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Spiran 

Vår i luften och aktiviteter på gång 

S 
ikeåvintern börjar 

Iida mot sitt slut. 

Mildare och snöfat

tigare än förr, men inte di-

rekt behagligare, eftersom 
ishalkan trots sandningen 

gör utepromenaderna livs

farliga och sällsynta. 
Vinterlivet blir för mig, 

som nu fyllt 80 år, lite mer 
"tillbakalutat", avbrutet 
av någon bilpromenad när 
kylskåpet är tomt eller när 
nyfikenheten drar mig tili 
Måbra-byn för att se hur 
husbygget framskrider. Vi 
harju en nybyggare ute på 
Granskär! 

Men nu är våren på väg. 
Ett tydligt tecken är att års
mötena duggar tätt. Helgda
garna räcker knappt tili för 
alla möten. 

Ett annat vårtecken för 

oss, som bor nere vid ham
nen är när isracing-SM 
kommer tili byn. Den 12 
mars var det dags för årets 
motorhändelse. Strålande 
soi och bra is bidrog tili en 
publiksucce av stora mått. 
Det känns som startpunk
ten, när Sikeå börjar leva 
upp efter vintervilan. Eve
nemangen avlöser nu var
andra på Träffpunkten och 
i Ridhuset. Repetitionerna 
inför Sikeå Superstars 
framträdande på Valborgs
mässoafton är i full gång. 

I hamnen startar säsong
en med söndagsöppet i Ca
fäet under april. När cam
pingen öppnar den I maj , är 
våren definitivt här. 

Sedan följer aktivitetema 
slag i slag. Allemanutdag, 
bygga rageltom, toalett på 

badplatsen Östesia, repa
rera Stora Magasinet mm 
mm. 

Och det mesta bygger j u 
på att ideella krafter hjälper 
tili! Det är lätt att bli and
radd! Hur ska vi klara allt? 

I slutet av maj kommer 
dessutom campingstugoma 
att bli flyktingboende under 
en period med krav på ser
vice med mat mm. Så har 
du tid och ork så kom och 
hjälp tili! 

Välkommen också tili 
vårens och sommarens ar
rangemang! 

Hälsningar och trevlig 
vår! 

Sture 
Bäckström 

E \'en em~n ssk~Ien Jer 201G 
9/4 heldag lnoff. Hundutställning Ridklubben 

17/4 16.00 Paltfest Träffpunkten 

23/4 09 .00 Klubbtävling hoppning Ridklubben 

24/4 08.00 Klubbtävling dressyr Ridklubben 

30/4 Valborgsfirande Träffpunkten 

Sika Superstars/SSK 

7/5 09.00 Allemanutdag - LSI Samling Såghuset 

22/5 08.00 Arbetsdag- ridklubben Ridklubben 

28/5 08 .00 Ridskoletävling - Ridklubben 

hoppning, dressyr 

18/6 11.00 Hamnmarknad Hamnen 

12.00 Andra Varvet öppnar Såghuset 

18/6 08 .00 Pay and jump Ridklubben 

24/6 14.00 Midsommarfirande Hamnen 

25/6 15.00 Friluftsgudstjänst Kajutan 

29/6 18.30 Start Musikcafeerna Kajutan 

8--9/7 08.00 Loka! dressyrtävling Ridklubben 



Spiran 3 

Grundström & Öberg 
Mitt i Sikeå, på våningen 
ovanför tunnbrödsbageriet 
vid korsvägen, bor Elise 

Grundström och Joakim 
Öberg och Joakims dotter 
Isa, 4 år. Elise som är född i 
Jörn kom tili Sikeå för 3 år 
sedan medan Robertsforsa
ren Joakim flyttade in ett år 

tidigare. 
Isa går på Drömvallens 

dagis, Elise arbetar som fri-

sör i Umeå och Joakim på 
Norrlandsvagnar i Bygdsi
ljum. Joakim är intresserad 
av motorer och fiske, Elise 

tycker om att odla grönsa
ker och funderar på att ta 
jägarexamen. 

Vi önskar dem välkom
na tili byn och lycka tili 

i sökandet efter ett hus i 
trakten. 

Gunnar L 

Vinnare av krysset blev Lola Nyman med det rätta svaret 
som var" Uteservering ", det var endast 14 svar på krys
set så tänk på det nästa gång att det är ganska stor chans 
att vinna ... 

