
Legdeå-Sikeå intresseförening - årgång 24 nummer 1 2017 ,r 

@iJ. ~ ffflllOF-J . -~ 



2 

Redaktion: 
Gunnar Lundmark 
Ingemar Nilsson 
Ingela Nordin 
Gustav Hillbom 
Lars Lundqvist 

E-post: 
gustav.hillbom@gmail. 
com 

Ansvarig utgivare: 
LSI: s styrelse 

Prenumeration: 
100 kronor. 
Bg 5819-2741 
Birgitta 
Ulander-Pettersson 
0934-150 05 

Spiran 2017: 
Tre nummer. 

Legdeå-Sikeå 
Intresseförening 
c/o Birgitta Falk 
Granskär 107 
915 93 ROBERTSFORS 
070-5237862 

E-post: 
lsi@legdeasikea.se 

Hemsida: 
www.legdeasikea.se 

Sikeå havscamping 
Bokning stugor, hus
vagnsplatser, vinter
förvaring husvagnar. 
tel: 070-677 41 12. 
E-post: 
camping@legdeasikea. 
se 

Bagarstugan 
Bokning : 
Ulla Öberg, 

070-5224948 

Andra Varvet 
Åsa Bäckström 
070-313 60 48 
Lena Björk 
0934-150 74 
E-post: 
kontakt@andravarvet.se 
www.andravarvet.se 

Spiran 

Friska vindar och nya möjligheter 
"Vårvindar friska" + IOo 
och strålande sol! Våren är 
på väg i Sikeå. På hamnens 
is :flockas pimpelfiskare 
och utflyktare och i vårens 
första cafe på campingen 
serveras våffior på löpande 
band. 

För rnig är den här våren 
speciell. Efter drygt 20 år 
som ordförande i LSI har 
jag nu lämnat ordförande
posten och det är med blan
dade känslor jag skriver den 
här krönikan. Glädjen över 
att ha fatt vara med på för
eningens resa från starten 
1993 blandas med ledsnad 
över att tiden gått så fort 
och att många goda kam
rater inte längre finns med. 
Leden har glesnat men en 
hel del "storverk" består. 
Spirantidningen, som star
tades 1994 som en stencile
rad tidning är ett exempel, 
våra vägnamn, ett annat. 

Musikcafäema och 
hamnmarknadema är ex
empel på arrangemang som 
levt vidare och utvecklats 
medan Gökotteutflyktema 

och Kungarittema Bygdeå
Sikeå har ratt läggas ner. 
Anläggningar för bybomas 
trivsel, grillplatser, bad
platsen Östersia, boule
och beachvolleybanor och 
Korsvägsparken är andra 
resultat av byaföreningens 
arbete som lever kvar, men 
som fortsättningvis kräver 
en hel del ideellt arbete för 
att hållas i gott skick. Också 
våra historiska rninnesmär
ken, Brandstationen, Fyren, 
Roteboden, Tullmasten och 
Varvsstugan behöver fort
satt omtanke och underhåll. 
Stora utmaningar för den 
nya styrelsen, som ju också 
har campingverksarnheten 
och hamnens övriga bygg
nader att ta hand om. Fram
förallt är Stora Magasinet i 
akut behov av förstärkning 
av grunden. 

Styrelsen har vid årsmö
tet utökats med två perso
ner till sex ordinarie leda
möter och tre suppleanter. 
Dessutom har en särskild 
campingsektion bildats för 
att sköta campingverksam-

Sön 23/4 16.00 Paltfest 

heten. Jag hoppas, att för
ändringama bidrar till en 
tydligare arbetsfördelning 
och också till möjligheter 
för styrelsen att hinna med 
att driva på utvecklingen i 
våra byar. 

