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Historien u pprepar sig 
E fter en sällsynt 

vacker höst börjar 
nu kvällsskymning

en smyga sig på allt tidi
gare. Allt känns lugnt och 
tryggt i vår lilla vrå av värl
den. Men TV ger oss helt 
andra bilder. Orosmolnen 
hopar sig och tränger sig 
på genom TV-rutan. Flyk
tingströmmar, tusentals 
människor på vandring i 
regn och lera, små barn och 
gamla. Överhopade flyk
tingmottagningar i Malmö 
och Trelleborg. Prognosen 
för Sverige höjs från 70000 
tili 160000 flyktingar. 
Kommer vi att kunna fort
sätta att vara en isolerad 
ö? Vi inser att även Sikeå 
tillhör världen och kommer 
att beröras. 65 platser i Ro
bertsfors lovar kommunen. 

Historien upprepar 
sig. Själv minns jag an
dra världskriget. För 70 år 
sedan utkämpades hårda 

Tisdag 10/11 1830 

strider i norra Finland och 
befolkningen flydde över 
gränsen tili Sverige. Tili 
Sikeå kom i september 
1944 ett 80-tal flyktingar 
från Rovaniemi, främst 
kvinnor och barn. 

Hur kunde så många tas 
emot i vår lilla by? Kra
ven var naturligtvis inte så 
stora. Tak över huvudet, 
värme och mat var vad 
som erbjöds. I Brännstan 
minns jag att man bodde i 
ett gammalt hus hos skräd
dare Bohman, i Peder An
derssons uthus, som då 
var nybyggt som hönshus, 
i skolan under en kortare 
tid och på Träffpunkten. 
Där var stora salen som ett 
tältläger med upphängda 
lakan som avgränsningar 
mellan familjerna. 

Vilken beredskap för 
flyktingmottagande har vi 
idag. Ska Träffpunkten än 
en gång bli flyktingboen-

Mårtens afton 

de? Finns det fler lokaler? 
Missionskyrkan? Cam
pingen? Är vi mentalt för
beredda? Om krigen inte 
upphör kanske många fler 
söker sig hit. 
Efter krigsslutet 1945 i juni 
lämnade de flesta flykting
arna Sikeå. Då överlämna
des detta tack. 

"Ett gyllene ord: Tack! 
Tusen gånger uttalat kan 
icke taika våra känslor 
för ali vänlighet och god
het som Ni ha visat tili oss. 
Guds välsignelse vare över 
Eri 
Sikeå 6/6 1945" 

Kommer eftermälet av 
vår tids flyktingmottagan
de att vara lika fint? 

Sture 
Bäckström 

Traditionell filmafton med Tages filmer från gamla och nya bya

arrangemang. Fikaservering. Plats Spiranhuset 

Söndag 22/11 12-16 Julmarknad på Träffpunkten 

Gröt och skinkmacka serveras 

Saknas ditt arrangemang här? Maila: gustav.hillbom@gmail.com 

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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Välkomna till byn! 

Nilsson & Lövgren 
Nu har Mikael och An
neli (se nr2-2015) som 

hyrde Jomyra 7 av Jimmy 
Nyman köpt Sikeå 26 och 
flyttat dit. Där har de det 
utrymmet de behöver för 
sina hästar samt att kunna 
starta någon form av hund-

Den 1 september 2015 
flyttade en brokig skara in 
tili Jomyra. Tre katter, en 
hund och en häst hittade 

tillsammans med sin matte 
en bra plats att bo på. 

U n der våren fick Agneta 
Stenlund vidareanställning 
på Tundalskolan i Roberts

fors , efter 10 år på grund
skolan i Storuman, och 
tog då steget mot kusten. 
Först hyrde hon en liten 

tvårumslägenhet i Ro
bertsfors men det kändes 
inte rätt. Att det blev just i 
Jomyra hon bosatte sig be
rodde främst på att hennes 
häst gick på naturbetet un

der sommaren och att det 
är mysigt och trevligt folk 
i Sikeå. 

