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Legdeå-Sikeå: Byar för kropp och själ 

L SI har nu varit 
verksamt i snart 25 
år och tidningen du 

hari din hand är av årgång 
23. 

När föreningen startade 
1993 var förutsättningarna 
gynnsamma för byaut
veckling. Projektet "Hela 
Sverige ska leva" pushade 
på och projektfinansiering 
via EU-stöd fanns att tillgå. 
När Stiftelsen Sikeå harnn 
bildades 1994, öppnades 
också nya möjligheter med 
tillgången till harnnen och 
dess byggnader. "Förvalta 
och utveckla", var stiftel
sens uppdrag. 

Man kan tryggt påstå att 
vi, som då var drivande, 
hade stark tilltro till att vi 
med egna krafter kunde på
verka byns utveckling. En 
rad verksarnheter startades 
- dagis, Andra Varvet för 
återbruk och arbetstillfäl
len, f'arkooperativ för öppna 
landskap och egenproduce
rat kött, carnpingen - ett 
rniljö-projekt för återvin
ning/återanvändning av in-

dustrirnark och byggnader. 
Infrastruktur som vägnarnn, 
anslagstavlor, grillplatser, 
boulebanor, badplats och 
korsvägsparken iordning
ställdes för trivsel och soci
al sarnvaro och kulturbygg
nader - Brandstationen, 
Flanks rotebod, Tullmas
ten renoverades. Mycket 
finansierades med bidrag 
från EU och stora ideella 
insatser, men på senare tid 
i allt större utsträckning via 
bidrag från campingverk
sarnheten. 

Vår senaste byaplan från 
2006, andas fortsättnings
vis stark tilltro till vår egen 
förmåga."Vår vision av 
Legdeå-Sikeå är att byarna 
om tio år är ännu mer håll
bara byar - byar för kropp 
och själ, där vi själva så 
långt möjligt skapar vår 
egen livsrniljö." Visionen 
kompletterades av en åt
gärdsplan, där somt nu 10 år 
senare förverkligats , är på 
gång - lekplats och utegym 
och somt - t ex äldreboen
de och återvinningsstation 

med byaodlingslimpa, eJ 
verkställts. 

ldag är nya - och dyra 
projekt - bygge av nytt ser
vicehus och renovering av 
Stora magasinets grund. 

Vid byamöte den 16-10 
diskuterades servicehusfrå
gan och där väcktes också 
nya ideer, som behöver 
diskuteras vidare. Mötes
deltagarna uttryckte också 
en vilja att delta i ett fortsatt 
utvecklingsarbete. Kanske 
är det nu dags för en ny se
rie söndagscafäer liknande 
dem vi hade på 1990-talet, 
där vi under trevliga former 
diskuterade byns frarntid. 
Vi återkommer med tider på 
anslagstavlorna och hem
sida och hoppas att många 
ställer upp ! 

Avslutningsvis önskar 
jag alla en bra vinter med 
fint sparkföre och lätt och 
lagom snöskottning. 

Sture 
Bäckström 

Tis 10/11 kl 19.00 Mårtens afton -Tage Brändström visar 

gamla och nya filmer 

Sön 20/11, kl 12-16 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

Fikaservering . Spiranhuset 

Julmarknad Träffpunkten 

LSI:s bankgiro-nummer: 
5819-2741 
Det är heller inget som hindrar att du bybo, som f'ar tidningen 
gratis, också betalar in en slant för att säkra utgivningen. 
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Välkomna till byn ! 