På 1990-talet, när bland 
annat ideema om "Må
brabyn" och Andra Varvet 
föddes fanns ett stort inslag 
av nyin:flyttade i styrelsen, 
personer som såg byns möj
ligheter med nya ögon och 
kom med nya ideer. Jag tror 
att vi också idag har en så
dan styrelse och önskar den 
lycka till i utvecklingsarbe
tet. Jag hoppas också, att 
alla bybor ställer upp som 
tidigare och stöttar med ide
ellt arbete och glada tillrop! 
Må den sikanska :flaggan 
vaja stolt i vinden! 

En glad sommar tili er 
alla! 

Sture 
Bäckström 

Träffpunkten 

Sön 30/4 Valborgsmässofirande Träffpunkten 

Lör 6/5 09.00 Allemanutdag - samling vid Såghuset 

Lör 17/6 11-16 Hamnmarknad Hamnen 

Lör 17/6 Regional och lokal 

dressyrtävling/häst Sandgärdan 

Fre 23/6 14.00 Midsommarfirande Campingen 

Lör 24/6 15.00 Friluftsgudstjänst Kajutan 

Ons 28/6 18.30 Musikcafeerna börjar Kajutan 
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Välkomna till byn! 

Gunilla Björn 
Den 26 augusti 2016 blev 
jag Sikabo "på riktigt". Då 
gick hela flyttlasset från 
Agnäs i Bjurholms kom
mun hit tili Granskär. Då 
var mitt splittemya hus be
siktat och klart för inflytt
mng. 

Jag är född -59 och upp
vuxen i Vindelns kommun 
men har flyttat runt i Euro
pa rätt mycket. Innan Ag
näs bodde jag i Nederlän
dema i 12 år och före det 
både i Danmark och Fin
land. Nu ska jag väl lyckas 
bo på ett och samma ställe 
mer än något år .... 

Det var meren tillfällig
het att jag hittade tomten 
i Må-bra-byn och började 
bygga här. Jag skulle ju 
bara bygga en sommarstu
ga ... . Men i mina ögon blev 
det ett slott. 

Så nu kanske ni förstår 
att jag är en person som 
gillar "projekt" och utma
ningar. Och det lär jag väl 
söka mig här också. 

Till vardags är jag egen
företagare med en rid och 
körsportsbutik på nätet och 

på Storgatan. Webbutiken 
har jag drivit i 14 år. 
Tiden som blir över jobbar 
jag som sjuksköterska och 
delar tiden mellan mellan 
Robertsfors kommun och 
Renforsens behandlings
hem i Vindeln. Tycker för 
mycket om mitt jobb för att 
sluta helt med det och bara 
vara företagare. 

I övrigt så tycker jag 
om att jaga på hösten och 
plocka bär och svamp. Ut
bildade mig till svampkon
sulent bara för skojs skull 
så jag inte skulle förgifta 
mina vänner. Tar gäma min 
husbil ut på en liten tur nu, 
ser nya platser och hälsar 
på vänner i Sverige och ut
omlands. I sommar blir det 
nog en resa till Holland ef
ter det jag förhoppningsvis 
fått i ordning min tomt och 
slipper bo i en stor sand
låda. 

Så är ni ute och prome
nerar och jag är hemma 
kom gäma in på en kopp 
kaff e. Nya bekantskaper 
uppskattas. 

Gunilla 

Den 10/ 11 2016 Föddes Gustav Anders Skoglund. Han 
vägde 3640 och 53 cm lång. Han bor i Sikeå Hamn med 
sina föräldrar Anna & Erik och storasyskonen Samuel & 
Klara 

Frida 

Britta Åberg och Rolf Johansson 
Hösten 2009 köpte vi hu
set av Axel Åberg. Axel var 
bamfödd här och bror med 
min pappa Eric som under en 
period bodde i Sikeå hamn. 

1874 flyttade den förste 
åbergaren, Olle Åberg, in 
och sen dess har det tillhört 
släkten. Den äldsta delen är 

en bagarstuga från ca 1803. 
Sen har huset byggts till på 
bredd och höjd. 

