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Spiran 

Viktiga beslut att fatta 
I våras fick styrelsen för 
LSI i uppdrag att titta 
över organisationen i 
föreningen och vilka 
förutsättningar det finns 
för att lägga campingen 
i en separat organisation. 

Styrelsen har jobbat med 
frågan och har också haft 
ett byamöte i höst, där 
vi lade fram förslag på 
altemativa upplägg. Det 
bestämdes att styrelsen 
skulle gå vidare med 
förslagen och att ta fram 
mer specifika underlag 
för byboma att sätta sig 
in i, innan beslut kan 
fattas. En arbetsgrupp med 
representanter från byama 
börjar nu att utveckla dessa 
underlag. 

Vi har också jobbat vidare 
med projektering av 
servicehuset och där har 
vi under sommaren hittat 
en lösning med moduler 
som är tilltalande både 
prismässigt och vad gäller 
uppsättning. Byggnaden 
kommer att vara snarlik 
den ursprungliga ritningen 
och placeringen blir också 
som det tidigare var tänkt. 

De frågor som styrelsen 
bör fatta beslut om före 
årsskiftet och som vi vill 
förankra är: 

1. Skall det investeras i det förutsättning för att kunna 
nya servicehuset, eller inte? få investeringsstöd för ser

vicehuset. 
Det gamla servicehuset 
blir allt svårare att hålla i 
önskvärt skick. Våra gäster 
börjar bli lite otåliga, då 
det pratats länge om denna 
investering. 

2. Ska vi separera camp
ingen från LSI och, i så 
fall , på vilket sätt? 

Vi tror att både camping 
och byautveckling mår 
bättre av att separera 
verksamhetema. Enligt 
våra stadgar ska inte LSI 
driva verksamhet som har 
möjlighet att stå på egoa 
ben. 

Styrelsens huvudförslag är 
att bilda ett aktiebolag -
Sikeå Havscamping AB -
som ägs tili hundra procent 
av LSI. På så sätt kan vi i 
byn ha fortsatt kontroll över 
vinster och hamnområde, 
och vi kan fortsätta driva 
verksamheten med en 
kooperativ idegrund, om vi 
vill det. 

Ett annat alternativ vi tit
tat på är att arrendera ut 
campingen tili extem före
tagare. Att verksamheten 
bedrivs i bolagsform är en 

Om bifall lämnas tili 
styrelsens huvudförslag 
under punkt 2 så måste 
styrelse väljas för nya 
bolaget och de personema 
måste väljas innan bolaget 
kan bildas. 

Vi kommer så fort möjligt 
att kalla tili möte för att 
presentera hur vi tänkt 
att omorganisationen ska 
gå tili, för att sedan fatta 
beslut om fortsättning. 
På det mötet hoppas vi 
naturligtvis att så många 
som möjligt kan delta, så 
att vi får väl förankrade 
beslut. 

F örutom detta så arbetas 
det vidare med byaplanen 
och att hitta lösningar för 
fortsatt verksamhet och 
utveckling i området. 

Håll utkik efter mötes
inbjudan och väl mött! 

Birgitta Falk 

Hur i hetSike Hamnade jag här? 
David heter jag, Spirans nyaste redaktionsmedlem, även känd som fotvårdar'ns kari. 
Jag fl.yttade tili Sikeå Hamn våren 2017, efter att ha bott ett antal år i Umeå. Ursprung
ligen kommer jag från en liten by i Dalama. Nu bor jag med Julia "fotvårdar'n" i Ang
elica Åströms gamla hus och tili j ulen blir vi en familj. 

Håkan Eriksson ringde mig en dag i våras och undrade om jag ville 
bli redaktör för Spiran. Med lika delar entusiasm och nervositet tack
ade jag ja. Så nu är det jag som står tili svars för tidningens utseende 
och de ofrånkomliga stavfelen. 

Om du har synpunkter eller kanske vill skriva en rad för nästa num
mer, hör gäma av dig tili mig! 

Godjul! 
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Lekparken färdigställd 
Äntligen är den klar, lekparken i Sikeå Hamn! Iden 
har funnits med i byaplanen en längre tid, och för tre 
år sedan träffades så ett gäng föräldrar för att påbörj a 
förarbetet till en lekpark. 