- Alla hälsar, stannar 
och pratar vilket gav mig 

ett gott intryck. När huset 
i Jomyra blev ledigt för ut
hyrning tvekade jag aldrig. 
Agneta är barnfödd i Sor-

pensionat/ hunddagis. Det
ta kommer dock dröja fram 
tili våren innan det kan bli 
verklighet. De trivs ialla

fall väldigt bra på sin nya 
Gård och hoppas nu bli 
kvar där. 

Mikael 

sele kommun och utbilda
de sig tili grundskollärare 
i Luleå. Arbetet med bam 
och ungdomar i högsta

dieåldern är väldigt inspi
rerande och givande. När 
tillfället kom vidareutbil
dade hon sig tili svenska 
som andraspråk behörig

het. Tundalskolan är en 
skola i utveckling vilket 
gör det extra spännande att 
arbeta där. 

lntresset för djur har all
tid funnits med och nu får 
jag möjlighet att ta hem 
en Nh-tränare med jämna 
mellanrum att träna ung
hästen . Allt finns i närhe

ten nu, tidigare fickjag åka 
minst 25-30 mii enkel väg 
men nu tar det bara en dryg 
halvtimme. 

Nu hoppas jag på att det 
fortsätter att kännas bra så 
kanske jag blir långvarig i 
Jomyra. 

Agneta 

Den 10 sep 2015 föddes 
Eyvind. Han bor på Öster
sia tillsammans med mam
ma Katarina Paulsson och 
pappa Gustav Hillbom. 

25 juni 2014 föddes Maj
ken. Hon är idag 16 måna
der och bor i Legdeå med 
sin storasyster Kerstin och 

mammorna Caroline och 
Sari Denninger. 

Wikström 
l slutet av augusti började 
Marie och Peter Wikström 
att vistas i sitt hus på Övä
gen . Tomtgrannar med 
Lövboms. Tili att börja 
med blir det veckoslutsbo
ende, men de trivs redan så 

bra att, vem vet. .. Kanske 
lämnar de sin 4:a i centrala 
Umeå där de bott i 5 år. 

Marie som härstammar 
från Skellefteå och jobbar 
som sköterska på IVA på 
NUS i Umeå. Peter, upp
vuxen i Piteå är tekniker 

på Umeå Universitet som 
tillverkar utrustning tili la
boratoriet där. Medan bar
nen växte upp hade Peter 

och Marie hus i Sävar. Så 
vanan att pendla finns och 
i Sikeå fins mycket bra buss
förbindelser har de upptäckt. 

Eter att en tid koltat fritids
hus i Umeåområdet fick de 
tips om objektet i Sikeå. 
När de åkte ut och tittade 
så bestämde de sig med en 

gång. 
Det som de kände tili i 

Sikeå sen tidigare var cam
pingen och Andra Varvet 

som de besökt. 
Tili huset finns en stor 

tomt, med många olika 
växter som en tidigare äga
re har kartlagt. N är vi går 
ut för att fota ser vi att hun

den Mira (10 år) redan bör
jat med trädgårdsarbetet. 
Hon tuggar i sig växter och 
bär av olika slag. Så det be
hövs väl bara lite träning så 

att hon lär sig vad som ska 
bort respektive vara kvar. 

lngela 
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·1komna till by 

Hedlund & Norberg 
Den l juli flyttade Anita 

Hedlund och Ola Norberg 

in i det hus på Granskär 

som Solveig Berglund 

lämnade för att flytta tili 

Umeå. Solveig har än så 

länge mellanlandat på Si

keå Camping och hyr hus 

6C. När hennes lägenhet 

i Umeå står fårdig flyttar 

hon vidare. 

U n der sommaren hade 

Anita och Ola börjat kolla 

runt på fritidshus när de av 

en slump upptäckte annon

sen om huset på Granskär. 

Det gick väldigt snabbt för 

dem att bestämma sig för 

köpet. De var och tittade 

på huset en söndag och 

inom tre dagar var det klart 

att Anita var ny ägare. De 

kände på en gång hur har

monisk platsen var som de 

hamnat på. 

Det är just det som de svara 

på frågan; vad är det som 

är bra med Sikeå? 

- En mycket trivsam 

plats, historisk miljö med 

många olika vägar att pro

menera och cykla efter. 