Ingemar N 

Prenume
ranter 

- nu gäller 
Bankgiro! 

LSI:s bankgiro-nummer: 
5819-2741 
Det är heller inget som hindrar att du 

bybo, som får tidningen gratis, också be
talar in en slant för att säkra utgivningen. 

Knut Lagerbäck Östlund föddes i juli 2015. Han bor i 
Vita <luvan med mamma Frida Lagerbäck, pappa Nils 
Östlund och sina storasyskon Vilhelm, Elsa och Valde

mar. Välkommen tili oss Knut! 

Tack! 
Ett stort tack tili grannar och bybor för uppvaktningen på 
min 80-årsdag! 

Sture Bäckström 
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Rapport från Sikeå 

SK Byasektion 

Sikeå SK - Byasektionen 
har framförallt aktivite

ter för byns barn . Under 
hösten utövades fotboll, 
brännboll och luftgevär. 
På Träffpunkten gjordes 
hinderbanor av möbler och 
liknande, det bakades och 
spelades innebandy också. 

Barnen och en del vuxna 
prövade också på yoga en 
kväll. En årlig höjdpunkt 
är spökstigen. I slutet av 
oktober fick cirka 40 barn 
med skräckblandad för

tjusning utstå en historia 
som hade både utomjor

dingar och virus som gjor
de folk tili zombies. Det 

har åks skridskor och spe
lats hockey Drömvallen. 
Nu under våren så tränar 
barnen för fullt för Sika 
Superstars framträdandet 
på Valborgsmässoafton. 

Föreningen arrangerade 
ett musikcafä under som
maren. Vi sålde även sem
lor på Fettisdagen och bar
nen byggde snögubbar. 

Fredrik M 

HAMN
MARKNAD 

2016 

Lördag den 18 juni är 
det hamnmarknad. Pas

sa på tillfället och hyr 
en plats - 3 meter kostar 
bara 100 kronor. 

Välkommen med 
din anmälan till 070-

67741 l 2 senast den 13 
juni. /LSI 

Spiran 

Hästar och bilar en påminnelse 
keskanten, en uppfly

gande fågel, ett plöts
ligt ljud eller en hastig 
rörelse kan ibland vara 
tillräckligt för att häs
ten ska kasta sig ut i 
vägbanan. Hästen har 

ingen möjlighet att 

SIKEÅ ÄR en hästby 

så chansen/risken att 
du möter ett rideki
page när du kör bil i 
byn är stor. Hästar är 
fordon i lagens me
ning och har därför 

samma rätt att vistas 
på vägen som en bil 
eller cykel. 

Foto: Lars L förstå att trafiken är 

En olycka där hästar och 
bilar är inblandade får ofta 
förödande konsekvenser. 
En häst väger över ett halvt 

ton och som ryttare är man 
dåligt skyddad vid en tra
fikolycka. 

Man kan vänja hästen 

vid det mesta, utom över
raskningar. Om något oför
utsett inträffar kan även en 
normalt sett säker och tra
fikvan häst råka i panik. En 
häst som blir skrämd rea

gerar instinktivt med att fly 
från faran. l en sådan situa-

tion kan det vara svårt för 
ryttaren att ha full kontroll 
över hästen. 

Hästen har ett mycket 

vidsträckt synfält, kombi
nerat med en mycket god 
hörsel. Det gör att den 
uppfattar omg1vnmgen 
helt annorlunda än vi män

niskor. Det är inte bara en 
snabbt kommande bil, det 
svischande ljudet av bil
däck i en vattensamling, 
en smattrande motorcykel 
eller tutande bilhorn som 

kan skrämma hästen. En 
fladdrande plastpåse i di-

Tårtf esten som 
blev pannkaka 

FEBRUARI ÄR ofta en 

dyster månad, så vad vore 
bättre än att förena nytta 
med nöje! Genom att åter
uppliva den tidigare så 

populära Tårtbuffän på 
Träffpunkten, skulle det 
ge byborna en liten fest i 

mörkret och en liten slant 
tili den gamla kåkens drift 
och underhåll. 

Alla hushåll i Sikeå
Legdeå bjöds m (hur 
många är vi - cirka 360 in

vånare?) Dagen kom och 
18 härliga tårtor väntade 

på invasio
nen. Det kom 

22 personer. 
Det blev näs
tan en tårta 
per pers ... 

