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Spiran 

Hur ser vi på framtiden? 
Vilken start på sommaren! 
Sol och värme i massor, 
vilket inneburit en bra start 
för Sikeå Havscamping, 
Andra Varvet och andra 
föreningar som berörs av 
att folk är i rörelse. 

Vi är i en förändringens 
tid här i byn. I takt med att 
många av byns eldsjälar 
trappar av så uppstår behov 
av nya ideella krafter. Det 
senaste året har det tyvärr 
varit svårt att hitta perso
ner som vill engagera sig 
i byns större föreningar, så 
också för LSI. Därför fun
derar vi på att skapa grup
per där man ges möjlighet 
att hjälpa till med något 
som intresserar- bakning, 
målning, snickeri, röjning, 
o.s.v. Vid sista årsmötet 
kunde inte styrelsen få en 
komplett bemanning och vi 
saknar idag en ordförande. 
I år löser vi detta genom 
att fördela ansvaret mellan 
flera personer i styrelsen. 

På det extra förenings
mötet, som hölls i samband 
med Allemanut-dagen, 
gavs styrelsen i uppdrag 
att titta på hur vi organise
rar verksamhetema i LSI. 
Bland annat kommer vi att 
utreda och ge förslag på 
hur campingen ska drivas 

och utvecklas i framtiden. 
En arbetsgrupp ska tillsät
tas, som undersöker olika 
lösningar, som sedan by
boma ska fatta beslut kring 
på ett extra föreningsmöte. 
Vad gäller "Projekt Ser
vicehus" så har det parke
rats. En billigare och mer 
flexibel lösning undersöks. 

Vad jobbar styrelsen med 
annars? Förutom alla ativi
teter, som under sommaren 
genomförs med hjälp av 
ideella krafter, så ska alla 
campingens korttids- och 
långtidsgäster tas om hand 
på ett bra sätt. Det sker ge
nom ett antal ideella cam
pingvärdar, samt äldre och 
yngre ungdomar, under 
ledning av Ingela Nordin 
och campingsektionen. Vi 
testar också att anställa 
Göran Åberg och Hans
Erik Lindberg som vakt
mästare, med havscam
pingen som huvudsakligt 
arbetsområde. 

Som många sett och kan
ske undrat över, så är lek
parken under tillblivelse. 
Utrustningen är levererad 
och lekparken ska snart 
vara på plats. Det är en 
grupp föräldrar som håller 
i det projektet. 

Se där-en hei del att 
jobba med även i år. På 
grund av sjukdom är sty
relsearbetet lite försvagat 
detta år, men engagemang
et och viljan lever! 

I detta nummer av Spi
ran finns en bilaga. Det är 
den enkät om vår önskade 
framtid, som vi pratat om 
under höstens byamöten. 
Vi hoppas få in många 
synpunkter och svar, att 
ha som underlag för den 
fortsatta byautvecklingen. 
Vad vill du se i byn år 2030 
och hur vill du att det ska 
vara att bo här? Hur tänker 
du kring det ideella enga
gemanget och vad kan vi 
alla bidra med? Ta chansen 
att göra din röst hörd! En
käten kan besvaras digitalt 
på legdeasikea.se men det 
går även bra att besvara på 
papper och lämna i brevlå
dan vid Träffpunkten. 

Styrelsen genom Birgitta 
Falk och Jenny Boström 

Birgitta Falk 

Sikea.se går i graven 
För ett år sedan informerade vi om att sikea-domänen skulle stängas ner 
p.g.a. omfattande spam-problem och att alla med e-postadresser via sikea. 
se snarast skulle byta mejladress. 

Nu är det skarpt läge, för domänen släcks ned definitivt den 1 :a augusti. 
Om du fortfarande inte har bytt adress, så är det bråttom att göra något åt 
saken. 

