson. 
Saknas på bilden gör 
vaktmästare 
Karl-Erik An

dersson. 
Gustav Hillbom 

Sommarjobb y å Camyingen 

Intresserad av sommarjobb på Sikeå Camping? 
Arbetsuppgifterna är lokalvård, gräsklippning, gäst
mottagning mm. Anställning i treveckorsperioder. 
Du bör vara född år 2000 eller tidigare. Goda språk

kunskaper är ett plus, eftersom många av våra gäster 
kommer från andra länder. 

Välkommen med din ansökan till: 
camping@legdeasikea.se senast den 15 maj. 

För mer information, ring Sture Bäckström, 070-
2005276 

LSI 

Rapport från Sikeå SK 

Byasektion 

DET ÄR främst aktivi
teter för bamen i Legdeå 
och Sikeå med omnejd 
som vi i Sikeå Sportklubb 
Byasektionen bedriver. 

På tisdagkvällar åks det 
skridskor, spelas fotboll 
eller leks kurragömma på 
Drömvallen då vädret till

låter, annars är vi inne på 
Träffpunkten och pyss
lar, spelar innebandy och 
bygger hinderbanor bland 
mycket annat. 

lbland blir det lite mer 

speciella tillställningar 
som en spökstig tili 
Halloween, då föräld
rarna försöker skrämma 

bamen så gott det går. En 

annan verksamhet och nu
mera tradition är Sika Su
perstars, där barnen ( och 
en del vuxna) tränar under 

våren för uppträdandet på 
Valborg. 

Vi brukar också ansvara 
för ett musikcafä i hamnen 

varje sommar och sälja 
semlor på Träffpunkten på 
Fettisdagen. Det har också 
köpts nya hockey- och fot
bollsmål tili Drömvallen 
på sistone. 

Styrelsen 

Ordförande: 
består av: 
Erik Lund-

berg, sekreterare: Catrin 
Linden, kassör: Fredrik 
Martinsson, ledamot: Hen

na Harinen 
Fredrik Martinsson 

Foto: Ingemar Nilsson 

Roger Holmström Legdeå/Robertsfors eftersom han och 
Lillemor håller på att bygga på ö-landet, så de har där

med lämnat Kungsön. 
Rätt svar på Postlådoma följer här 

A5 , B7, C2, D8, E4, F3 , Gl , H6 
De ser fram emot detta års turer runt byarna. 

Ingemar Nilsson 
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Legdeå/Sikeå intresseförening 

ETT 30-TAL intresserade 

samlades på Träffpunkten 
15/3 för årsmöte. Fredrik 

Linden skötte klubban som 
mötesordförande. LSI:s 
ordförande Sture Bäck
ström gick igenom årsrap

porten och berättade ur den 
verksamhetsplan som sty
relsen föreslagit. Kassören 
Lars B Nilsson presentera
de det ekonomiska resulta
tet för 2014 och budgeten 

för 2015 . 
Valberedningen hade 

haft ett tufft arbete att hitta 

förslag på personer att ingå 
i styrelsen. Särskilt att få 

någon att axla det tunga 
uppdraget att vara kassör 
som Lars B Nilsson avsagt 
sig efter i år. Detta gjorde 
att en ordinarie plats och 

en suppleantplats fortfa
rande är vakanta efter års-

mötet och valberedningen 
fick i uppdrag att fortsätta 
sitt arbete. 

Ett förslag om att starta 
en utbildning i förenings
kunskap för att få fler in

tresserade av styrelsear
bete kom upp på årsmötet. 

Lars B Nilsson, Susanna 
Hermansson och Kerstin 
Andersson som lämnat 
LSI:s styrelse fick var sin 

blombukett och ett stort 
tack för sina insatser. 

Som avslutning servera
des en mycket god räksop

pa med hembakt bröd och 
kaffe plus äppelkaka med 
vaniljsås. Det var Renee 
Viksten som är anställd av 

LSI som kokat och bakat. 
Hon fick också en varm 
applåd för sin stora insats i 
arbetet på Campingen. 

Ingela 

lr:rtt!i!Esria 
RUTIDSl'kENIIMI 

Aktivitetsolan 2015 

✓ 30/4 Maibrasa 
o Grillplatsen kl. 20:00 

✓ 10/5 Städdag 
o Samling vid granlogen 

k/.10:00 
✓ 1715Arsmöte 

o Granlogen kl. 12:00 
✓ 1316 Loppis 

o Granlogen från 10:00 
Cafe med våfflor 

✓ 718 Stor-picknick 
o Kol-kajen kl. 19:00 

✓ 29/8 Stuqsista 
o (Separat anslag 

senare) 
✓ Hela sommaren -

spontangrillning på 
grillplatsen Fredagar och 
Lördagar 

Visesll 

Styrelsen 

Uthyming av /ogen. 
Kontakta lngela pt, 070-5674754 
Skynda boka - först till kvam!! 

Medlemskap: 

Enskild medlem 100 kr 
Familj 200kr 

Bankgiro: 275-7326 

Obs! 
Bland betafande medfemmar 
utlottas en övemattning i stugbyn i 
vid hamnen under 2016 
4-bäddstuga inkl. fnukost 
Värde: 450 kr 

Sikeå By 

Samfällighetsförening 

SIKEÅ BY Samfällighets
förening höll sitt årsmöte 
21 mars. Styrelsen består 

av: Ordförande Stefan 
Flank , sekreterare Erik 
Ågren , kassör Bo Ernsts
son, ledamot Ulf Lövgren , 
suppleant Martin Jansson , 

suppleant Lennart Nilsson. 
Gunnar 

Lägde By 

Samfällighetsförening 

LÄGDE BY Samfällig

hetsförening höll sitt ordi
narie årsmöte 14 mars. 

I styrelsen blev det om
val över hela linjen. Ordf. 
Gunnar Lundmark, sekr. 
Karl-Axel Jansson, kassör 

Per Sikström, suppl. Eric 
Ågren och Ronny Larsson. 

Vidare beslöts att bestäl

la kartor över ali samfälld 
mark. Föreningen ska, 

enligt stadgama, förvalta 
samfälld mark, vatten och 
fiske för Lägde by i Ro

bertsfors kommun. 
Gunnar 

FÖRETAGSNYTT 

Sikeå-Hus AB 

Nya ägarförhållanden i 
Sikeå-Hus AB. Fördelat: 
Ann-Britt Andersson 75 
% och Kerstin Anders

son 25 %. I fastigheten 
"Spiran-huset" finns för 
närvarande 9 hyrande fö
retag. 

Konferens, restaurang 
och cateringverksam
heten samt 4 hotellrum 
drivs av Sikeå-Hus AB. 

Husets yta är närmare 

7000 m2. Planer finns att 
utöka med ytterligare 2 
hotellrum. 

Gunnar 

Sikeå Bil & Rep AB 

Sikeå Bil & Rep. AB har 
under den gångna vintem 
installerat ytterligare en 

billyft. Detta för att öka 
servicegraden och mins
ka väntetiden. Den nya 
lyften är en Rotary 3,5 
ton elhydraulisk 2-pelar
lyft. 

Gunnar 

'De{ta i fiamnmarknaden 

Årets hamnmarknad hålls lördag den 13 juni kl 11-
16. En plats på tre meter kostar endast 100 kronor. 
En säljmöjlighet samtidigt som du får träffa många 

trevliga människor! 
Välkommen med din anmälan senast den 8 juni te!. 
070-677 4112, campingtelefonen. 
LSI 



setts i större antal än vanligt i och o · 