Axel köpte huset av sin 
mor Vendla på 60-talet. ÖVer
våningen inreddes av Axel. 
Alla våra bam och bambam 

f'ar därmed plats i huset. 
Vi kommer närmast från 

Enhöma, Södertälje. När vi 
köpte huset var planen att 
flytta hit som pensionärer. 
Fram till dess fungerade det 
som sommarboende för oss 
ochAxel. Våren 2016 påbör
jades inflyttningen och sen 
juli är vi bosatta här. 

Sikeå är en aktiv by, natu
ren finns inpå knutama. Här 
finns möjlighet till en intres
sant och rik tid som pensio
när. 

Britta 
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Delta i hamn
marknaden 

Årets hamnmarknad hålls 
lördag den 1 7 juni kl 11-
16. 

En plats på tre meter 
kostar endast 100 kronor. 
En säljmöjlighet samti
digt som du träffar många 
trevliga människor! 

Anmälan via hank
grro 58119-2741 eller 
tel 0934/15192, 070-
2005276 senast 12 juni. 

Välkomna! 
Legdeå-Sikeå 

Intresseförening 

Du kommer att äta en kom
plett 3-rättersmiddag under 
kvällen, hemma hos olika 
par och med nya gäster 
vid varje måltid. Du kom
mer att bli hjuden på två av 
rättema och får bjuda två 
hemliga par på en rätt. 

Och inte nog med det, 
efter ha ätit med kända och 
okända vänner samlas alla 
deltagare tili ett gemen
samt partaj. 

Här kommer ni att få 
chansen att komma hem tili 
folk som ni hara som has
tigast morsat på i affären, 
träff at i dörren på dagis/ 
skolan, eller hara har hört 
talas om. Det enda somalla 
inhjudna har gemensamt är 
att ni tycker om att träffa 
nya personer. Ni kommer 
att träffa håde nya och 
gamla vänner, samtidigt 
som ni får äta och dricka 

Spiran 

Det är Valhorg på "Plas
sen" i Sikeå. Manskören i 
sina vita mössor har sam
lats framför tvättstugans 
gavel för att sjunga in vå
ren för "plassama" och 
förmodligen även andra 
sikeåhor. Husen i hakgrun
den är från vänster Tull
stationens uthus, Tullhuset 
(Elisabeth Holmgren och 
Ulf Rosengren hor här 
nu) och faktorshostaden, 
riven 1936, sedan sågen i 
Rohertsfors lagts ned och 

hrädgården tömts på sitt 
virke. Lägg märke tili väl
lingklockan, som sticker 
upp över tvättstugans tak. 

Vad är eV\ cyke[fest? 
gott. Som extra bonus får 
ni även lite motion mellan 
måltidema ... 

Här är ett exempel på 
hur en fest kan se ut: 
Varje in-
b j u d et 
par kom
mer att 
ha två 
hemliga 
par som 
gäster. 
Des s a 
gäster 
bjuder 
man på 
ett utav 
följande 
tre altemativ: 

Välkomstdrink, förrätt 
och lämplig dryck, Varm
rätt och lämplig dryck, 
Dessert och kaffe med 
lämplig dryck 

En vecka innan festen 

får ni ett hrev med det alter
nativ som lottats ut för just 
er. Vilka gäster som dyker 
upp hos er kommer ni inte 
att veta förrän det plingar 

på dör
ren! Alla 
äter en 
komplett 
middag 
med tre 
rätter 
fast på 
tre olika 
ställen 
och med 
o 1 i k a 
perso-
ner, men 

alltid med sin partner, sam
ho, delsho e.d. Under kväl
lens gång ges instruktioner 
som talar om var ni ska inta 
nästa maträtt och där träffa 
två nya par. Under desser
ten avslöjas var vi träffas 

Där ringde Valdemar Jans
son vid arhetsdagens bör
jan, raster och slut. 
Bilden från 1920-talet. 

Sture 

för att fortsätta kalaset alla 
tillsammans, där vi rockar 
loss och slår klackama i 
taket! ! 