Tack n! 

tappra som 
kom och 
njöt av hal
lan, choklad, 
grädde, frukt 

och marsipan! Tack alla ni 
som la ner tid och pengar 
på att baka tårtorna och 
skänka dem tili Träffpunk-

farligare än plastpåsen.Så 
var extra uppmärksam och 
försiktig när du möter häst 
och ryttare i trafiken. Sänk 
farten ! Sök ögonkontakt 

med ryttaren och håll ett 
öga på vad som händer i 
omg1vnmgen. 

Och kom ihåg: Vid en 

olycka är det bilisten som 
betalar, både ryttarens och 
hästens skador, och ska
dorna på det egna fordonet. 
En kollision med ett häst
ekipage kan därför kosta 
fordonsägaren 

mycket. 
ganska 

Lars L 

Foto:Katrina Norqvist 

ten. Och nu vet vi - tårta är 

inget som lockar tili triv
selträff i vintermörkret. 

Träffpunktens tårtgrupp 

genom Katrina 



En förebild. Flera fotspår. 

En hyllning tili min farmor. 

l februari fickjag vid två 

tillfällen möjlighet att på 

Träffpunkten ställa ut mitt 

materia! från konstprojek

tet: Fotspår, Före-bilder. 

Farmor Kerstin Larsson 

från Ultervattnet startade 

upp fotvården på 70-talet. 

Jag går bokstavligt taiat i 

hennes fotspår och i detta 

projekt utforskar jag min 

roll som fotvårdare i Ro

bertsfors kommun. Under 

snart två år har jag tagit vid 

där farmor avslutade, vil

ket hon ofta beskrev att det 

kändes som en saga att få 

uppleva. 

Genom video, text och 

foto har jag försökt ge

stalta min relation tili far

mor som vän, barnbarn och 

fotvårdare. Delvis sitter jag 

med samma kunder och får 

ta del av deras livsöden, 

Spiran 

som påminner mycket om 

farmors. Omkring I 00st 

kunder kom att bli en del 

av utställningen där de fått 

medverka med sina fotav

tryck och porträtt. Videon 

utgår från intervjuer med 

farmor om hennes liv och 

texten jag läste upp var en 

dikt tili farmor. Fragment 

från när vi satt vid hennes 

köksbord och pratade om 

allt mellan himmel och 

jord. När vi var ute och 

plockade blåbär tills skym

ntngen . 

Projektet är ett sätt för 

mig att med min undersö

kande blick se om jag kan 

kan kombinera fotvård 

och konst. Kan jag göra 

konst utav fötter? Eftersom 

farmor alltid varit en före

bild för mig letar jag vidare 

vad en förebild egentligen 

innebär. Behöver vi rela

tioner mellan generatio-

Foto:Frida Lagerbäck 

ner? Dessa olika fotspår 

som trampar upp vägen 

för oss. Varför är fotvård 

så viktigt? Foten är som 

en spegel utav männi skan 

och hur vi mår. Vi vandrar 

vidare på dem varje dag, 

lämnar avtryck i varandras 

liv. 

Farmor började s111 

vandring i Flarken och 

avslutade sitt liv i Umeå i 

somras, 88år gamma!. Min 

väg har tagit mig fram tili 

Sikeåhamn där jag numera 

bor inhyrd hos Anna & Pe

ter Sundström Lindmark 

nere i Brännstan. Nu fort

sätter jag att gå, springa, 

skutta, ramla och famla 

mig fram. Gräver bland 

mina rötter. Evigt tacksam. 

Med ett brinnande hjärta 

och fötterna ivrigt spretan

de upp i luften , ut mot värl

den . Samtalet kan fortgå. 

Julia L 
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SOMMARJOBB 
Intresserad av jobb på Si
keå Camping? Välkom

men med din ansökan se

nast 15 maj till 

camping@legdeasikea.se 

Du bör vara född 2001 

eller tidigare, pigg och 

glad och gäma språk

kunnig, eftersom många 

gäster kommer från andra 

länder. 

Arbetsuppgifter - gäst-

mottagning, lokalvård, 

gräsklippning mm 

För mer information, 

ring Sture Bäckström 

070-2005276! 

Nycklar tili 

Träffpunkten 

NU NÄR SSK:s byasek

tion, tyvärr, gör uppehå ll 

i sin verksamhet, bör det 

finn as nycklar som Träff

punkten viii ha i retur. Du 

som har nyckel till lokalen, 

var snäll och lämna in den . 

