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Sommaren står för dörren 

S 
ikeåsommaren är 

ovanligt sen i år. Ett 

tydligt tecken är alla 
båtar som fortfarande i mit-
ten på juni står på hamn
planen i väntan på sjösätt

ning Den sena våren och 
det eviga regnandet är nog 
också orsaken tili att den 
traditionella invigningen 

vid hamnmarknaden fått 
ställas in , men vi återkom
mer med den vid ett senare 
datum. I stället få r vi gläd
j as åt båtklubbens nya fina 
aitan som blev klar precis 
lagom tili marknaden. Där 
kunde nu våffelkalaset hå l

las och gästema sitta och 

lyssna på Sikeå Singers 

som underhöll från Kaju

tans scen . 
Ett annat stort glädje

ämne för alla bybor och 
besökare är att Hamnvägen 
nu fått ny beläggning. Helt 
plötsligt blev "gammsaa
ben" som ny och tankama 
på att byta bort den för
svann. Den håller nog 
ihop ett tag tili! Lovorden 
har också strömmat från 
campinggäster och Andra 
Varvet-besökare som haft 
obehagliga upplevelser från 
den tidigare puckelpisten! 

Förhoppningsvis för ock
så standardhöjningen med 
sig att ännu fler hittar ner 

Musikcafeer, onsdagar kl 18.30 i Kajutan, Sikeå hamn 

1 juli 

8 juli 

Bluesblandning - Neighbours 

Showkväll - Kalasorkestern 

ti 11 hamnen i sommar och 
deltar i alla trevliga arrang
emang som finns i sommar
programmet. Sedan finns ju 
bouleplanen öppen för alla 
med särskilda spelkvällar 
onsdagar och söndagar. 

Eiler varför inte besöka 
campingcafeet för att ta ett 
"gofika" och nj uta av den 
vackra utsikten. Välkomna! 

Slutligen önskas al la Spi
ranläsare - ni är över 400 
prenumeranter - en glad 
sommar! 

Sture 
Bäckström 

15 juli 

22 juli 

29 juli 

5 aug 

12 aug 

13 sept 

Att angöra en brygga - Petra Lindberg, Jonas Holmström 

Taubekväll - Bromans blandning 

Dansbandskväll - Good Fellaz 

Klassisk trubadurafton - William Sehlberg, Jonas Strandgård 

Dragspelskväll - Umeå dragspelsklubb 

Kulturarvsdagen. Arets tema "Människors värv och verk" 

15.00 i Varvsstugan 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

LSl:s bankgiro-nummer 5819-2741 
Det är heller inget som hindrar att du bybo, som tär tidningen 
gratis, också betalar in en slant för att säkra utgivningen. 
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"Storbyggningen" rivs 

ildä are Hans-Erik Lindber 

Nilsson & Lövgren 
Mikael Nilsson 48 år och att hitta ett bra ställe att ha 
Anneli Lövgren 42 år har 

flyttat tili Sikeå från Norr
tälje och hyr nu hus i Jomy
ra. De arbetar båda två som 
busschaufförer i Umeå. 

Tanken med flytten var 

Den 6 mars blev Betty sto
rasyster tili Milly som väg
de 3515 gram och var 49 

hästar och öppna ett hund
pensionat/hunddagis . 

Annelis pappa kommer 
ifrån Luleå och hon har 

släktingar i både Luleå och 
Umeå. 

cm lång. Föräldrama heter 
Linda och Jonas. 

/ tf 
/ 

DET ÄR EN vacker vår

vinterdag 1936. Nere på 
"Plassen" ( området me l
ian Vita Duvan och Varvs
stugan) pågår rivningen av 
Storbyggningen, områdets 

äldsta hus byggd 1853. 
Den har blivit överflödig, 
sedan brädgården lagts ned 
och de sex familjer som 
bott i huset flyttat ut. 

Arbetama balanserar på 
taknocken utan säkerhets

utrustning. På sparkstöt
tingen står unikaboxen 
med "kaffeflaskan" i vän

tan på nästa kafferast. 

