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Sommaren 2017- en ovanlig sommar 
Sommaren 2017 lider mot 
sitt slut och det börjar vara 
möj ligt att summera den
na sommar. En sommar 
som jag tror de allra flesta 
kommer att komma ihåg 
på grund av vädret. Som
maren då det aldrig blev 
någon högsommarvärme. 
Och sensommaren då det 
bara regnade! ! För m1g 
som tycker om att odla och 
gäma kopplar av i trädgår
den, så har det inte varit 
optimalt. Det är bara kålen 
och det som stått i växthu
set som har trivts bra. Allt 
annat - och jag med - har 
lidit brist på soi och vänne. 
Om man ska försöka se nå
got positivt, så har det varit 
bra arbetsväder de dagar det 
inte har regnat. 

För lantbrukama är det 
så mycket värre - ett riktigt 
"svagår" fodermässigt. Än 
är det väl inte helt kört att 
bärga spannmålen, men om 
tiden hade vridits tillbaka 
ett sekel så hade nog oron 
varit mycket stor över vad 
familjen och djuren skulle 
livnära sig på kommande 
vinter. Som tur är så har vi 
möjlighet att lösa tillgången 
på mat på annat sätt i dag 
trots dåliga väderförhållan
den. En sommar som denna 
ger en dock anledning att 

fundera på hur maten ham
nar på affåren. 

Men vi :far tänka som så 
att sannolikheten att nästa 
sommar ska bli en bättre 
sommar är väldigt stor. 

Vädret har också avspeg
lats på de aktiviteter som 
bedrivs mom LSI. Regn 
och kyla är inga bra förut
sättningar för musikcafe
ema t ex vilket naturligtvis 
påverkat mängden besöka
re rejält. Det kalla och reg
niga vädret påverkar så 
klart också antalet gästnät
ter på campingen. Juli var 
en ovanligt svag camping
månad och även om au
gusti , september och även 
oktober varit helt okej med 
många utländska gäster, så 
blir nog 201 7 ett "svagår" 
för campingens del också 
när vi summerat klart. Men, 
vädret gör vi inte så mycket 
åt - det är bara att försöka 
anpassa sig ti li de förutsätt
ningar som är, och det har 
gjorts på ett bra sätt. En po
sitiv sak är t ex att allt fler 
söker sig ti li vårt cafe. Tack 
tili ali persona! och alla ide
ella krafter som gjort denna 
sommar möj lig på cam
pmgen. 

Under sommaren har 
v1 (LSI-styrelsen, cam
pingsektionen samt en 

arbetsgrupp från säsongs
campingen) ti ll sammans 
arbetat med att utverka ett 
regelverk för säsongscam
pmgen som började gälla 
från 1 oktober. Nu har vi 
detta regelverk att luta oss 
mot, vilket förhoppningsvis 
ska underlätta för både gäs
ter, persona! och alla vi som 
äger LSI. Ambitionen är att 
alla som besöker cafe och 
camping ska :fa en positiv 
upplevelse och vi lja kom
ma tillbaka. Ett tack också 
tili alla som hjälpt ti li med 
detta! 

Nu är hösten här på rik
tigt och det känns bra att 
börja kura inomhus lite mer 
igen . Förutom att utvärdera 
och avsluta sommarakti
vitetema, så är det dags att 
börja titta på höstens och 
vintems aktiv iteter. Träff
punkten har som vanligt 
mycket på gång den här 
tiden på året bl a en extra
stämma 22 oktober. 

En ny byaplan ska upp
rättas och här håller LSI
styrelsen på med förbere
delser och faktainhämtning. 

Väl mött på all 
mande aktiviteter . 

Birgitta Falk 

Uppdaterade e-postadresser till LSl:s styrelse: 
Birgitta Falk - birgitta.falk.59@gmail.com 

Birgitta U Pettersson - birgitta.u.pettersson@gmail.com 
Sture - sture1935 @gmail.com 
(för övriga se Spiran nr2/2017) 

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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Maggan Ågren Johansson och 
Calle Johansson 

Varför valde ni Sikeå? 
Båda mina föräldrar är 

från Sikeå, och jag föd
des på Sjukstugan i Ro
bertsfors. Mina första åtta 

år var jag också Sikeåbo, 
min barndoms lekplats var 
bergknallarna där försko
lan Drömvallen nu ligger. 
Min mamma Gunhild var 

dotter tili Gurli och Albin 
Boström, och vi bodde på 
övervåningen i deras hus, 
som låg där Drömvallen nu 

ligger. 
Pappa Gunnar är upp

vuxen på Sikaberget, son 
tili Hilda och Arvid Ågren, 
där jag också tillbringade 

mycket tid som barn. Vi 
flyttade söderut och bodde 
på flera platser i Mellan

sverige, men varje som
mar, jul och påsk kom vi 
tillbaka tili Sikeå. Som
marstugan låg på Granskär. 