Kontakta Gunnar Lund

mark. Tack på förhand 

Styrelsen 

Ljustillverkning 

Foto: lngemar Nil sson 

Efter Jul & NyÅr så träf

fades ett gäng kvinnor på 

Träffpunkten för att fy ll a 

på ljus förrådet inför nästa 

säsong, ljusstöparna var, 

Ingrid, Lena, Barbro, Ka

tarina, Maud, Linda samt 

Åsa. 

Ingemar N 



bolagets 
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Foto:Ingemar Nilsson 

Aktivitetsplan 2016 
30/4 Majbrasa på grillplatsen 20.00 

7/5 Arbetsdag vid Granlogen 10.00 

21 /5 Arsmöte på Granlogen 15.00 

Februaridopp i Lägdeviken 

18/6 Loppis på Granlogen 11.00-15.00 

5/8 Stor-picknick på Kolkajen 19.00 

20/8 Logfest med surströmming 18.00 

21/8 Stugsista (se kommande anslag) 

Medlemskap: 

SPIRANS UTSÄNDA be

sökte Lägdeviken i mitten 

av februari för att se Jörgen 

Viklund ta sig ett dopp. 

Han kom i kontakt med 

vintersim för tre år sedan 

genom en kompis från 
Umeå och deltog tidigare 

i vinter i Skandinaviska 

mästerskapen i vintersim 

som genomfördes i Skel

lefteå. 

Jörgen säger, att det vär

sta är när man står på ste-

gen och vet vad som vän

tar, men efteråt sprider sig 

en varm, skön känsla i hela 

kroppen . 

Sagt och gjort, utan att 

tveka kliver Jörgen i den 

uppsågade vaken och sim

mar omkring där under 

cirka en och en halv minut. 

Därefter kliver han upp,tar 

på en varm jacka och åter

vänder tili sin stuga. 

Gunnar L 

Enskild medlem 100 kr 

Familj 200 kr 

Bankgiro: 275-7326 

Seger för Sikeå tyget Katarina av Hamburg med 
:J.-,.-1. 

Robertsfors (VKl Sikeå SK pre- Sikefls mål gj~ Gunnar Lund
miäl\Spelade på torsdagen på sin~w- ma,,k och Bengt-En-k Lundgren samt 
nyrenoverade fotboillspJ.an ooh be- ett självmål och bäst i laget var 
segrade ett Jag :frän det tyska mr- edl.terbalv Mimin Jonsson. 

Vägföreningens ordförande hastigt avliden 
Tord Filipsson avled he/t 
hastigt i sitt hem den 28 
december 2015. Han var 
f ödd 1944 i Bäsksjö Vilhel
mina och blev sålunda 71 
år gamma/. 

Han kom tili Sikeå i slu

tet på 1980-talet och bosat

te sig på Jämmerda lsvägen. 

Huset köpte han av Ni sse 

Lind. Denne hade inte haft 

möjlighet att renovera hu

set så mycket vilket gjorde 

att Tord hade mycket att ta 

tag i. Tord var en händig 

man så ganska snart hade 

han byggt om det hela tili 

en trevlig bostad åt sig och 

sin dåvarande sambo. 

1998 kom jag själv tili 

Brännstan och bete, fiske-

blev granne nätslagning 

med Tord ja han skulle 

och fick lära alltid ha nå-

känna ho- got att arbeta 

nom personli- ,, <, med. 
Hans m-gen. Han var 

mycket hjälp-
I , -

sam och inget 

var omöjligt. 

Han kunde 

arbeta i såväl 

metall som 

trä och eftersom han tidi

gare haft bilverkstad så var 

det åtskilliga bilägare som 

fick hans hjälp. Många av 

dygnets timmar såg man 

honom arbeta med ex.vis 

vedklyvning, trädgårdsar-

tressen var 

jakt och fis-

ke. Han var 

också en god 

berättare och 

många his

torier handlade om tiden 

i Bäsksjö och hans hem

bygd. 

I 10 års tid har han varit 

ordförande i Sikeå Samfäl-

1 ighetsförening d. v.s . väg

föreningen som sköter alla 

vägar mellan Kustlands

vägen och Hamnvägen . 

Många förbättringsåtgär

der har skett under denna 

tid och Tord var alltid med 

med spaden i högsta hugg. 