Sture B 
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M usikerbesök på Träffpunkten 
Under några dagar 
i början av juni har 
Träffpunkten haft 
besök av musikern 
Andreas Norberg 
från U meå, besöket 
avslutades med en 
konsert för allmän
heten den 7 juni på 
Träffpunkten. Spi
ran var där för att 
kolla läget och äta 
Iite gott fika. 

Hej, vem är du och vad 
har du pysslat med på 
Träffpunkten? 

Jag heter Andreas 

Norberg och gör musik 

under namnet Nattavaara 

Rocks. Jag kommer ifrån 

Gemträsk utanför Boden 

men bor i Umeå. Jag har varit 

här på Träflpunkten i fyra da

gar från fredag tili måndag, 

för att komponera ny musik 

koncentrerat och utan dist

raktioner. 

Vad är det för musik du gör? 

Det är gitarrbaserad in

strumentalmusik, jag bygger 

upp låtar och ljudlandskap 

med hjälp av loopar och ef

fektpedaler. Ofta blir det lite 

vemodiga tongångar. Gen

remässigt kanske man kan 

kalla det för "Folk-drone". 

Hur kom det sig att du 
valde Träffpunkten? 

Jo det har gått 

jättebra, jag är jät

tenöjd! Från bör

jan gick det segt, 

det var lite kallt 

och kändes svårt 

att komma igång 

men efter freda

gen har det gått 

kanonbra. Det har 

varit bra att "iso

lera sig" och ar

beta koncentrerat 

utan tillgång tili 

exempelvis Inter

net. 

Vad roligt! Då 
får jag tacka för 

Foto: Gu5tav en fin konsert! 

Jag är bekant med Linda Tack själv! 

Niska-Selberg och känner 

också Anna Sundström

Lindmark så det var de 

som tipsade mig. Jag ville 

komma bort från stan och 

ha det lite enkelt, sova på 

golvet och så. 

Hur har det gått då, har 
du blivit inspirerad här? 

Fotnot: du som är intres

serad av hur det låter kan 

lyssna på Nattavaara Rocks 

på adressen nedan : 

http: / / n a tta vaararocks. 

com/ 

Gustav 

Bilder från Hamnmarknaden 

Foto: Ingemar Foto: Gunnar 

Bilder från en välbesökt Hamnmarknad där många återvändande knallar samt besökare träffades. Sikeå Singers upp

trädde vid Kajutan och vid Andra Varvets öppning var det kö som vanligt. 
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VÅREN HAR varit lite 
smagnmg med mycket 
regn och blåst, men lagom 
tili midsommar och det 
traditionsenliga firandet i 
Sikeå hamn kom äntligen 
sommarvädret. Strålande 

soi, svag vind och rentav 
lite värme. 

Det var många som hade 
kommit ner tili hamnen 
för att fira in sommaren. 

Det var både gamla och 
nya Sikabor, en och annan 
förstagångsbesökare och 
campinggäst. En del hade 
med sig eget fika, andra tog 
chansen att köpa kaffe och 

tårta i den nya receptionen, 
så det var både picnicfiltar 
på gräset och fullt på re
ceptionens veranda. 

När midsommarstången 

var färdigklädd och rest 
var det dags för musik och 

Foto: Lars 

dans. De fyra musikan

tema (nyckelharpa, fiol, 
blockflöjt och gitarr) sam
lades vid stången och efter 
en stund var både vuxna 
och bam i full gång med 
dansandet. Det var Små 

grodorna, Vi äro musikan
ter och andra "klassiker". 

När sista dansen klingat 
ut var det dags för den av
slutande "Raketen" och 
sen blev det rusning tili 

Fiskdammen. 
Vi som var med på årets 

midsommarfirande i ham
nen tyckte att det var ett 

trevligt sätt att fira in som
maren. Ni som inte var där 
i år, ni får en ny chans nästa 
sommar! Och i väntan på 
det är ni välkomna ner tili 
sommarens musikcafäer i 

Sikeå hamn. 
Lars 

Campingnyheter sommaren 2015 

Från campingen finns en 
del nyheter att rapportera. 