Calle och jag träffades 
1968, och han blev givet
vis snabbt hitsläpad! Han 
blev lika förtjust i trakten 
som jag är. Yi har bott i 
Umeå 1975- 2013 . 

1973 sålde mina för
äldrar stugan och tog över 
pappas barndomshem. 

Det huset, som nu är 

vårt sommarparadis, ligger 
på Krogsvängen, där det 

Lör 28/10 15.00 Skolminnen från Sikeå 

har legat i ca 120 år. Huset 

byggdes av min farfarsfar 
Jonas Ågren, som var tim
merman och bl a seglade 
med barken Sikeå Varf tili 

Sydamerika. Både pappa 
och farfar växte upp i hu
set, så man kan säga att det 
var huset som valde mig! 

1999 upptäcktes hus
svamp i grunden, och re
parationerna blev så om
fattande att Calle och jag 

övertog huset år 2000. 
Sedan dess har vi rivit och 

eldat stockar och i princip 
byggt ett nytt hus under 
fönsterhöjd, medan det 
gamla stod uppallat ovan
för. Det som var tänkt att 

bli en 10-årsplan pågår 
fortfarande . . . 

Yad är bra med byn ? 

Det mesta är bra! Frisk 
luft, soligt läge. En aktiv 

Vi firar Folkskolans 175-årsjubileum med tårtkalas! 

Lennart Brändström och Sture Bäckström berättar. 

lnträde 50:- inkl. fika. 

Fre 10/11 

Sön 26/11 

Fre 15/1 2 

Plats: Träffpunkten 

18.00 Mårtens afton Soppmiddag med filmvisning 

Tage Brändström visar gamla filmer från Sikeå. 

lnträde 125:- baren öppen. 

Plats: Spiranhuset 

12-16 Julmarknad på Träffpunkten 

Musikhjälpen-aktiviteter på Träffpunkten 
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by, som har en spännande 
historia! Andra Yarvet, Si
keå Bil & rep, Sikeå Bygg
nadsvård, Bagarstugan, 

Havscampingen och en 
hyfsad service i Roberts
fors bidrar tili att vi trivs. 
Yad saknar ni? 

Lite långt tili affär 'n, 

men annars saknar vi ing
enting! Yi hoppas att Norr
bottniabanan byggs snart, 

så vi kan åka tåg hela vä
gen från Falun, där vi nu
mera bor. 

Maggan 

Rönnbär, ett 
nyttigt bär ! 

Tre rönnbär per dag fyller 

dagsbehovet av C-vitamin. 
Bäret innehåller dessutom 
antioxidanter, järn och ka
roten . Kan ätas som mar

melad, gele, marmelad, 
miisli , bordsdricka eller i 

bröd . Om rönnbären plock
as efter en första frostnatt 
blir de något sötare. 
Här är ett recept på god 
rönnbärsdricka! 

Rönnbärsdricka 
6 liter bär, mosade 
1,5 liter vatten 
25-30 gr vinsyra eller ci

tronsyra 
Låt stå i två dygn. 
Sila och rör i 1 kg socker. 

Eva Söderberg 
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Utsikt från en bro 

Men vilken då? Jo, Slättbäcksbron för 70 år sedan, då jag var barn och somrarna var fulla med solsken och bäcken 
full med fisk. Här metade vi brännstabarn dagarna i ända. Då var här ett levande fiskeläge med Herman Holmgren. 

Holger Ståhl , Gunnar Pettersson m fl som aktiva fiskare . Näten hängdes på tork på gistvallen som låg ovanför bron 
på västra sidan av bäcken. 

På bilden från vänster Albin, Sven-Erik och Anna Lundgren och barnen Hans och Göran 

Sture 

Nu när det finns en ny 
brandtrappa på Träff

punkten så finns möj
ligheten att t ex bedriva 
ungdomsverksamhet 

i husets ovanvåning. 
Även på 70-talet var 
ungdomarna där. Här 
är det Kjell Åke Jans

son, som bodde i Vita 
<luvan, spelandes ping
is på Träffpunkten. Bil
den är från 1973 ei ler 

1974. 