Alla fick olika uppgift
er för att arbetet skulle 
närma sig ett färdigt 
resultat. Några skrev 
ansökningar till kom
munen, andra samta
lade med barnen i byn 
om vad de önskade. 
Tillslut hade vi ett fär
digt förslag på hur det 
skulle kunna se ut. 

Så började jakten på finansiering och den processen 
kändes kanske seg för många bybor. Men saker tar 
tid, inte minst då alla i gruppen har små bam, och 
väntan på olika fondpengar drog ut på tiden. 

Under 2017 planerades lekytan och träd började 
fällas, till vintem samma år beställdes slutligen le
kutrustningen. Våren 2018 påbörjades grävning och 
under sommaren monterade några av byns föräldrar 
ihop utrustningen. Nu saknades bara barken, som 
skulle fungera som fallskydd. Till sensommaren 
stod lekparken äntligen klar för besiktning. 

Årets julmarknad 
Sista söndagen i november var det julmarknad på 
Träffpunkten i Sikeå. Årets marknad var mycket 
välbesökt, stundtals var det köer vid marknadsborden 
och i cafäet. Varma sockor, julpynt, julgodis och 
textilier fyllde borden. Lions tog beställningar 
på julkärvar och våra lokala producenter sålde 
blåbärsglögg och bröd. 

Gröt, skinkmackor och go'fika inmundigades i sådan 
mängd att köket fick ta till "pian B" för att servera 
alla hungriga. 

Trevligt med så många besökare! 

Rolf Johansson 

MuSIKEÅhjälpen 2018 
Vecka 50 ordnades flera arrangemang för MuSIKEÅ
hjälpen. Temat för året var "Alla har rätt att funka 
olika". Träffpunkten stod återigen för lokal hela 
veckan. 

Utbudet av aktiviteter var 
Och tänk, nu är det minst sagt varierat; på 
vinter och parken är programmet stod bland 
helt klar! Glöm inte annat konsert med Sikeå 
att använda den trev- Singers, filmvisning, 
liga Iilla grillplast som yoga med Anne Grobur, förskolan Drömvallens 
finns i anslutning till luciatåg och afterwork med musikquiz och lotteri. 

lekparken. 
Den slutgiltiga summan hamnade på 29.544 kronor! 

Tack till alla medver- I fjol samlade vi ihop drygt 27.550 kronor till "Bam 
kande föräldrar som är inte till salu". 
gjort detta möjligt! 

Marika Andersson 

Barbro Pettersson 
Lena Björk 
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Våra vägnamn 
- Skräddargränd 
Skräddargränd är en liten gränd i Brännstan, 
som inte så många känner tili. Den utgår från 
Jämmerdalsvägen och var ursprungligen en del av 
den gamla Brännstavägen upp till byn. 

Gränden har fått sitt namn efter skräddar-Bohman, 
som bodde i den timrade stugan vid grändens 
slut. Han hette Karl och hustrun Sofia Agretta. 
Skrädderiet gav väl inte så stora inkomster, så medan 
Kalle satt på skräddarbordet och sydde rockar och 
kostymer, bidrog Sofia till försörjningen genom 
att baka tunnbröd till byboma. Bagarstugan låg på 
bergknallen, mitt emot Axel och Mimmis hus vid 
Brännstavägen. 

Sofia och Kalle på väg till kyrkan. 

Ett par kor och häst i lagården utgjorde väl 
grundbulten i försörjningen. Bohmans hade ingen 
mark i närheten av huset. Foder till djuren fick man 
från "Bohmans gäla" på Ståbacken - en myr som 
man under stora vedermödor röjt upp och <likat ut. 

l'OKtncw~m 

Kalles amerikakoffert. 

Kalle var en av byns stora historieberättare. Han hade 
varit i Amerika och kunde berätta hur stort allting 
var där. Behövde man en dansbana, var det bara att 
såga av ett träd, så kunde man dansa på stubben. 
Han berättade om de höga husen och gatoma som 
var av gummi och om mannen som ramlade från 
en skyskrapa och sedan studsade upp och ner, så 
att man till slut blev tvungen att skjuta honom av 
barmhärtighet, för att han inte skulle svälta ihjäl. 
Äldre bybor, också den lojala hustruns kommentar 
till de fantastiska berättelsema: "men ha du vyre ve 
om he å, Kalle ." 