Julia Larsson 

Jag heter Julia Larsson och 
har i september gått och 
blivit ägare till mitt dröm
hus, Sikeå hamn 62. Jag 
joggade förbi huset för 1,5 
år sedan och det var kär
lek vid första ögonkastet. 
Jag tänkte kaxigt, här ska 
jag bo! Så blev det också, 
tillslut. Med sällskap av 
katten Borka som ingick i 
köpet och min pojkvän Da
vid Ganters på besök från 
Umeå, bor jag nu in mig 
och känner mig redan som 
hemma. Jag kommer från 
Sävar och har mina rötter 
i Ultervattnet där min far
mor och farfar var bönder. 
Senare kom farmor att bli 
den första fotvårdaren i 

kommun på 70-talet och 
nu har jag gått vidare i hen
nes fotspår. Jagjobbar med 
fotvården inom kommun 
på Edfastgården i Roberts
fors och på Hammarhöjd i 
Bygdeå. Sedan har jag mitt 
eget företag "Julias fot
spår" somjag framöver vill 
kunna utveckla. Kanske ha 
min verksamhet hemma på 
gården? Jag trivdes från 
första stund i Sikeå och ser 
många möjligheter med 
byn. Det finns en öppen 
och rörlig anda här, precis 
den känsla som naturbe
tet och havet jag skymtar 
från min gård ger mig. Här 
finns frihet och utrymme 
för att bygga liv. 

Julia 

En stor applåd för röjarna och eldarna som snyggat 
upp vid badstranden på Östersia och vägen ut mot Må 
bra-byn! 

Eva Söderberg 

September 2016, me lian 
fiyttlådor och rörmokeri. 

Som nyinflyttad till Si
keå fick jag en förfrågan 
om att skriva något om 
rnig själv. Hur presenterar 
man sig med några rader 
till människor man aldrig 
träffat förut? 

Av någon anledning 
komjag att tänka på när jag 
gjort någon ny bekantskap 
och de såg att jag hade en 
hund, då kom den välbe
kanta frågan om jag var en 
hund- eller kattmänniska. 

- Både ock, svarade jag. 
Likaså inom trädgårdsvärl
den hörde jag ibland frågan 
om man var en grävare, 
som föredrog de stora gro
va tagen eller en frösättare 
som pysslade med detaljer. 
Jag funderade hur jag själv 
brukade tillbringa min tid i 
trädgården och kom fram 
till att jag faktiskt har gjort 
både ock även där. 

Nu när jag har flyttat 
till havet, ja, till och med 
närmast kajen med adress 
Sikeå hamn 105, har jag 
förberett mig inför frå-

gan: Är du en skogs- eller 
en havsmänniska? Då blir 
mitt svar: 

Från det jag var barn har 
jag älskat de djupa skogar
na, som på den tiden var 
vår lekplats. Där byggde vi 
kojor och badade i små in
sjöar. Som vuxen fortsatte 
jag att söka mig till min
dre byar och hellre pendla 
till jobbet, bara jag fick 
komma hem igen tili huset 
i skogen. En by som jag 
bodde i ett par år låg så av
lägset, att när jag Googlade 
på min adress visades bara 
en bild fylld med skog! 

Men från den varma, ho
nungssöta tryggheten som 
skogen ger, har min själ 
som en rännil börjat längta 
efter havet med svalka och 
salta stänk. 

Jag har tidigare besökt 
olika havsvikar och andats 
in den svepande havsluf
ten. Det var som om jag 
växte inombords. Havet 
har både viskat och sjungit 
och nått resonans i mig. 
Sikeå- jag har nog kommit 
i hamn i alla fall! 

Eva 
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Välkomna till byn ! 
Ida J oakimsdotter Back 

& Johan Sundqvist 

Jag och min sambo Johan 
har köpt min morfars (Tord 
Filipsson) hus i Brännstan 
och :flyttade hit i juni. Vi 
renoverar mest jämt och 
sköter våra två hundar. 
Den röda hunden som har 
lätt till skall heter Vilja och 

den lilla vita som också har 
lätt till skall heter Mille. 
Vi tillbringar en del tid i 
Vilhelmina för jakt och fri
luftsliv. Annars jobbar jag 
inom förskola och Johan 
jobbar med berg och stenar 
och sånt. Vi ses på byn! 