Styrelsen för Legdeå-Sikeå intresseförening 
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Ann-Charlott bränner inga broar 

Den inbjudande Korsvägs- Ann-Charlotts design-ett 
parken, som idag välkom- faktum som inte alla kän
nar byns besökare, tycks ner till. 
kanske alltid ha funnits 
där. Men när Ann-Charlott Att Ann-Charlott varit ak
Nordlund som ung, ener- tiv i byns utveckling rå
gisk 30-åring :flyttade till der inget tvivel om. Hon 
Sikeå, så var Korsvägspar- var initiativtagare till Si
ken inget mer än en igen- keås ökända brandstation 
vuxen bit mark, som under (Sveriges minsta!), hon 
vintrama användes till snö- ligger bakom att Sikeås 
tipp. Själva parken tillkom symbol, sjömärket Spiran, 
efter en studiecirkel i byn, finns uppsatt på land. Hon 
på förslag av Ann-Char- har varit delaktig i insam
lott. Hon har i femton år lingen för ett nytt plåttak 
besörjt för planteringen till hamnrnagasinet, hon 
av blommor där. Och den har bakat och städat för 
ikoniska parkbron, byggd diverse arrangemang på 
av Dan-Viktor och Mar- Träffpunkten. Hon har spe
tin Edvardsson, är efter lat teater och varit aktiv i 

bågskytteföreningen. 
När jag får veta att det 

var Ann-Charlott som kom 
på namnet Andra Varvet 
blir jag inte direkt överras
kad. 

Att ra vara den som sätter 
igång och får saker gjorda 
i byn, tillsammans med 
andra människor, har varit 
drivkraften bakom Ann
Charlotts engagemang. Nu 
fyller hon snart 80 år och 
orken är inte som den va
rit, säger hon. Därför kom
mer skötseln av Korsvägs
parken att lämnas till en 
ny frivillig . Ann-Charlott 

Eva tar över 

själv rar nu mer tid över 
till PRO, föreningen Hjärt
Lung, Handikapprörelsen 
RTP, samt att gå på dans, 
och då helst med särbon 
Per-Ingvar. 

Det är svårt att tänka sig 
hur Sikeå skulle sett ut 
utan Ann-Charlott. Att en 
person kan ha så stor inver
kan visar hur viktigt det är 
att alla känner sig delaktiga 
i byn och dess framtid. Till 
Ann-Charlott kan vi bara 
säga tack! Sikeå hade inte 
varit Sikeå utan en sådan 
eldsjäl. 

Håkan Eriksson 

Nästa sommar är det Eva Söderberg som sköter om planteringen i Korsvägsparken. Eva har ett stort intresse av trädgårds
skötsel och det är svårt att tänka sig någon bättre lämpad för uppgiften. Eva tar också över underhållet av boulebanan. Hon 

tycker om att spela kubb, nu får hon prova om boule är en lika roligt sport. 
Välkommen Eva som Sikeås nya "trädgårdsmästare"! 

Olika rykten om bageriet 
Alla vi som tycker om att köpa bröd 
och fisk på bageriet kan andas ut. Alla 
rykten om att verksamheten ska upp
höra, säljas eller att Bagarstugan snart 
kommer att erbjuda klassisk massa
ge-allt är falska nyheter. 
Som under tidigare år är bageriet stängt 
under sommarmånadema och med 
:flexibla öppettider under resten av året. 
Välkomna till Bagarstugan som åter 
öppnar i höst! 

Håkan Eriksson 

Midsommar i Sikeå hamn 
Midsommarfirandet i Sikeå fick i år 
lov att flyttas inomhus till magasinet. 
Ett tjugotal tappra personer upplevde 
det traditionella midsommarfirandet, 
med dans kring stången och fisk
damm för bamen. 
Lasse och Petrus Hyvönen, samt Zala 
Pezdir stod för folkmusiken, som spe
lades både till dansen i magasinet och 
under den efterföljande fikastunden i 
Hamncafäet. 

Gunnar Lundmark 

Hamnmarknaden 
Hamnrnarknadnen i år besöktes av 
ett stort antal: raden med parkerade 
bilar sträckte sig ändå bort till gamla 
skolan. 
Solen sken men en svalkande vind 
från havet gjorde att kortbyxoma 
kändes väl svala. 
Kön till Andra Varvets säsongs
öppnande var som väntat lång och 
folk släpptes in allt eftersom, för att 
bevara ordning. 

Ingrid Hanke 
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0 Vara •• vagnamn 
Maskinistgränd 

I Brännstans gytter av vägar och gränder hittar vi 
Maskinistgränd. Den utgår från Brännstavägen, börjar 
som en väg och slutar som en stig, som leder ned till Slätt
bäcksbron. Den var en gång brännsta-bamens gångstig ner 
till metarstället på bäckbron och båt-bryggoma vid bäcken. 

Namnet kommer från maskinisten Severin Johansson (se 
bilden) som bodde i gränden från 1930-talet och framåt. 