- Nära tili ali typ av ser

vice i Robertsfors. Men 

framför allt så mycket har-

moni som finns här. 

Frågan om vad som saknas 

eller vad de tycker är min

dre bra med Sikeå har de 

svårt att svara på. Jo, Anita 

saknar att inte kunna köpa 

g lass på campingen, nu ef

ter säsongens slut. 

Anita som är uppvuxen 

i Brände, Ånäset är bara 

fritidsboende i sitt nya 

hus. Hon har också villa i 

Täfteå där hon bor när hon 

jobbar. Hennes arbetsplats 

är avd. för dialys på NUS, 

Umeå. Ola som är pen

sionär, bor permanent på 

Granskär. Han kommer ur

sprungligen från Kramfors, 

är utbildad maskiningenjör 

och jobbade som teknisk 

konsult inom sågverksin

dustrin. Tre stycken hönor 

bor också på fastigheten 

och nästa sommar blir det 

nog fler. Katt är något båda 

viii ha. 

lngen av dem visste nå

got om Sikeå sen tidigare, 

trots att Anita bodde så 

nära i sin barndom. Det 

enda hon kommit i kontakt 

med var brödet från bagar

stugan, som båda uppskat

tar mycket. 

lngela 

Bra resultat i dressyr 
DET GÅR BRA för Rid-

klubbens Sandgärdans 

hemmaryttare nu. 

Under dagens första 

klass i vår regionala dres
syrtävling så vann Maritha 

L Nilsson - Orujo VII (bil
den ovan) rätt överlägset 

med 68% medans tvåan 

Maria Jonsson - Davidoff 

,tävlandes för Mellanbyg

dens ryttarförening lan

dade på 66,5% samt trean 

Malin Lindberg - Valmar, 

tävlandes för Umeå ryt

tarförening, 65,5% Dagens 

LA:4 och samt MSVC:2 

vanns av Petra Edfors -

lrco Ming tävlandes för 

Skellefteå Ridklubb. 

Även förra helgen under 

dressyrtävlingar i Kågeda

len hävdade sig Ridkl ub

ben Sandgärdans ryttare 

bra, Emel ie Sandström -

Waunrebo blev tvåa samt 

Maritha L Nilsson - Orujo 

VII blev fyra. 

Hanna Forsberg 

Stor ponnyutställning 
26 september 

EN SVAL höstdag och delades ett pris tili Dagens 

ponnyutställning i Sikeå. bästa novis ut, detta gick 

Ett stort startfält med en- tili Fanny Nilsson från 

dast en strykning, alla 49 Legdeå, Grattis! 

ponnys och deras ägare 

var laddade. Bland annat Kersti Erlandsson 
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Sikeå SK i ny seniorsatsning och 
ungdomar som älskar handboll 
Det är med glädje och den första segern för sä- aktiva ledare ägnar många 
stor optimism Sikeå SK songen mot Malmberget kvällar i veckan åt att ut
nu återigen har dragit (23-25) men förlorade dä- bilda spelarna i handboll, 
igång seniorverksamhe- remot mot Kiruna. Mycket hänsynstagande, fair-play 

ten och våra ungdomar beroende av att en av la- men även en mycket stor 
som hara älskar hand- gets stora spelmotor, Tina del av social kompetens. 
boll kör för fullt i starten Andersson tyvärr drog på De yngsta spelarna (7-10 
av den nya handbollssä- sig en knäskada. år) spelar i Botnia serien 
songen 2015/2016. Målsättningen för da- i sammandragsform där 

Att efter fjolårets trå- merna är i första hand att man spelar av flera match
kiga situation, när klubben ha roligt, bygga ett stadigt er för varje lag på en dag 
var tvungen att lägga ner lag för framtiden och att i månaden. Dessa matcher 

herrlaget och den enda se- spelas i Robertsfors, Sä-

niorverksamheten som då ~AO var, Umeå och Nordmaling 
fanns på grund av spelar- .Ii- utan tabeller och är mest 
brist, och nu kunna köra ..-...,.-..... tili för att lära sig spela 