För att det hela ska fung
era är det av stor vikt att 
följande tider hålls: 

17.00 Förrätt, 18.45 
Varrnrätt, 21.00 Dessert, 
22.30 Party! ! 

Ni skall hinna förflytta 
er tili nästa plats och vara 
framme på utsatt tid. För
flyttning mellan platsema 
skall ske med cykel! Hjälm 
hör häras. . . ( åtminstone 
efter desserten!) 

Anmälan till Rasmus 
Stenborg senast 5 maj: 
e-mail rssg@rohertsfors. 
se eller mohil 0702005188 
narnn och adress samt 
eventuella allergier. 



Under vintern har några 
"friherrar", Göran Åberg, 
Hans-Erik Lindberg, Sven
Erik Lundström och Håkan 
Eriksson valt skogsröjning 
på "Östersia" före styrke
träning på gymmet i Ro
bertsfors. 

Med Holrnens och Sikeå 
byamäns godkännande har 
skogen gallrats och ett stort 
antal rishögar dragits ihop. 
Sträckan är uppskattnings
vis mellan 250- 300 meter 
från brevlådorna vid Må
Bra-Byn i riktning norrut 
mot Slättbäcken. 

Vid dikesavgränsning
en, där skogsröjningen 
avslutas, kommer Holmen 
att bygga en damm för att 
förhindra att vattnet från 
skogsmyrarna leds ut i ha
vet. 

I ett historiskt perspek
tiv var landskapsbilden vid 
badplatsornrådet ett öppet 
ornråde med marken täckt 
av ribb och spån från det 
sågverk som var i drift på 
30-talet. 

Från brädgårdsupplagen 
skedde utskeppning från 

Spiran 

"bonnkajen" som det fort
farande finns uppruttnade 
rester av. 

Hur många känner till 
att en av sommarstugorna i 
närheten av badplatsen ur
sprungligen byggdes som 
matsal för arbetarna? 

F örhoppningsvis kom
mer bad- och grillplatsen 
att locka ännu fler besö
kare när nu också det nya 
utedasset är på plats. 

LSI, Slit Ab och Gran
strands Vägsamfällighets
förening har bidragit med 
motorsågsbränsle och från 
förbipasserande, har v1 
skogsröjare, i huvudsak 
fått positiva och uppskat
tade kommentarer för vår 
ideellt skogsvårdande in
sats. 

Sikeå byamän har efter
skänkt sitt timmer tili LSI 
och för virkesägarna åter
står nu att transportera bort 
de kapade och kvistade 
timmerstockarna 

Skogsarbete är ett fy
siskt tungt arbete som inte 
är helt riskfritt. Bortsett 
från några mindre tillbud 

så har vi lyckats behålla 
en god gemenskap och inte 
förorsakat varandra mer än 
smärre blessyrer. 

Vi har också haft gott 
om tid att utbyta åsikter 
och inte alltid varit helt 
överens i våra uppfattning
ar och värderingar av aktu
ella världshändelser eller 
om vilket bockeylag som 
är bäst i Sverige. 

Det är nu hög tid att vi 
alla hjälps åt med att tän
da eld på de talrika rishö
garna. För att hinna med 
före eldningsförbudet, är 
det nödvändigt att boende, 
sommarstugeägare och in
tresserade bybor, är delak
tiga och tar ansvar för att 
elda upp en eller flera bra
sor per familj. 

F örst när ornrådet är 
uppstädat kommer vi att 
kunna se och uppleva den 
stora skillnaden mellan den 
tidigare svårtillgängliga 
tättbevuxna granskogen 
och de nya vyer som nu 
öppnats upp mot havet. 

Skogsröjarna g:m 
Håkan Eriksson 
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Stort tack! 
Tili er företagare som ville 
vara med och bidra så vi 
kan få se vårt landmärke 
Spiran skina igen. 

Det är en tjusig syn jag 
möts av de kvällar jag lan
dar i Sikeå söderifrån. 

Där står hon vit, fin och 
upplyst! 