Eftersom han ägde mark i 

Gumboda så var han även 

engagerad där och var kas

sör i Gumboda Bys sam

fäll ighetsförening. 

En energisk och arbet

sam man har gått ur tiden 

och jag kan bara säga tack 

för din vänskap och allt du 

utfört. 

Minnet av Tord kommer 

att leva vidare. 

Lars B Nilsson 

granne och vän 



Träffpunktens 

Ekonomiska Förening 

SOM SÅ många andra 
föreningar har även Träff

punktens Ekonomiska 

Förening haft årsmöte nu 

i mars. Ett tjugotal med

lemmar kom för att lyssna 

tili vad vi gjort under fjol

året och vad vi planerar för 

2016. M ycket av våra re

surser har vi lagt på en ytt

re renovering av huset och 

minst lika mycket kommer 

att gå åt tili upprustning av 

insidan. 

Vår ordförande medde

lade under hösten att hon 

inte tänkte fortsätta, så i nu

läget har Katrina fått gå in 

som reserv. Årsmötet valde 

en nygammal ordförande 

(alltså undertecknad) och 

jag ska tillsammans med 

styrelsen göra vad jag kan 

för att TP ska bestå,men vi 

kommer att behöva hjälp 

av er bybor. N u närmast 

genom att ni anmäler er tili 

årets Paltfest. (af

fisch är på gång) 

Nya styrelsen 

består av Agneta 

Skoglund ordf., 

Håkan Eriksson 

kassör, Katrina 

Norqvist sekr. , 

Gunnel Eriksson 

Spiran 

Ars1nöten 
Legdeå-Sikeå 

Intresseförening 

ETT 25-TAL bybor samla

des söndagen den 13 mars 

tili föreningens 23 årsmö

te. Fredrik Linden utsågs 

tili mötesordförande och 

tili sekreterare Yivianne 

Bäckström och förutom 

sedvanliga årsmötesären

den fanns på dagordningen 

ett förslag tili revidering av 

föreningens stadgar. Mål

sättningen var att anpassa 

stadgarna tili dagens för

hållanden. Efter diskussion 

och tilläggsförslag antogs 

de reviderade stadgarna 

enhälligt. 

Valberedningen hade 

gjort ett utmärkt arbete. 

Birgitta Falk invaldes i 

styrelsen som ersättare för 

Fredrik Linden som efter 

fem år avböjt omval. Ny 

suppleant blev Jenny Bo

ström. Övriga i styrelsen är 

Sture Bäckström, Birgitta 

Ulander-Pettersson, Lars 

Lötbom och Marika An

dersson. Axel Häggkvist 

omvaldes som suppleant 

och Ingela Nordin som 

adjungerad ledamot och 

tillika kassör för camping

verksamheten. 

I årets verksamhetsplan 

presenterades förutom tra

ditionel la arrangemang 

som hamnmarknad och 

musikkafäer också några 

byggprojekt som kräver 

ideella insatser av byborna 

för att genomföras: reno

venng av Jämmerdals

bron, ny toalett på "Öster

sia", ytterligare en toalett 

på säsongcampingen och 

reparation av Stora Ma

gasinet. Vidare beslöts att 

bygga nytt servicehus på 

campingen. Bygget startar 

tili hösten och kan enligt 

mötets förslag utsträckas 

under ett par år, om ekono

min så kräver. 

Efter mötet avtackades 

och Julia Lars

son ord ledamöter 

samt Mimmi Nor

gren och Gustav 

Hillbom supplean

ter. Gunnar Lund

mark kvarstår som 

vaktmästare och 

bokningsansvarig. 

En vinterbild från 1950-talets Sikeå med en siluett i bakgrunden 
som inte längre finns kvar. 

Agneta 

Har du gamla bilder på miljöer eller människor, hör av dig så 
scannar vi in bilden och du får tillbaka originalet. Bildbanken är 
omättlig! Sture B. 070-2005276 
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Fredrik med en bukett för 

sina fem år i styrelsen. 

Sedan serverades sopp

m iddag med smörgås och 

kaffe med efterrättskaka av 

Agneta Skoglund, Träff

punkten 

Sture B 

Sikeå byamän 

SIKEÅ BYAMÄN höll 

ordinarie årsmöte 19 mars 

2016. Styrelsen består av : 

Ordförande Stefan Flank, 

Sekreterare: Erik Ågren, 

Kassör Bo Emstsson, Le

damöter Ulf Löfgren, Lars 

Johansson , Suppleanter 

Martin Jonsson, Nils Öst

lund. 