Ida 

Kristina & Janne 
Paulsson 

Efter ca 35 år som Umeå- stadsort. Sakta förvandlas 
bor har Kristina och Janne 
Paulsson flyttat till Sikeå. 
Närmare bestämt till Ull
dalsviken efter den väg
stump som har fått num
mer 3. Kristina jobbar som 
bildlärare i Sävar, pendlar 
alltså varje vardag. Janne 
jobbar i Robertsfors som 
projektledare för projektet 
ASAP. 

- Vi har alltid drömt om 
att bo så att vi kan äta fru
kost och samtidigt se ut 
över havet. 

Att dotter och barnbarn 
finns i Sikeå påverkade 
givetvis också valet av bo-

skogstomten som hör tili 
huset till grönsaksland, äp
pelträden, valnöten och pä
ronträdet är redan på plats. 
Nyligen flyttade också ett 
bisamhälle in på samma 
plats. 

- Vi trivs och gillar den 
anda som finns i Sikeå, och 
hoppas att med tiden bli en 
naturlig del av den gemen
skapen. Redan innan vi 
flyttat in var vi medlemmar 
i naturbetet och båtklub
ben, vi har förstått att det 
följer med en del arbete om 
man vill kalla sig Sikeåbo, 
och arbete gillar vi. 

Janne 

Det är en tidig söndagmor
gon hos Lundgrens i Slätt
bäcken. Året är 1906 och 
pappa Erik är klar för av
färd till kyrkan i Bygdeå. 
Bredvid sig på kuskbocken 
har han yngsta sonen Mau
ritz . Övriga i vagnen är 
sonen Hugo och dottern 
Ester. Roland Ahman är nu 
ägare till fastigheten. 

Bildägare: Bengt Lundgren 
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En storbjörk efter Kustlandsvägen 
mot Rickleå till togs i höst av väg
föreningen bort då den var i dåligt 
skick och risk för fallande grenar 
stora som normala träd, omkretsen 
på den gamla björken var 3.8 meter 
och den visade sig vara ordentligt 
murken i stammen. 

Ingemar 

Nya skyltar har kommit upp ut mot 
havet. 

En Havets riddare har vikit in årorna för alltid 
Holger Boström har för 
alltid avslutat sitt jordiska 
värv! Nyss fyllda 85 år, 
och efter ett akut sjuk
domsförlopp. 

Holger började sin yr
kesfiskarkarriär redan inn
an han började skolan. Med 
hemmagjorda nät i vattnen 
runt Sandåsen i Sörsockna 
där han var född och upp
växt, gick mgen Gädda 
eller Abborre i bäckar och 
sjöar säker! Hans morbrö
der som också var fiskare, 
och sålde sin fångst på tor
get i Umeå, blev de första 
återförsäljama till Holger. 
Han skickade sm fångst 
med godsbilen till Umeå 
där morbrödema krängde 
hans fångster. 

Efter några år så var han 
vuxen nog att börja fiska 
med sina morbröder. Ofta 
skedde fisket runt Holmö
ama. Under kriget var det 
inte ovanligt att de i sam
band med sitt fiske, stötte 
ihop med Tyska malmbåtar 
som gick i konvojer, och 

som de fick kryssa emellan 
för att ta sig iland. 

Holger jobbade också en 
tid på en timmerbogserare, 
Jobbat på ett fartyg som 
servade fyrskepp, varit 
bäruppköpare, kört sopor, 
mm. 

Sin hustru Kerstin träf
fade Holger på sanatoriet 
i Hällnäs där de båda vis
tades för sin lungsjukdom. 
1961 flyttade Holger och 
Kerstin till Legdeå, där 
blev de sedan Legdeå tro
get resten av sina liv. 