igång med ett damlag ,Ao-'-~""'-• handboll, packa sin 
igen är mycket roligt väska inför samman-
och inspirerande. l ett dragen och sist men 
samarbete med Sävar inte minst HA RO-
IK har klubben återi- LIGT! De äldre ung-
gen ett damlag efter domarna (11-17 år) 
flera års frånvaro från .___.____ spelar i VYZ-serien 

damhandbollen i Väster- '/1/o d_' i ett samarbete mellan 
botten. Det är ett härligt, P Västerbottens handbolls-
glatt, motivationsrikt och förbund och Västernorrlan/ 
kämpaglatt gäng unga tje- u tv e c k - las. Då Jämtlands handbollsför-
jer som återigen låter Sikeå 

SK synas i seniorhandbol
len. l skrivandets stund har 
tre matcher spelats i Div 2 
Norra och tjejerna har vun
nit en. I premiären den 

27 september mötte SSK 
Gimonäs Ulf i en härlig 
match hemma på Jenings
hallen, slutsiffrorna skrevs 
tili I 9-24 men vårt damlag 

hade inget att skämmas 
över när vi vet att Guif:arna 
är mycket mer samspelta 
och har större rutiin än 
våra tjejer. Efter det åkte 

damerna ivåt tili Norrbot
ten för ett dubbelmöte mot 
Malmberget och Kiruna. 
Där kunde man bärga hem 

hoppas vi verkligen att i 
framtiden kunna visa på att 

Sikeå SK är en klubb att 
räkna med i handbollssve
rige igen! 

Våra ungdomslag ångar 

på med oförminskad styr
ka. Vi har i dagsläget en 
ungdomsverksamhet på 
dryga 180 aktiva spelare 
i åldrarna 7-1 7 år. Det är 

med stor stolthet och gläd
je för klubben att så många 
ungdomar viii spela hand
boll när man ser tili vår 
förhållandevis lilla kom

mun. Att hålla igång dessa 
11 ungdomslag kräver na
turligtvis en stark och gedi
gen ledarstab. Närmare 20 

bund. Det blir långa resor 

för dessa ungdomar när 
många matcher ska spelas 
även i Västernorrland och 
Jämtland men våra spelare 

lär sig väldigt mycket av 
att få möta andra lag och 
inte bara från närliggande 
klubbar i Västerbotten. 

Gör gärna ett besök på 
Jenningshallen när det 

spelas handboll där under 
denna säsong. För info om 
när det är matcher gå in 
på www.sikeask.se Där 
lägger vi kontinuerligt ut 

spelschema och varje lag 
har en egen hemsida. 

Susanne Boström 
Sikeå SK Handboll 
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Klubbmästerskap Rid
klubben Sandgärdan 

UNDER helgens Klubb
mästerskap i både hopp
ning och dressyr fick vi se 

riktigt tina ritter av duktiga 
ekipage. 

Fredagens KM i hopp
ning gick i LD och på pon
ny segrade Emelie Sjödin 
- Pedro OIO 21 . 1 sek tvåa 

kom Elvira Jonsson - Cody 
4+4 / 0 27,9 sek samt trea 
blev Lovisa Nordström -
Mascot 4/4 38,9 sek 

På häst segrade Isabel 
Norlin - Munsboro Colo

rado 4/0 26,3 sek tvåa blev 
Emelie Sandström - Walle 
4/ 4+4 23.1 sek 

Under lördagens dressyr 
klubbmästerskap för ponny 
segrade Ida Nilsson - Kai
ros l 60,5p 59,4% tvåa blev 
Emelie Sjödin - Solhagas 

Eldboll 158,5p 58,7% samt 
även trea Emelie Sjödin 

- Pedro l 52p 56,2% fyra 
blev Amanda Nordström -

Cliff 152p 56,2% 
På häst segrade Han

na Forsberg - Enterprice 

l 92,5p 64, 1 % tvåa blev Ida 
Nilsson - Khadir l 75,5p 

58,5% 
Hanna Forsberg 
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Det är sommaren 1907 och brukssocieteten har gjort en båtutftykt tili Kungsön med bolagets 

hamnbogserare Sikeå och Flottist. 