Mötet beslutade att änd

ra föreningens namn tili 

Sikeå Byamän samfällig

hetsförening. 

Gunnar L 

Lägde By Samfällig-

hetsförening 

LÄGDE BY Samfällig

hetsförening höll ordinarie 

årsmöte på Träffpunkten 

19 mars . Föreningen ska 

enligt stadgarna " förvalta 

samfälld mark, vatten och 

fiske för Lägde by i Ro

bertsfors kommun". 

Styrelsen består av: ordf. 

Gunnar Lundmark, sekr. 

Karl-Axel Jonsson, kassör 

Per Sikström, supplean

ter Erik Ågren och Ronny 

Larsson. 

Årsmötet beslutade bl. 

a. om en arbetsdag i Läg

deviken, fortsatt arbete 

med byastugan och kajen 

och slutförande av utstak

ningen av arrendetomter. 

Gunnar L 
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Vcivt~! 
FÖRST ÄR DET vinter, sen 
kommer den fantastiska vår

vintern, med strålande soi 
och gnistrande skare, men 
tili slut blir det vår. Vår! Den 
enda årstid som verkligen är 

tili för allt levande. Kanske 
är det just därför den heter 
"vår"? Därför att våren till
hör oss alla, den är vår! 

Oavsett hur härlig vårvin
tern är så tycker nog de fles
ta att det är nåt speciellt med 

våren. Vi har visserligen en 
väldigt kort vår här uppe i 
norr, men trots det så väntar 
vi ivrigt, förväntansfullt, på 
vårens ankomst och noterar 

alla de tecken som tyder på 
att våren äntligen är i antå
gande. 

Det börjar med att snön 
smälter bort på vägar, åkrar, 
ängar och i dikesrenarna. Di

ken och bäckar fylls av vat
ten från den snö som smäl
ter. Så plötsligt smyger de 

första vår
blommorna 

fram och 
tittar upp 1 

raba tterna, 
redan innan 
snön har 
försvunn i t. 
Fåglarna 
har ju bör

jat sjunga 
redan un

der vårvintern, så fort so
len börjat visa sig på allvar, 

men plötsligt dyker de första 
flyttfåglarna upp. Bofinkar, 
tofsvi por, starar, storspovar. 
De sista snöresterna försvin

ner. Gräset har börjat sätta 
fart så fort solljuset träffar 
marken och har redan bör
j at skifta från gulbrunt tili 
grönt. Träd och buskar bör
jar försiktigt spräcka knop

parna och försiktigt, försik
tigt veckla ut de första små 
ljusgröna bladen. 

Allt det här ser ungefär 
likadant ut, oavsett var i 
Västerbotten man befinner 
sig, men här i Sikeå har vi 
ytterligare ett osvikligt vår

tecken. Vedmaskinerna! 
Plötsligt, när dagstempera
turen har bestämt sig för att 
stanna kvar på plussidan, då 
kryper de fram ur sina vin
tergömslen. Röda, gröna, 
blå. Färgerna varierar, likaså 

storleken, men en sak har 
de gemensamt: På ena sidan 

ligger det stockar, på den 
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andra ligger det vedträn, och 
nånstans i mitten står det en 

lycklig människa och ser 
hur vedmaskinen förvandlar 
stockarna tili vedträn. 

Vedmaskinerna har en 

ganska kort säsong. Efter 
bara några veckor har de 
klarat av årets uppdrag och 
kan krypa tillbaka in i vin
tergömslet för att vila och 
invänta nästa vår. Men de 
kommer tillbaka, och då vet 

vi än en gång att våren, änt
ligen, är på väg här i Sikeå! 

Lars L 

STRÅLANDE väder 
gjorde att ca 800 personer 
befann sig i Sikeå Hamn. 
Bilsporförbundets repre
sentant var mycket nöjd 

med tävlingen och området 
med fin publikplats. Kom
mentarerna från förarna 
var mycket positiva. Ro
bertsfors MS viii tacka alla 

medverkande och funktio
närer. 

Hemmaföraren Joakim 
Andersson vann 1 :a täv
lingen och ledde 2:a täv

lingen tills 3 kurvor åter
stod då motorn havererade. 

Lite surt men reparation 
är i full gång inför somma
rens rallycross. 

Peder A 