1981 köpte min hustru 
Anita och sonen Nicklas 
Anderssons Livs i Legdeå. 
Holger och Kerstin tillhör
de vår trogna kundkrets, 
och var mycket uppskat
tade som våra kunder vid 
sina nästan dagliga besök. 
Holger hade alltid något att 
berätta, eller kommentera 
vid sina besök i affåren. 
Vi blev mer än bara män
niskor med en affårsrela
tion. Vi blev goda och nära 
vänner. En dag ställde jag 

en mycket närgången fråga 
till Holger. Hur kan man 
försörja sig och sin familj 
som yrkesfiskare? Holger 
blev inte svaret skyldig, 
det kom blixtsnabbt. Om 
man inte har så många och 
höga utgifter, behöver man 
inte heller ha så höga in
komster! Ett svar som sa 
allt. Det var Holger i ett 
nötskal. 

Under många år på 2000 
talet så var jag och Anita 
ansvanga för musikkafä
ema på Kajutan! Vi kan 
inte påminna oss att Holger 
missade ett enda! En halv
timme innan så kom han i 
sin fiskarbil och levererade 
kvällens vinster, i form av 
ljusugnsbröd, mjukkaka 
och rökt Sik. Varefter han 
intog sm speciella plats, 
där han avnjöt gofikat och 
kvällens underhållare. 

Sikeå SK betydde också 
något speciellt för Holger! 
Hans arbetsinsats för Sikeå 
SK kan nog inte räknas i 
timmar, utan snarare i år. 

Entren på COOP i Roberts
fors är idag sig inte lik. 
Ingen Bingolottoförsäljan
de Holger omgiven av di
verse pratglada människor 
När han hustru Kerstin gick 
ur tiden för några år sedan, 
fick vi hedersuppdraget att 
vara värdar på hennes min
nesstund i Bygdeå F örsam
lingshem. Ett uppdrag som 
vi också fick på Holgers 
minnesstund på samma 
ställe. Vilket vi är mycket 
tacksamma för. 

Under sm jordevand
ring vet jag att Holger hade 
otaliga V ÄNNER. Vänner 
som respekterade Holger 
för sitt yrkesmannaskap, 
och hur han verkade och 
levde. För oss vänner, 
kommer den lilla plats 
som Holger tog i sitt liv, 
att lärnna ett enormt stort 
tomrum. 

Men minnet av honom 
kommer att leva! Tack för 
Din stund på jorden Hol
ger! 

Lennart Brändström 
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Grattis! 

Årets vinnare av bildgåtan 

blev Peder Roos Rickleå, 
ett stort Grattis till honom. 

Rätt svar är som följer 

A Skräddargränd 

B Genvägen 

C Krogsvängen 

D S lättbäcksvägen 

E Kustlandsvägen 

F Övägen 

G Gammellandsvägen 

H Brännstavägen 

Vinterfåglar 

[.L., ~--~~~----

Ulf Lemer visade på Träff

punkten den 24/ 10 bilder 
och talade om fåglar vid 
våra fågelbord under vin

tem, lokalen var välfylld 

och efter undervisningen 
åtnjöts goda mackor till 

kaffet. 
Ingemar 

Spiran 

Foto: Gunnar L 

Värmepumpar och solceller 
förskola gjorde samma sak. 
Och än har jag inte hört 
att någon ångrar installa

tionen. Luftvärmepumpar, 

som bara blåser in varm
luft i huset, hänger på mer 

är kallare än -10 ute. De se
naste tillskotten är jordvär

me, alltså samma princip 
som bergvärme men kol

lektorslangen grävs ner i en 

åker istället för att stoppas 
ner i ett hål i berget. 