Foto: Ingemar Nilsson 
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Engelsman skänkte båt 

När engelsmannen Neal 
King seglade iväg från sin 
hemmahamn i Exmouth 
anade han föga hur fram
tiden skulle te sig och att 
han så småningom skulle 
hamna i Sikeå Hamn. Men 
det gjorde han tack vare en 
envis dimma som gjorde 
det svårt att segla vidare. 

Catharina Melin var 
på en promenad nere tili 
hamnen en kväll och träf
fade Neal där han satt i sin 
segelbåt och kurade i en av 
dom typiskt kalla sommar
kvällar vi haft i år. Catha
rina tyckte det vore trevligt 
att få bjuda hem den en
samseglande engelsman
nen på middag tili resten av 
sin familj . Lasse Hyvönen 
och Catharina harju själva 
en vacker segelbåt så sam
talsämnena skulle knap
past tryta. I samma veva 
hade även Johan Löf sam
talat med Neal och hjälpt 
honom att få tillgång tili 
båtklubbens faciliteter. 

Neal seglade snart vidare 
och lade upp båten i Luleå 
för att flyga hem igen. En 
dag fick Lasse ett samtal 
från Neal där han berättade 

Foto: Neo Harinen 

att hans båt gett honom så 
mycket glädje och att han 
ville gärna att båten skulle 
fortsätta sprida glädje och 
en del av glädjen var att, 
förutom själva seglingen, 
träffa öppna, trevliga män
niskor så han hade bestämt 
sig för att skänka båten tili 
ungdomsverksamhet i Si-

keå. Eftersom båtklubben 
inte har ungdomsverksam
het för tillfället vilket däre
mot Robertsfors Scoutkår 
har och håller tili i hamnen 
så önskade Neal att båt
klubben och scoutkåren 
kunde få dela på båten och 
förhoppningsvis skapa en 
bra seglingsungdomsverk
samhet på sikt. 

Nu var det så att bå
ten låg i Luleå och Neals 
personliga ägodelar fanns 
kvar i den så han bestäm
de sig för att ta sin bil och 
komma tillbaka tili Sikeå 

vilket skulle ske en helg i 
september. Nu blev det fe
bril verksamhet i alla orga
nisationer och bland Sikeås 
lokalbefolkning. 

Båtvagn behövdes ju för 
att frakta båten. Hur stor 
var båten? Vad vägde den? 
Båten är en Hawk 20 och 
är 6, 10 meter lång och vä
ger 816 kg. I slutändan vi
sade sig att det var lättast 
att hyra en båtvagn i Piteå 
för att sedan åka upp tili 
Luleå för att slutligen frak
ta den tili Sikeå och så blev 
det. Båtvagnen skulle Neal 
lämna tillbaka dagen efter 
så han begav sig iväg tidigt 
på morgonen med sin bil. 

Nu ville det sig inte 
bättre än att på vägen 
hem rasade växellådan för 
Neal och han blev stående 
i Skellefteå. Nu blev det 
återigen febril aktivitet. 
Bilfirman skulle ha 20000 
för att byta växellåda och 
bilen behövde verkligen 
komma hem igen. Efter en 
fantastisk insats av en av 
scoutföräldrarna, Magnus 
Holmgren, som åkte till 
Piteå och hämtade en be
gagnad växellåda och bog
serade bilen från Skellefteå 
samt bytte växellådan kom 
Neal hemåt igen. 

Nu väntar nya äventyr 
med den nya båten han 
införskaffat. Grönland var 
tydligen nästa mål. Vi får 
hoppas att människor längs 
den rutten är lika öppna och 
trevliga som Sikaborna för 
dom kommer få träffa en 
glad, trevlig och givmild 
ensamseglande engelsman. 

Micke J 
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Brandtrappa på 
Träffpunkten 

Foto : Tage Brändströrn 

Under den gångna vintem 
har några föräldrar tili bam 
i mellanstadieåldern ta
git kontakt med styrelsen 
Träffpunkten om att an
vända övervåningen som 
"ungdoms-gård". 

Detta ställer dock krav 
på nödutgångar.Efter kon
takt med Christer Björk
man från Umeå brandför
svar beslutades att bygga 
en trappa från balkongen. 
Lösningen blev en gal
vad ståltrappa inköpt från 
Blocket. 

Trappan har sedan modi
fierats av skicklige smeden 
Göran Andersson och ger 
nu en säker nödutgång från 
balkongen. 

Dessutom har de två gle
sa balkongdörrarna ersatts 
av en ny. 

Tack tili Sikeå Plåt & 
Smide samt Br. Åhmans 
Måleri . 