1900-talets första hälft var de maskindrivna fartygens 
tid i Sikeå. Bolagsägda bogserbåtarna Sikeå, Robertsfors 
och John Jennings och privatägda Täman, Händig, Falken 
med :flera hade Sikeå som hemmahamn. Många bypojkar 
blev sjömän och bosatte sig i byn när man gift sig och 
bildat familj . 

Severin var en av dem. Han utbildade sig till maski
nist och gifte sig 1925 med Hanna Hermansson från 
Piteå. År 1931 byggde han sitt hus på Maskinistgränd. 
Det är huset till vänster längst in i gränden. Här bodde 
han med Hanna och barnen Gerd (f. 1926) och Tor 
(f. 1937). Hanna hade brödförsäljning från en skrubb i 
farstun, återförsäljare åt bagare Byström. Hit kunde man 
gå och köpa både "gofika" och matbröd. 

Familjen skilde sig från oss vanliga sikabor genom att 
Severin, som var en tekniskt kunnig man (han var ju ma
skinist), hade byggt ett badhus/tvättstuga med rinnande 
vatten från den närbelägna brunnen. Jag minns att vi fick 
komma dit och bada en gång och attjag tyckte att det var 
märkvärdigt med vattnet, som kom när man skruvade på 
en kran. Pappa och Severin var ju arbetskamrater på John 
Jennings, så därför blev vi bjudna till badhuset. 

Severin hade ett häftigt humör och fick som så många 
andra sikabor ett öknamn - "Getingen". Hans arbetskam-

Det är sommaren 1938. Bogserbåten John Jennings, med 
hemmahamn i Sikeå, drar timmer efter norrlandskusten. 
Lätta vindar, fart 2 knop och timmersläpet i god ordning 
inbjuder till .fikastund. Luckorna tili besättningens hytter 
står på vid gavel och kolsäckarna tili ångmaskinen ligger 
prydllgt uppradade längs relingen. 

Hela besättningen är samlad på akterdäck. Från vänster 
ser vi skepparen Vestling, äldst ombord, maskinisten 
Severin Johansson, däcksmannen Axel Svanström, kockan 
(kallades också "trissa ") Ester Lundgren, styrmannen Knut 
Eriksson och eldarenHolger Bäckström, alla sikeåbor utom 

skepparen och styrmannen. 

rat, min far, kallades "Vilde Holger". Det idylliska livet 
ombord som bilden målar upp kanske också hade andra 
sidor, när närheten ombord blev för påträngande, efter 
många dygn till sjöss med dåligt väder och lite sömn. 

Skeppare Westlings favoritcitat - "Om än stormig är 
resan, ack hur skön är ej hamnen" kanske hade en dubbel 
betydelse. 

Severin- maskinisten - dog 1974. 

Sture Bäckström 

Välkomna till Sikeå! 
Den 8 april 2017 stod äntligen vårt Älvsbyhus fårdigt för att :flytta in i 

MåBraByn. Vi bor på Granskär 101, ett grått hus med vita knutar. Att bygga 
hus har varit minst sagt utmanande, samtidigt som vi haft en liten bebis som 
såklart kräver sitt. Trots allt är det helt underbart att fa :flytta till Sikeå och fa 
nära till havet, naturen och nära och kära. 

Niclas Varjonen, Jessika Andersson och Kevin Andersson heter vi och vi 
stormtrivs i vårt nya hus. Jessika är jurist och arbetar statligt och Niclas ar
betar på Martinssons. Vår son Kevin fyllde nyss 2 år och han älskar traktorer. 

Vi har tidigare bott i Robertsfors men drömmen om ett hus i Sikeå har i 
princip alltid funnits. Jessika är uppvuxen i Sikeå och det känns väldigt bra 
att vår son far växa upp i samma trygga, omtänksamma och hjälpsamma by. 

Vi trivs jättebra i Sikeå och hoppas på att lära känna :fler Sikeåbor framö
ver. Med det sagt önskar vi er en trevlig sommar och tackar för ett trevligt 
välkomnande tili byn. 

Familjen Andersson/ Varjonen på Granskär 101 
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Välgörande vattenskoterförare på snabbvisit 
Efter lång natts färd, anlände de tidigt en torsdags 
morgon: fem slitna vattenskoterförare från Kalix . 
Tillsamrnans ska de köra sina vattenskotrar från Y stad 
till Haparanda, med målet att sarnla 100.000 kronor till 
Prostatacancerförbundet. I Sikeå hamn söker de tillfälligt 
härbärge och redan senare samma dag ska de ge sig av, 
men innan dess hinner traktens invånare visa sitt stöd och 
sin uppskattning för grabbamas välgörenhetsaktion. 