En gång i tiden var det ved
eldning som dominerade 

uppvärmningen av hushål

len i byn. Kakelugnar och 
vedspisar var toppen av mo
demiteter. Så småningom 

ersattes veden av olja 
eller av direktverkande 

,----------------, 

el eller vattenburen el

värme. Visst finns det 
fortfarande fortfarande 
de som eldar med ved, 

fast numera i moder
nare eldningssystem än 
kakelugn och vedspis, 

men idag håller värme
pumpar av olika slag på 

att så sakta ta över byn. 
Flera hushåll i Sikeå har 

under de senaste åren borrat 

för bergvärme. En del har 

fått borra djupt eller rentav 
flera hål för att få ett fung
erande hål. V år kooperativa 

Vad är nästa steg? Om 

jag ska våga mig på en 
gissning så kommer vi 

ganska snart se solcel
ler dyka upp på husta
ken här i byn. Solceller 

som tillverkar både den 
ei värmepumpama be

=-.:.._~~ höver och hushållsel. 
Foto: Gunnar L 

Så inom en nära framtid 

än en husvägg i byn. Själv 
satte jag in en luft/vatten

värmepump för fem år sen 
och den har i runda slängar 

halverat elförbrukningen 

för värme och varmvatten 
trots att den står still när det 

kan kanske varje hushåll i 

Sikeå bli nästan självför
sörjande på el, värme och 

varmvatten. Vad händer då 
med vindkraftverken uppe 

på Granberget? 
Lars L 
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Foto: Julia Larsson 

Den 8 oktober anordnade Träffpunkten Öppet hus där bland annat förslaget till reno
vering av kafedelen presenterades med modell, skisser och bilder. Träffpunkten bjöd 
på fika. 

Vad vet du egentligen .. ?~~ 
~ 

1) Vad heter konstnären från Sik.e å s om b l and annat 
målade orrar och tjädrar? 

l Olle Söderström 

X Olle LJungström 

2 Olle Sl:idergren 

2) Hur många bostadshus Iinns f n (sept . 2016) 
1 llåbra-byn? 

l 2 

X 3 

2 5 

3) Wellan vi lka å r var mejerie t 1 Legdeå 1 drift? 

(som mejeri) 

l 1925-1930 

X 1905-1918 

2 1940-1948 

4 ) Var stod logen vid Ttsvalite ursprungligen? 

l Buafors 

X Rickleå 

2 Gu.mboda 

5 ) Hur många k.vadratmeter golvy ta :fi.nns 1 

industrihuset Spiran? 

l 2000 

X 3000 

2 7000 

6) Hur många barn :.O.Dns f D inskrivna 

på Drömval lens förskola? 

l 15 

X 25 

2 40 

7 ) Vad het1:e Ullda l (som sett n&m.r1 åt Ullda lnilen) 

1 förnamn? 

l J.naelm 

X Adolf 

2 .Uberi 

8 ) Rur många arb e tar vid Sikeå Plåt & Smide? 

l 6 

X 9 

2 12 

9 ) Hur många egna hä.star h&r Rid..klubben Sand.gärd.&n? 

l 6 

X 8 

2 12 

10 ) Jiär invigd.e s rid.huset Ivarhallen? 

l 1998 

J: 2000 

2 200, 

z'I'x'z'z'z'l'I'x'z .. P~Jsdp .. mnI 
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Nya toaletten 

på Östersia. 

Så här fin 

blev den! 

Bidrag till inköpet har vi 
fått från Robertsfors kom
mun och efter montering 
och målning har Göran 
Andersson och Per Jans
son fixat uppställningen. 

Mikael Burman målar Spi
ran vid E4:an 



.. . inte floden Kwai men 
väl över Slättbäcken, har 
fått sig en översyn i år. 
Vägbanan har bytts ut, 
räckena målats och en 
skylt har satts upp så att 
resenärer ska veta vilken 
bäck det är man kör över. 

Men byn har faktiskt 
en annan bro över samma 
bäck, en bra bit uppströms. 
Bron längs Jämmerdals
vägen, alltså den väg som 
går från Brännstan genom 
skog och över åker tili 
Jämmerdalen, som var det 
gamla öknamnet på den 
del av byn där vägen myn
nar på Slättbäcksvägen. 

Ä ven den bron har 
snyggats tili under som
maren och utgör nu en av 
byns vackrare sevärdheter. 

Lars L 