Läget på 
Drömvallen 

FÖR TILLF ÄLLET är det 

23 försko lebarn, 9 fritids

barn och 8 anställda på 

drömvallen. 

Som ni kanske vet så har 

det varit mycket stökande 

på förskolan nu med instal

lationen av nytt värmesys

tem men detta är klart nu 

och inväntar bara en sista 

inspektion. 

Annars är allt bra och det 

är roligt att det finns ett så 

stort intresse av att ha sitt/ 

sina barn där och det enda 

vi kanske önskar just nu är 

att vi kunde vara än större 

så vi kunde ta emot fler! 

William Selberg 

Rapport från en Campingvärd 
CAMPJNGSOMMAREN, 
den sextonde i ordningen, 

är över. Dags för bokslut. 

Campingsäsongen är ju 

väldigt väderberoende och 

årets sommar var minst 

sagt usel fram tili mitten 

av juli med färre gäster än 

vanligt för att sedan ta or

dentlig fart andra halvan 

av juli och sedan ända in 

i oktober. Arets höst har 

ju varit fantastisk. Tack 

vare den fina sensomma

ren och hösten har antalet 

gäster ökat med 5% jäm

fört med fjolårets rekord

sommar. Antalet utländska 

gäster har också ökat och 

jag kommer särskilt ihåg 

en tysk dam, som använ

de Sikeå som bas för en 

14-dagars cykeltur i norra 

Sverige. Hon var mycket 

lycklig över att få ställa in 

sin bil i magasinet och löf

tet om att vi skulle hämta 

upp henne om hon behöv

de hjälp. Kanske har vi här 

en ny nisch, att vara bas för 

cykelturistande gäster, som 

viii lämna sin bil i tryggt 

förvar. 

Cafeverksamheten 

sorn vi startade på prov 

förra sommaren har vi

dareutvecklats av vår 

cam p i ngföres tånda re 

Renee Vikstedt. Hennes 

sikamackor, våfflor och 

gofika har resulterat i 

en tredubbling av cafä

intäkterna! Serveringen 

är ett stort lyft inte bara 

för campingen utan även 

för bybor och fritidshus

boende. Men den kräver 

förstås mer personal. 

Sammanlagt har vi haft 

sju anställda i minst tre

veckorsperioder under 

säsongen. Dessutom har 

11 frivilliga jobbat i recep

tionen under kvällar och 

helger. Ideella krafter har 

också arbetat med renove

ring av stugorna, målning 

av husen och grävning för 

bredband tili säsongcam

pingen och ei tili ytterliga

re några husvagnsplatser. 

Slutligen har den sedan 

länge planerade fontänen 

kommit på plats också det 

genom ideella krafter. 

Nu planerar vi för nästa 

säsong och frärnst på öns

kelistan står ett nytt ser

vicehus med fler duschar 

och toaletter. En storinves

tering, som vi hoppas ska 

betala sig på sikt, och som 

också kommer att ge våra 

ideella krafter tillfälle tili 

nya stordåd. 

Sture Bäckström 
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LSI:s Ordförande Firar ...... ? 
SOMVARANDE 

ordförande har 
man alltid något 
att fira. Det kan 
vara ett positivt 
besked för för

enmgen, en bra 
säsong, ett bra 
möte, eller en 
glad medarbetare, 
som berättar nå
got positivt! Lis
tan på anledningar att fira, 
kan göras hur lång som 
helst! Så länge man har an
ledningar att fira har man 

förmågan att vara tacksam 
för det som varit, och livs
gnistan och framtidstron 
att blicka framåt! 

Nu är det kanske inte 

just det som poppar upp 
som firaranledning? 

Sture Bäckström LSI:s 
Ordförande kommer den 

28 december att fylla vörd
nadsvärda 80 år! 