Dessa företag har skänkt 
olika stora belopp och upp
räknas i alfabetisk ordning 
utan att ta hänsyn tili hur 
mycket vi fått; 

Cue Dee AB, Johans
sons Maskin, Sikeå Bil och 
Rep, Sikeå Plåt och Smide, 
Sikeå Traktortjänst, Sikeå 
Åkeri AB, Skellefteå Buss, 
Spiran Sikeå, Wiklunds 
Klöv, ÅG Sprängare AB, 
Åhrnans Måleri 

Ä ven Robertsfors Kom
mun har gått in med ett 
stort bidrag. 

Ingela Nordin, Legdeå
Sikeå Intresseförening 

Sommarjobb på 
Campingen 

Intresserad? Arbetsupp
giftema är lokalvård, 
gräsklippning, serve
nng mm. 

Du bör vara född 
2002 eller tidigare. 
Goda språkkunskaper är 
ett plus, eftersom många 
gäster kommer från an
dra länder. 

Välkommen med din 
ansökan till camping@ 
legdeasikea.se senast 15 
maj. För mer informa
tion ring Ingela Nordin 
070/6774112. 

Legdeå-Sikeå 
Intresseförening 
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Nyfiken? 
Kören har sitt nästa 
framförande måndag 
den 22/5 kl 19 på Träff
punkten. Välkomna! 

Det står en lång rad bilar 
utanför Träffpunkten den 
måndag vi får tillträde till 
bykörens övning. Det är en 
sen kväll i mars, dagen har 
varit halvmulen. Isen som 
täcker parkeringen är var
ken hjälpsam eller välkom
nande. 

Väl inne på Träffpunk
ten möts jag av röster som 
unisont sjunger texten till 
Halo - en kraftfull sång 
om en älskad människas 
utstrålning. Där och då 
känns sinnet lite lättare. 

Att musik påverkar oss 
är väl belagt i forskning. 
En metafor som används 
just i forskningssamman
hang är att musik är som 
att äta ostkaka. 

Musikupplevelsen ska
par härliga känslor, likt 
vad som händer i kroppen 
då en ostkaka avnjuts. Hu
ruvida kördeltagama hål-

Spiran 

ler med om att sjunga de 
här måndagskvällama är 
som att äta ostkaka hinner 
vi inte avhandla under kö
rens fikapaus, men nöjda 
och glada ser de ut när de 
strömmar in i fikarummet. 
Hembakad morotskaka 

der in till nya bekantskaper 
och kontakt med grannar. 

Åsa Lidström menar 
att kören är en plats för 
alla, där inga förkunska
per krävs. Hon berättar 
att hon under skoltiden i 
luciatåg fått höra av lärare 

serveras och om någon att om hon 
blivit torr i 

h~lsen av- , ) J ag ka V\ 

bara mimade 
till sången så 
blev det jät
tebra. Efter 
att ha deltagit 
i denna kör i 
drygt två ter-

::ä!~0 /

0'ju faktiskt 
Kördelta- • , ) 

gamas åld- SJ LA V\fJ a. 
rar är brett miner har lä

ramas gamla utsagor förlo
rat ali vikt, hon konstaterar 
lugnt: "Jag kan ju faktiskt 
sjunga." 

spridda, äldsta deltagaren 
är över 70 år och den yngs
ta har inte fyllt 30 än på 
några år. Kristina Paulsson 
berättar över kaff ekoppen 
att hon alltid har tyckt om 
att sjunga och att hon inte 
tvekade inför att haka på 
den kör hon hörde talas om 
fanns i byn. Hon säger att 
kören, utöver sången, bju-

Att kören är opretentiös 
och passar alla instämmer 
Elin Lidenmark i. För 
henne var det självklart att 
vara med i kören, faktum 
är att hon bad körledaren 
Linda Niska Selberg att 

Foto: Frida L 

starta upp en kör när Lin
da var nyinflyttad i byn. 
Julia Larsson slår sig ner 
vid bordet och säger att 
hon tidigare har känt en 
skräck för att sjunga. Att 
delta i kör har fått henne 
att upptäcka hur hennes 
röst låter. Hon ser upprik
tigt förvånad ut när hon 
talar om sina iakttagelser. 
En av Kristinas insikter är 
att rösten faktiskt kan trä
nas och att övningama kör
deltagama drillas i gör det 
mycket lättare att sjunga. 