Stugoma har fått en or
dentlig uppfräschning bl 

a har väggar och tak må
lats och köksdelen fått ny 
bänkskiva och kakel på 
väggen. Några har också 

målats utvändigt. 
Pumpstationen för av

loppet har försetts med yt-

terligare en pump för säk

rare drift 
På säsongcampingen har 

tre nya platser ställts i ordning 
Den totala investerings

kostnaden uppgår tili ca 
100 000 kronor. 

Vidare har en plane
ringsgrupp för nytt servi
cehus tillsatts. 

Sture B 

Sikeå Singers 
vårkonsert 

VNDER VJNTERN och 
våren har Sikeå Singers 

tränat sångteknik samt 
stämsång under ledning av 
Linda Niska Selberg 

Deltagande vid Vår 
konserten var Lena Er
ixon, Margareta Anders
son , Martin Munter, Ag
neta Bäckström, Helen 

Foto: Ingemar 

Forsberg, Anna Modig, 

Kicki Lundmark, Elisabeth 
Lundgren, Asa Lidström, 
Katarina Parment, Catrine 
Rönnberg Eliasson, Vanja 
Bergqvist. 

Träffpunkten var fylld 
med extrastolar för rymma 
de nöjda åhörama. 

Ingemar 

Foto: Gunnar 

Midsommargudstjänst 
Den traditionella midsom
margudstjänsten hölls i år 
vid Kajutan i Sikeå Hamn. 

Predikan hölls av Urban 

Nordqvist. Dessutom med
verkade Robertsfors kyrko
kör med Erika Sandström. 

Dagens kollekt gick tili 

Robertsfors kyrkas ung
domsarbete. För det goda 
tikat svarade ett gäng duk
tiga kvinnor från LSI. 

Gunnar 
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Foto: Lars 

Omsättning på ridskolan 

DET HAR varit en hän

delserik vinter och vår för 

Ridklubben Sandgärdan. I 

februari valde klubben en 

ny styrelse och det blev 

många nya ansikten . Han

na Forsberg tog över ord

förandeposten efter Lina 

Jansson, Helen Forsberg 

tog över som sekreterare 

efter Mona Andersson och 

dessutom tog Asa Nilsson 

och Sofia Lind (supple

ant) plats i styrelsen . Kvar 

sen föregående år är Sara 

Öhman (vice ordt), Ylva 

Martinsson (kassör), Lars 

Lundqvist och Berit Hägg

ström (suppleant) . 

Även på hästsidan har 

det varit förändringar, flera 

oönskade. Både tinkem 

Isa och ponnyema Jill och 

Maja blev tyvärr skadade 

och tili slut fanns inget 

annat vai än att låta dem 

rida iväg på Trappalandas 

evigt gröna ängar. Shikira 

pensionerades från ridsko

lan och fick flytta tillbaka 

tili sin förra ägare, där hon 

fått ett skönt pensionärsliv. 

Signe blev alltmer rastlös 

av att hon reds för lite och 

hon såldes därför tili Umeå 

Ryttarförening (Hippolo

gum). Där stortrivs hon 

och har blivit väldigt pop

pis bland ridskoleeleverna. 

l utbyte fick vi Closseau, 

en rutinerad äldre herre 

som tycks gilla det lugnare 

tempot på en liten ridskola. 

Klubben har också köpt tre 

ponnyer - Jackpot, Kajsa 

och Silvia. Den sistnämn

da har inte uppfört sig det 

minsta drottninglikt utan 

har varit ganska busig ib

land. Nu har hon fått en ny, 

skönare sade! så efter som

maren hoppas vi att hon 

ska bli lugnare. 

N u har både hästar och 

ridelever sommarlov och 

har släppts på grönbete, 

men tili hösten tar vi nya 

tag. Vecka 34 kör vi igång 

1gen. 

Vili du börja rida? Yi har 

plats för både vuxna och 

barn. Maila ridklubben: rk

sandgardan@hotmail.com 

Lars 

Foto: Ingemar 

Sjöfartsverkets Fyrbjöm var inne i Sikeåhamn under 

några dagar för utsättning av de få prickar vi har kvar 

samt översyn och service av Fyren. 

Rondellbygge påbörjat i byn? 