Sture som är bosatt i 
Brännstan på sin fädeme
gård, och är född i Bränn

stan för 80 år sedan har 
cirkeln så att säga slutits! 
Efter att i ungdomen varit 
tvungen att leva på andra 

orter, för sin utbildning, 
för sin försörjning, och 
andra ungdomliga utsväv
ningar så är han återbördad 
tili hemkommunen, Sikeå 

Kommun. 
Att försöka sig att ge sig 

in på en levnadsbeskriv
ning av Jubilaren, vore rätt 
ogenomtänkt av en yngre 

person som undertecknad? 
Men sedan mitten av 70 
talet, så blev vi så små
ningom nästan grannar! 

halva framgång

en i förhandling
ar! Väl inne på 
Kamrems kontor 
så framförde vi 
vårt ärende och 
vår affårsplan! 
Kamreren var 
mycket snabb på 
att replikera vårt 
ärende med föl-

Foto: Anna Buren/SR jande ord: Hä jett 
Och från den tidpunkten j i ju förstå pöjka, att ban
har jag många minnen från ken kan ju int lån ut pen
möten med Jubilaren. Hans ninga tili en förening söm 
brinnande intresse för sin int ha nå penninga! 
hembys utveckling, sm De va väl inte precis 

hembys historia, hembyns vad vi hade förutspått oss? 
utvecklingsmöjligheter har Men skam den som ger 
i många olika sammanhang sig! Nytt möte! 9 Sikeå
också gett en god skörd. Si- familjer var villiga att gå 
keå by är i högsta grad idag i borgen för lånesumman, 

en levande och välmående 
kustby i Västerbotten Iän. 

Och ska man skylla dom 
framgångama på någon, så 
ligger väl LSI och dess sty
relse nära tili hands! 

En episod som etsat sig 
fast i mitt minne, är de 
möten som tillkom när det 
blev känt att Bygdeå Cam
ping var tili salu? En dröm 

skulle ju vara att kunna an
lägga en Camping i Sikeå 
hamn! På ett av rnötena så 
valdes Jubilaren och un
dertecknad, att ta kontakt 

rned Handelsbanken för 
att låna pengar tili ett för
värv av anläggningen! Vi 
bokade tid med kamreren 
på Banken ! Vi klädde oss 
i vit skjorta, slips och kos

tym och infann oss i god 
tid ti II det avtalade mötet 
med banken. Att uppträda 
seriöst och vara välklädd är 

mot en säkerhet i var sin 
campingstuga! Därmed var 

det inga problem att få låna 
köpeskillingen! Och på 
den vägen är det med Sikeå 

Havscamping! 
När Sture idag jubilerar 

så önskar vi honorn allt gott 
på högtidsdagen! Vi hop
pas att han fortsatt, trots 
sina 80, i rnånga år ännu 

ska bidra med sitt kun
nande och sina kloka råd ! 
Vi behöver engagerade 
rnänniskor av alla kön och 

åldrar, för att de samhälle 
som vi lever och bor i ska 
utvecklas i positiv anda! 

Vi har också förstått 
innebörden av att: 'Bakom 

varje framgångsrik man 
står en kvinna' 

Från oss alla i byn! Ett 
hjärtligt Grattis på DJN 

dag! 
Lennart Brändström 
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VARJE SOMMAR gör se

gelfartyget Sharnrock en 
långseglats utmed ostkus
ten och i år så vände de i 
Sikeå efter ha sinkats av 
dåligt väder på försomma
ren, målet var annars Luleå. 

Seglingen är ju i fokus 
i utbildningen men även 

samarbete, underhåll, över
levnad samt natur och kul
tur som passeras under re
san. 

Ombord så mönstras 24 
ungdomar mellan 16-24 år 

som utgör en del av besätt
ningen under tiden 16 Juli -
11 Augusti då man åter läg

ger tili på Skeppsholmen. 
Ingemar 

STYRELSENS TACK 
ETT VARMT TACK tili 
alla boende i Sikeå/Legdeå 

som betalt medlemsavgift 
och gåvor tili Träffpunkten 
2015! 

Det är det ekonomiska 
och praktiska stödet från 
medlemmar och lokala fö

retag som gör det möjligt 
att måla om fastigheten, 
underhålla lokalema och 
att fortsätta utveckla Träff
punkten som mötesplats 

för föreningar, grupper och 
enskilda i området. 

Styrelsen för Träffpunk
tens ek. förening 
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- Yilken varm och skön 
höst vi haft! " 

- Ja, men visst var det 
väldigt regnigt i maj? 

- Jo, och lite snö förra 
vintern. Hoppas det blir 
bättre i vinter! 