Så städas tikat raskt un
dan och snart är gänget i 
gång igen. De repeterar 
Halo. Sången lyfts i mörka 
marskvällen av gemen
sam styrka och handklapp. 
Kördeltagama sjunger ut 
med raka ryggar, stolta hu
vuden. 

Frida L 
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Flygplan över Sikeå hamn 

Foton: Kersti Erlandsson 

Efter ha pimplat några timmar den 21/1 vid Ribbkajen 
och fått 3 Sikar i Sikeå hamn så började det surra över 
hamnen, och det visade vara följande entusiaster, som åt
njöt en perfekt landningsbana i hamnen. 

från vänster; Patrik Israelsson, Joel Norberg, Jan 
Ågren. Göte Persson, Mats Erlandsson, Janne Erlands
son och Danella Erlandsson. 

Ingemar 

En stor applåd för Marianne Svahn som skött bokningen 
av bagarstugan med den äran, men som nu lämnar över 
tili Ulla och Curt Öberg, te! 070-522 49 48. 

Applåd också för röjarna på Östersidan, som öppnat 
upp längs stranden vid badplatsen. Tack för ett fint jobb! 

-
TRÄFFPU:blKTEN 
Ekon-:hBk t'öreniing 

LSI-styrelsen 

Träffpunkten
medlemmar i 
cyberrymden ! 

Era mejladresser efterlyses, vi vill lättare nå ut med in
formation. Skicka ett e-post tili gunilla@selar.se så ska 
du få våra nya medlemsutskick framöver. 

Träffpunktens styrelse 

0 

Ars1nöten 

Legdeå-Sikeå 
Intresseförening 

Under söndagen den 12/3 
höll LSI sitt årsmöte på 
Träffpunkten med ett 20 
tai bybor som deltog. Be
slut togs att LSI kommer 
att köpa campingområdet 
av stiftelsen, detta för att 
kunna fortsätta med pla
nerna om ett nytt service
hus under 2017. 

Vidare utsågs Birgitta 
Falk tili ny ordförande i 
föreningen och som leda
möter sitter Marika An
dersson, Ingela Nordin, 
Jenny Boström, Birgitta 
Ulander Pettersson, Hå
kan Eriksson. Och som 
suppleanter i styrelsen sit
ter Axel Häggqvist, Sture 
Bäckström och Mikael 
Jernstedt. 

En campingsektion ut
sågs även under mötet som 
kommer att bestå av Ingela 
Nordin, Gunilla Björn och 
Leif Persson. 

Marika 

Sikeå By Samfällig-
hetsförening 

Föreningen höll ordina
rie årsmöte 18 mars 2017. 
Styrelsen består av : Ord
förande Stefan Flank, 
sekreterare Erik Ågren, 
kassör Bo Ernstsson, le
damöter Ulf Löf gren och 
Lars Johansson, supple
anter Martin Jansson och 
Nils Östlund. 

Gunnar 

Lägde By Samfällig
hetsförening 

Föreningen höll ordinarie 
årsmöte 18 mars 201 7. 

F öreningen ska enligt 
stadgarna "förvalta sam
fälld mark, vatten och fiske 
för Lägde by i Robertsfors 
kommun." 

Styrelsen består av Gun
nar Lundmark ordf. Per 
Sikström kassör, Karl
Axel Jansson sekreterare. 
Suppleanter: Erik Ågren 
och Ronny Larsson. 

Kajen behöver en upp
rustning. F öreningen be
slutade om en gåva tili 
Träffpunkten på 5000 kro
nor. 