Spiran vill belysa några av dessa engagerade insatser: 
• Robertsfors kommun gav ett bensinbidrag till ett 

värde av 2.500 kr 
• Stellan Isberg transporterade bensinen och tankade 

även skotrama 
• Jörgen Andersson från Coop bjöd resenärerna på 

köttfärslimpa till lunch 
• Joakim Eriksson från Ica Supermarket sålde 

Estelleflätor och skänkte inkomsterna (över 3.000 kr) till 
insamlingen 

• Lennart Brännström från Lions Club Robertsfors 
skänkte utan omsvep 500 kr 

• Båtklubbens fikaförsäljning gick oavkortat till 
insamlingen, Gunnel Erikssonjobbade ideellt i 
receptionens kök 

• Göran Åberg samordnade den inledande dialogen 
med skoterförarnas kontaktperson i Haparanda 

• Curt Öberg lånade ut sin privata skotork till 
skoterförarna 

Om önskemål finns , så utlovar Harriet 
Andersson, från Västerbottens landsting , en 
föreläsning i Robertsfors om prostatacancer. 

Fakta om prostatacancer: 
• Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancer
sjukdom och drabbar 10.000 män varje år 
• Genomsnittsåldem vid diagnos är 70 år, män 
under 50 löper mycket liten risk att drabbas 
• Vad som orsakar cancem är inte klart, men 
runt 10% av fallen är ärftliga 

Källa: Prostatacancerforbundets hemsida 

När vattenskoteråkarna lämnade Sikeå hamn skrev de 
på Facebook: 

" Vi har tyvärr inte tid att tacka er alla som hjälper 
och stöttar efter vägen nog mycket, men innan vi lämnar 
Sikeå vill vi passa på att rikta ett oändligt stort tack till 
dessa hjältar på Sikeå Båtklubb, Sikeå Camping och 
Byaföreningen - både för hjälp rent praktiskt men även 
för bidragen tili insamlingen. Vilket engagemang! Ni är 
guld värda!" 

Du som läser detta kan ha glädje av att veta att de fem 
vattenskoterförarna nådde Haparanda nästa dag, fredagen 
den 8:e. Då hade de samlat in över det dubbla av sitt 
ursprungliga mål på 100.000 kronor. Vi gratulerar dem 
och tackar för att vi i Sikeå fick vara delaktiga i deras 
välgörande ändamål ! 

Håkan Eriksson 

Läs mer om Kalixgrabbarnas resa på Facebook: 
1000 sjömil på vattenskoter - mot prostatacancer 
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ETT FORETAG I HÄSTVÄG 
Biograf, missionshus och nu ... butik för ryttare? Här är Gunilla 
Björns berättelse om när hon lite otippat flyttade butiken från 
Robertsfors till Sikeå. 

En kväll i höstas, när jag åkte hem 
från min dåvarande butik i Ro
bertsfors, såg jag en Till salu-skylt 
och det slog mig: Varför köper inte 
jag missionskyrkan och gör om den 
till min egen butik och lager istället? 
Sagt och gjort. Jag ringde mäklaren, 
fick komma och titta, vann budgiv
ningen och, innan älgjakten dragit 
igång, så var jag ny ägare till ett hus 
med en historia i Sikeå. Kanske inte 
det jag hade tänkt mig när jag flyt
tade hit för två år sedan. 

Lantmäteriet är en bra källa för his
toriska dokument och det här är vad 
jag fätt fram: 

Biograf ens tillblivelse 
Den 10 juni 1929 förrättade lantmä
tare Karl Lindeborg från Umeå av
styckningen på det som kom att bli 
Robertsfors Sikeå 4:20 från fastig
hetema Sikeå 4:10 och 4:11. Säljare 
var Erik Herman Holmgren och hans 
fru Fanny Lovisa och köpare var J.E 
Andersson med sin fru Edla. 0,1210 
hektar styckades till en köpeskilling 
på 500 kr. I inskrivningen står att 
tomten skulle användas till bostads
byggande och att utfart skulle ske till 
byavägen. J .E Andersson betalade 3 5 
kr för lantmäteriförrättningen. 