Det finns få saker som 
nästan alla är så intressera
de av som vädret. Det är för 
kallt, eller för varmt, eller 
för blåsigt, eller för mycket 
regn, eller för lite snö. 

Just nu närmar sig vintern 
och då kompletteras väder
pratet med synpunkter på -
snöröjningen! 

- Att det ska ta så länge 
innan det blir plogat? 

- Är dom ute med plog
bilen nu igen? Det har ju 

Spiran 

HAR UPP-ÖKAR KORT STIGER ST R 

MOT SES 
KRYDD PLATS 

FÖR 
MANING 

PÅ CIRKEL 
MELLAN 

ÖRT FÖR TILL VI- ALTER-
MÅL HUSRIL SLANT DEUNG VÅREN NATIVEN 

FR 

FASON 
UMEÅ 
MOT 

LEGDEÅ 

LEVER 
AVHÅLL-

SAMT 

AGGFOR-
MAD 

KANNA 

PÅSIG 

SKÖNJA 

RUIN-
ERAT 

BLIR PIPA 

KAN VISS 
KAMP 

GÅR FORN- FANNS l\'NAP-GRANNE BLEV LÄMN - 1 SIKEÅ 
MET-

RADE 
UPP- MED BRYNT ALLA 

EG ING PÅ HAMN FR MYNNAR ALL-
RÖRDI LETT 

KARTAN 1860 

GOJA 

BA NDM 
PÅBRÅ 

GRUS 

BLIR 
CHAUF-

FÖR 

KON-
KUR-
RENT 

knappt snöat? 
- Å inte har dom sandat, 

fast det är så hait i backen. 
Vem bestämmer egentli 

gen när det ska plogas el
ler sandas? Det är faktiskt 
ganska många personer in
blandade. 

Vägarna i Sikeå-Legdeå 
sköts av sex vägföreningar: 
Sikeå (9,3 km), Ön (1 ,7 km), 
Legdeå (3,5 km), Jomyra 
(2,5 km), Legdeviken (3,5 
km), och Granstrand (ca 7 
km) alltså hela området norr 
om Slättbäcken och ham
nen (Må-bra-byn, Granskär, 
Ulldalsviken, osv). Totalt är 
det nästan 3 mii väg. Varje 
vägförening har sin egen 
styrelse som beslutar om 
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Årets vinnare angående bildgåtan på byns 
småhus blev Mona Andersson Jomyra, från
sett äran så får hon en Spirantröja att ståta 
med. Det rätta svaret var: A: 4 & 6, B: 5 & 
8, C: 3, D: I E: 5 & 8, F: 7, G: 2, H: 4 & 6 

övergripande frågor och sin 
egen vägfogde som är den 
som hanterar de praktiska 
frågorna . 

J ust nu är det Martin Jons
son i Sikeå som sköter plog
ning och sandn ing i he la 
området Sikeå- Legdeå
Granstrand. Att ploga för 
ofta kostar onödiga pengar 
för vägföreningen, men att 
ploga för sällan försvårar 
trafiken i byn, så jag frågade 
Martin vem som egentligen 
beslutar när det ska plogas. 

- Yi har kommit överens 
om att när kommun plogar, 
då plogar vi säger Martin. 

- På det sättet slipper 
vi ha det så att varje väg
fogde ska beordra plogning 

för sin föreni ng när det har 
snöat. 

Med sandningen är det 
lite annorlunda. Om det 
ska sandas måste någon av 
vägfogdarna först beordra 
sandning, helt enkelt därför 
att gruset är dyrt. 

Vägarna i byn ägs av alla 
oss som bor här. U nderhål 1 
och skötsel av vägarna be
kostas av de vägavgifter vi 
betalar tili före ningen pl us 
bidrag från kommunen och 
staten. Själv bor jag inom 
Sikeå Yägförening och där 
går, grovt räknat, he la bi
draget från stat och kom
m un åt bara tili att ploga 
och sanda vi ntertid . Så 
nästa gång du är missnöjd 
över plogningen, tänk då 
"där sparade vi pengar åt 
oss alla!" 

Lars Lundqvist 