Gunnar L 

Titta på din 
närmsta 

anslagstavla ! 
Ser det ut som den behö
ver omvårdnad. Gå ihop 
med dina grannar. Måla 
om den, räta upp den och 
snygga tili den. Om ni be
höver materia( eller har 
frågor kan ni kontakta 
Sture Bäckström, Bränn
stan 67 . 
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"Lundsbacken", nuvarande Krogsvängen 
Vid korsningen mellan 
Gammellandsvägen och 
Krogsvängen, på tom
ten där själva krogen låg 
på 1 700-talet, låg senare 
ett hus som man numera 
bara ser grunden på. I det 
huset bodde Pehr Anton 
Lund(berg), född 1827 
och hans hustru Christina 
Margaretha Andersdot
ter (1830-1922). Av deras 
sex barn bodde i början av 
1900-talet tre stycken inom 
hundra meters håll. 

Föräldrahemmet över
togs av yngste sonen Jo
han Albert Lund (1873-
194 7). Ca hundra meter 
upp i backen bodde dottern 

1940), gift med Sikeå hamn och Bruket i 
Johan "Putte" Robertsfors. När nya skepp 

Pehr Anton Lund(berg) med familj. 

Brändström. Hu
set låg då längre 
in på tomten än 
det nuvarande 
huset gör. 

På den tiden 
kallades backen 

Fotottroligentagetmellan 19/0-1920. på grund av det

Christina Amanda (1862- ta, för Lundsbacken. Det 
1926), gift med Carl Jonas var då enda vägen mellan 
Ågren ( 1860-1921 ). Det 

kom in i hamnen sprang 
Ågrens söner, Edvin född 
1888 och Arvid född 1890, 
med bud om detta till Ro
bertsfors. 

Maggan Ågren 
Johansson,(barnbarnsbam 

tili Amanda och Jonas 
Ågren) 

huset är det enda som finns 
kvar ännu. I "Puttesgår'n" 
på tomten ovanför bodde 
dottem Margaretha Gus
tafva ( "a'Stava" , med 
vårta på näsan, kallades 
också "Puttemor") (1871-

Shettisutställning 

Hantverksmarknad 
på Träffpunkten 

Den 30 september anordna
des hantverksmarknad på 
Träffpunkten. 

Marknaden var lyckad 
med 15 aktörer och med 
minst 1 00 besökare. 

Det hela startade genom 
att Kf blackbird fick en för
frågan efter en diskussion 
med Bejjans Hantverk om 

Foto: Ingemar N 

det var möjligt att göra en 
marknad med inriktning på 
hobby, hantverk och kultur. 

Det som erbjöds var 
allt från stickade kläder, 
svarvade skålar till hemba
kat. Samt att Träffpunkten 
själva sålde gott fika på 
plats. 

Tomas Ponga 

Pernilla Lindströmfrån Enånger med sitt 3-åriga sto Lindebys Aziba 

I början av hösten var det 
återigen dags för byns rid
skola att gästas av en hei 
massa Shetlandsponnies. 
För nionde året i rad ord
nade Kersti Erlandsson, 
Pia Sandström och alla de
ras medhjälpare en utställ
ning för "Shettisar". I år 
var det totalt 57 små hästar 
med ägare och skötare som 
gästade Sikeå och många 
av dem var långväga gäs
ter. Den nordligaste från 
Överkalix och den sydli
gaste från Enånger, söder 
om Hudiksvall. 

Hästarna visas i grupper 
uppdelade efter ålder och 

kön och en domare bedö
mer exteriör och hur de 
rör sig, ungefär som på en 
hundutställning. 

Vad är det då som får 
shettisfolket att åka så 
långt för att få visa upp 
sina shettisar? 

Det är så härlig stäm
ning här. Alla är glada och 
man hjälps åt. Så är det 
inte på utställningar i söd
ra Sverige, säger Pemilla 
Lindström från Enånger 

Nästa år är det 10-års ju
bileum i Sikeå och Kersti 
och Pia ser fram emot att få 
avlösning som arrangörer. 

Lars L 



Våra vägnamn: 

Gränden utgår från Hamn

vägen nedanför Skol
backen och ingår i den 
stadsplan, som upprättades 
av Robertsfors AB över 
området nära hamnen år 
1907. Pian en skulle möta 

Spiran 

son eftemamn, en riktig 
kraftkarl, "Fulle skjorta" 
sa man, men snäll och god
modig, omtyckt av alla. 