Den 14 mars 1930 togs en inteck
ning ut på 13.000 kr. Förmodligen 
användes dessa pengar till att bygga 
biografen. 

Missionsförsamlingen, som sedan 

1935 haft bland annat söndagsskola 
i Sikeå, saknade lokaler och hade 
fätt avslag på sina planer att bygga 
eget. Anton Burman hade från bio
grafens vaktmästare hört att bygg
naden var till salu och på årsmötet 
1951 fick styrelsen fullmakt att köpa 
biografen från dåvarande ägaren 
som var bosatt i Umeå. Arvis Ed
ström och Anton Burman fick upp
draget att teckna köpehandlingama. 

Missionshuset tar över 
Sommaren 1951 påbörjades om
byggnaden av biografen, byggmästa
ren var Göte Boström från Hertsång
er. Ett kök och en hall byggdes och 
golvet som varit sluttande rätades ut. 
Även fem höga fönster på var lång
sida sattes in. Maskinistens rum på 
övervåningen blev en mindre mötes
lokal där många sikabor har minnen 
från "juniorema", har jag fätt höra. 

Den 9 december 1951 återinvigdes 
byggnaden, nu som missionshus. An
ton Burman skänkte två murgrönor, 
som fram till inte allt för länge sedan 
prydde fonden. 

Allt eftersom har renoveringar 
gjorts i byggnaden, bland annat har 
det tillkommit toalett och indraget 
vatten/avlopp. 

Och så ... 
Den 10 september 2017 fick jag lag
fartsbeviset och den 3 december togs 
lokalen i bruk som ny butik och lager 

för min verksamhet. Fram till dess 
hade jag efter flytten till Sikeå bedri
vit verksamheten (som till 95% består 
av näthandel) i Matts Sports gamla 
lokaler. Tyvärr rider inte många sin 
häst på Storgatan i Robertsfors ... 

Selar.se har funnits sedan 2003, då 
jag började med försäljning av selar 
och utrustning till kuskar och hästar 
i sportköming. Fram till 2016 drevs 
företaget som enskild firma under 
namnet Fällfors Friesergård men om
bildades sedan till ett aktiebolag. Nu 
ska bara namnet justeras. 

l"'-~ 
l~www.selar.se 

Numera säljer jag allt som både 
ryttare och hästar kan behöva. Från 
selar och sadlar till ridbyxor och 
kosttillskott. I den nya lokalen kom
mer jag framöver också att utöka sor
timentet med mer foder och stängsel
material. Mycket saker kanske inte 
finns i butiken men det kan jag ta 
hem på beställning. 

Jag blir jätteglad varje gång det 
kommer in någon som har minnen 
att berätta från lokalen. Sam bio el
ler som möteslokal. Kom in så bju
der jag på kaffe, om du bjuder på ett 
minne. 

Haen fin sommar! 

Gunilla Björn 
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SoMMar-höst 201~ 

Barnens Brukets dag, 10-15, Robertsfors 
Grillfest, Granlogen 19.00, Sikeå 
Dressyrtävling ponny, lvarhallen, Sikeå 
Stugsista med surströmming, Granlogen, Sikeå 

Musikkafeer 
Kajutan - Onsdagar kl 18.30 

Countrykväll - Marcus med vänner 
Elviskväll - Ingemar Sandström 
Blueskväll - Generation Blend 

SYLT 

JOULE 

27 juni 
4 juli 
11 juli 
18 juli 
25 juli 
1 aug 
8 aug 
15 aug 

En salig blandning - Anna, Erika, Tord, Tim 
Jazzkväll - Hera Musikduo - Ebba, Sofie 
Viskväll - Birch Town Singers 
Kvinnliga legender - Linda Niska-Sehlberg 
Dansbandskväll - Good Fellaz 
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2018 års bildgåta blir att leta efter något 
som snart inte finns kvar. .. Förr fanns det 
nog fler lador än hus men i dag har nästan 
alla tagits bort eller säckat ihop. 

Koppia ihop vägnamnen med de få 
lador som nu finns kvar i våra byar 
och skicka senast sista augusti till: 
Ingem

0
ar Nilsson 

Legdea 117 
91593 Robertsfors 
e/ler ingemar@stensnas.be 

Brännstavägen 
Gammelandsvägen , 
Affärsvägen 
Bergnäsvägen 

FOTO: 
\!:ill'~::::~~~~~ Ingemar Nilsson 
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