Foto: Ingela 

Foto: Ingela 

Ni har väl inte missat att hälsa på de tre söta kalvama 

som betar nedanför Må Bra byn? 
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Dina ideer kan bli verklighet! 
Den generösa gåvan tili 
Träffpunkten, tili Dan Vik
tor Petterssons minne, in
bringade ca 13 000 kr. Nu 
har styrelsen beslutat att 
pengama ska användas tili 
en uppfräschning av cafä
delen. Därför utlyser vi en 
tävling där ni alla bybor får 

komma med era ideer om 
hur just du viii att ett my
sigare och hemtrevligare 
cafärum kan se ut! 

Här intill finns en skiss 
över lokalen - utgå från 
den. Skissa, rita eller skriv 
och berätta! Låt kreativi
teten blomma i sommar 

och lämna ditt förslag tili 
någon i styrelsen under 
hösten. Kom gäma med 
förslag om finansieringen 
också - grundplåten 13 
000 kr räcker nog inte hela 
vägen. 

Styrelsen Träffpunkten 
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Träffpunktens 
nycklar på drift 
Många av Träffpunktens 
nycklar är på drift. Du ti
digare styrelsemedlem har 
nog en hemma i nyckel
skåpet. Gör en djupinven
tering och lämna upphittad 
nyckel tili någon i styrel
sen . Dyker inga nycklar 
upp måste vi byta lås. Dyrt 
och onödigt! 

Träffpunktens 
styrelse, 2015 

Ordförande: 
Linda Niska Selberg 
Telefon: 0934-15027, 070-
862 70 52 
E-post: linda@vokalisten
umea.se 
Sekreterare: 
Katrina Norqvist 
Telefon: 070-620 48 91 
E-post: katrina.norqvist@ 
gmail .com 
Kassör: 
Håkan Eriksson 
Telefon: 070- 574 50 26 
E-post: hakan.eriksson@ 
novumorg.se 
Ledamöter: 
Gunnel Eriksson 
Telefon: 070-674 69 09 
E-post: gunnel.eriksson@ 
umea.se 
Agneta Skoglund 
Telefon: 0934-10655, 070-
260 82 12 
E-post: agsko03 @gmail. 
com 
Ersättare: 
Frida Åström 
Telefon: 070-255 58 79 
astromfrida@hotmail.com 
Peter Sundström 
E-post: peter.sundstrom@ 
sikea.se 
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SPIRAN KRYSSEl AV KRISTINA MANG 

FAN 

KISTA 
FEMTIO GÄNGARSIG 

➔ 
ILSKNE 

RUBIKS IRRAT 

FORM HURSA? 

ÄR EN 
BRA HIS-

TORIA 
M NGA I 

SIKEÅ 

SAMLAD 

ÄR 
KORTARE 

VÄGEN 

Årets bildgåta är " småhus "efter våra bya vägar, koppia ihop bok
staven på huset med numret på vägen. Svaret skickas senast i 
Augusti tili Ingemar Nilsson Legdeål 17, 91593 Robertsfors eller 
lngemar.nilsson@sikea.se 

ANDRA 
VARVET 

OND 

KUNSKAPS· 
KÄLI.A 

MENADE 
LEDIG 

TILI.SAM -

MANS 
BILOAR DE 
FÖRBUND 

PLATS 

BEVARADE 

FÖREEU 

VILL 
SIKEÅ SK 

VINNA 

DENVITA 
MEDBOND 
SOMMAR· 

MÖBF.L 

SÄRSKILO 

DAG I NOR-
MANDIE 

T SÄTTS 
FÖR VÅR

PRAKT 

~ 

LAMBDA 
FÖROSS 

TRANS-
TRÖMER 

HYLLADE 

15 

TRÄD 

VÄDJA 

UTROP 

SMILA 

SAMLAR 
PEDAGOGER 

BRUTE~ 

I0ITAL 

1: Miasgränd 2: Stenhuggargränd 3: Legdeåviksvägen 4: Kustlandsvägen 5: Gammellands
vägen 6: Kustlandsvägen 7: Genvägen 8: Gammellandsvägen 

KAN 
BRÄNNAS 

GUEVARA 

VITAMIN 

BÖN 

©MANG ..,,_, 