Han tillhörde en gamma! 
sikeåsläkt som tjänat bru
ket i flera generationer, 

paret enda bamet, sonen 
Herbert. På 1920-taleet 

köpte de tomten i planom
rådet och byggde sitt hus. 
Tomtpriset var 200 kronor! 
År 1942 dog Tekla. Herbert 
hade då gift sig och lämnat 
hemmet. Han blev ensam, 

men fick så småningom en 
hushållerska, änkan Anna 
Pettersson. Konrad slutade 
sina dagar år 1963, 78 år 

gamma!. 
De sista fartygsbyggena i 
Sikeå 

Karta upprättad av lantmätare John Hedman 

En grupp äldre timmermän 
byggde på 1940-talet tre 
stora utsjöpråmar på pråm
slipen i hamnen. Runda 

Olle syns i mitten av fotot. 
behovet av bostäder för 
den stora arbetskraftsin
vandringen i samband med 

hamnens utbyggnad. Då 
byggdes kajer och ma
gasin för pappersmassa 
från den nya fabriken i 
Robertsfors och för vir

ke från sågen. 
Pian en innehåller 

skoltomt, 48 hustom
ter och ett parkområ

de. Runda Olle bodde 
längst in i gränden. 
Tomten är markerade 

med ett kyss. (ldag bor 
här Merja och Tommy 
Johansson) 

Runda Olle var tim
merman och pråmbyggare, 

lika bred som lång, därav 
smeknamnet. Egentligen 
hette han Konrad - Olofs-

far Olof Andersson som 
varvsarbetare och farfar 
Anders Siklund som styr-

man på brukets fartyg. 

Konrad var född 1885. 
När han var 24 år gifte han 
sig med Tekla Moritz från 
Gumboda och år 1910 fick 

Konrad var en välkänd 
profil i dåtidens Sikeå. Han 
var en samhällsbyggare, 

engagerad i föreningsli
vet. När konsumtionsför
eningen bildades i Sikeå 

tillhörde han de drivande. 
Han var också en värdig 
representant för den arbe
tarstam som genom hårt 
arbete byggt upp vårt väl

stånd. 
Sture 
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Grattis! 

Årets vinnare av bildgåtan 
blev Curt Nyman Sikeå, 

ett stort Grattis tili honom. 

Rätt svar som följer: 
A Kustlandsvägen 
B Lägdeviksvägen 

C Gammellandsvägen 
D Stenhuggargränd 
E Krogsvängen 
F Miasgränd 

G Hamnvägen 
H Gammellandsvägen 

Ingemar 

Arrangemang för 
Musikhjälpen 

11-1 7 december genom

förs Musikhjälpen i Umeå. 
Årets insamling går tili 
"Barn är inte tili salu". 
Varje minut säljs 4 bam tili 
sexhandeln men mörkerta
let är enormt. 

Vi är några som job

bar mot att det ska ske en 
del aktiviteter i byn under 

veckan . 
Vili din förening vara 

med hör av dig snarast tili 
Ingrid H mail 
ingrid@stensnas.be eller 

ring 070-5825961. 
Yi har några aktiviteter 

på gång men det vore helt 
fantastiskt om flera fören
ingar kan vara med med 

någon aktivitet. Allt k01n
mer att samordnas med 
möten på Träffpunkten. 

Ingrid H 
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SPIRAN KRY.,,F 

VÅGAR 
BAKOM 

DÄR 
BOR 
INGA 

BAS· 
TANTA 

NED-
TON RANS 

Spiran 

AV KRISTINA MANG 

STRÅ-
LANDE! 

PLATT-
ITYD 

BUSCH· 
THOR 

KORT 
SLANT 

FESTEN 

AGENTM 
SÄRSKILD 

LICENS 

GRANN
TRÄSK 
RUNT 

SEGRARE 

GERDRAG KLASSISK UNGDOMS ETTSÅNTKAN VARA ELEK-
KRAFT KONSER- FILM FRÅN PARMRICK ELLER TRISKA 
MÅTT VERINGS- 80TALET FÖRENKLAVARDAGEN ATOMER 

MEDEL 

SKIDORT 
SOM FÅTT 
NAMNAV 
TRÄDET 

KAN VARA 
MONARK 

TAIFRÅN 

FASTER 
FÖRR 
MEST 

LATT 0 

➔ 
GOTT
G ORT 

GJORDE 
GENERÖS 

1000 
OULES 

KORTSPEL 

KORTFÖR SENIOR 
UNDER- --

KÄNT RYMMA 

SLÖT 
FRED 

S NKAN 
TORKAS 
ISÅDAN 
STUGA 

Foto och japanska haikudikter: Eva Söderberg 

Sommaren är slut. 
Det som måste göras görs. 
Hög utsiktsnivå. 

Gässen flyttar snart. 
Förbereder och ordnar. 
Länge vingar bär. 