Gunnar 

Träffpunkten 
ekonomisk förening 

Söndagen den 19 mars höll 
Träffpunkten sitt ordinarie 
årsmöte. 22 medlemmar 
deltog. Sedvanliga års
mötesförhandlingar samt 
en livlig diskussion om 
Träffpunktens framtid 
med många goda ideer för 
framtiden följde. Den nya 
styrelsen består av Ordfö
rande Agneta Skoglund, 
Ledamöter Julia Larsson, 
Gunilla Niska, Eva Söder
berg, Rolf Johansson och 
som suppleanter valdes 
Lina Stenborg och Gunilla 
Björn. 

Gustav 
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Text och foto: Eva Söderberg 

Lördag 25 mars var det en hel skolklass från Robertsfors som var ute och fiskade i Sikeå hamn. Men det var en veteran som 
hade kassen full av fisk. Martin Björk från Klintsjölänningen håller upp en del av fångsten. 

Skrivcafe och söndagscafe på Träffpunkten 
Söndagen den 26/3 var det 
Skrivcafä på Träffpunkten 
som jag och David bjöd in 
till. Det var ett smakprov 
på vad det kan innebära att 
leka med ord. Och intres
set fanns, vi blev 13st som 
vässade våra öron och skrev 
med ivriga händer. 

Många har frågat mig vad 
ett Skrivcafä är. Det är precis 
som det låter, vi skriver och 
fikar. En delikat blandning 
om jag får säga det själv. 
Jag är inspirerad från Mina 
Widdings skrivcafä på Pil
gatan i Umeå. https://www. 
facebook. comlminawidding
poetl 

Eftersom jag bor i Sikeå 
numera är det komplicerat 
att ta mig dit därför tänkte 
jag att jag kunde starta upp 
något liknande här på plats. 
Jag vill att det ska finnas ut
rymme för kreativitet även 
om man bor på landsbygden. 

Att gilla att skriva behö
ver inte alls hänga ihop med 
att tycka om att läsa upp sin 
text. Varför är det så? Kan-

ske är det för att skrivandet 
är som att hänga upp sitt 
hjärta på köttkroken. Du är 
utblottad. Orden kan lik
som inte gömma sig bakom 
färg och form på samma sätt 
som bildkonsten kan. Kan
ske skriver du mest dagbok 
för att få ur dig skiten. Eller 
skriver du enbart uppsat
ser. Genom korta och långa 
skrivövningar kan ord och 
formuleringar komma ur dig 
som du inte visste fanns. 

Min favorit är att ta upp 
tre lappar i en burk och se
dan väva ihop de orden till 
en text på f em minuter. Du 
hinner inte vara smart och 
det är själva poängen! Ibland 
tror jag handens impuls är 
mycket smartare än hela dig. 
Fömuftet kan vi lägga åt si
dan för en stund. 

Jag och David inledde 
med att läste varsin text som 
vi skrivit sen innan. Det var 
svårare än jag trodde att se
dan inte få skriva utan fung
era som en slags vägledare. 
Det kliade i fingrama, vilket 

Julia Larsson och Anna Sundström Lindmark i samtal på 

söndagscafe 12/2 på Trätfpunkten. 

så klart är positivt. Det blir 
mer av detta kan jag lova! 

Ä ven söndagen den 12/2 
arrangerades cafe på Träff
punkten i Sikeå i regi av jag 
och David Ganters via sty
relsen Träffpunkten. Vi bjöd 
på pizzasnurror, morotskaka 
och kokostoppar och så 
klart, kaffe i överflöd! 

En salig skara strömmade 
in från trakten. Gamma! som 
ung. Språkvän som ingrodd 
sikabo. Linda Niska Selberg 
bjöd på mingelmusik och 

sjöng med sin ljuva stämma 
"My funny valentine". 

Anna Sundström Lind
mark & jag bjöd på ett sam
tal om våra farföräldrar och 
hur de påverkat och väckt 
konstens kraft inom oss. 
Anna med sin bok "I skug
gan av ett geni" om hennes 
farfar Alvar Lindmark. Jag 
med min videoinstallation 
om min farmor Kerstin Lars
son "En förebild. Flera fot
spår". 

Julia 