Bohmans var starkt religiösa och hos dem hölls 
ibland byabön. Köket var bönsal och plankor mellan 
stolar blev bänkar för deltagama. Predikanten hade 
sin plats vid spisen. Som femåring fickjag följa med 
farfar på en sådan byabön. 

Bohmans gjorde avtryck i byn genom sitt religiösa 
engagemang och Kalles historier roade många bybor 
genom åren. 

Sofia dog 1954, 82 år, och Kalle 1958, 85 år gammal. 

Sture Bäckström 

Träffpunkten har förärats en tavia. På baksidan finns texten: 
"En gåva genom Marie Forsman (dotter), gäller Ragnar 
Forsman, död maj 2017, 97 år, bördigfrån Sikeå. 

Notis: det var ju vanligt att "gubbarna" i Sikeå hade sina 
ställen där det spelades poker, bl.a. den tidens nöjen. LA" 

Någon som kan berätta mer om "den tiden"? 

Kontakta gäma Rolf (070 391 27 37). 
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En eldsjäl har slocknat 
Vi har sorg i Sikeå 
i dag, jag har nyss 
fått veta att vår 
ständigt närvarande 
Curt Nyman gått bort. 
Hade hört han varit lite 
krasslig, men inte anat 
att det skulle ske så fort. 

När jag träffade Curt 
var det genom fören
ingen Krysspricken. Oj, 
så många bågskytte
täv lingar som våra fa
miljer har följts åt på! 
Över hela Norrland blev 
det. Vi bodde på vandrar
hem eller annat, sedan 
blev vi med husvagn, 
båda familj ema. Ä ven 
på semestrar med hus
vagnen har vi följts åt. Vi 
kom så bra överens. Det 
blev många timmar som 
vi spelade plump eller 
knekt med tioöringar 
tillsammans. 

"Att sitta med 
. 

armarna t 
kors var svårt 

för Curt" 

Träffpunkten betydde 
mycket för både min 
sambo Dan-Viktor och 
för Curt. Alla repara
tioner de gjorde till
sammans, alla danser 
som de ordnade, och 
teatrar som vi spelat och 
varit ihop om. Aldrig har 
vi haft tråkigt, det fanns 
alltid något man kunde 

"Curt var 
Sikeå trogen 
under hela 

sin tid" 

Curt Nyman, 1932 - 2018 

många timmar han suttit 
i receptionen, eller gjort 
något annat jobb där 
nere. Men att sitta med 
armama i kors var svårt 
för Curt, så han lärde 
sig göra luffarslöjd. Han 
fömyade till och med 
användningen av luffar
slöjden. Det var inte bara 
underlägg för pannor 
som han gjorde, nej, där 
fanns också skålar och 
ljushållare, bland annat. 
Curt var så noga och 
det blev så snygga saker 
som han tillverkade. 

göra för Träffpunkten. 

Curt och Lola fick 64 
år tillsammans, det är 
inte många par som får 
uppleva detta. De träff
ades redan på 50-talet, 
gifte sig och fick bam; 
dottem Ann-Kari och 
sonen Lars-Åke. De 
hade även ett cafe ihop 
på Korsvägen i Sikeå. 

Efter några år fick Curt 
arbete på Asea, Lola 
börj ade arbeta på posten 
i Sikeå. Curt jobbade på 
verkstad under hela sitt 
arbetsliv, han hann med 
att byta företag några 
gånger där i Robertsfors. 

Som i andra familjer har 
även Curt och Lola gått 
igenom en stor sorg. Det 
var när deras dotter gick 
bort i cancer. En svår tid 
följde efter det. Minnen 
finns alltid kvar, bleknar 
aldrig bort. 

Curt har varit Sikeå 
trogen under hela sin tid, 
boende med Lola i sitt 
trivsamma hus, inte långt 
från Träffpunkten. Hos 
dem har alltid funnits tid 
för prat och en kaffetår, 
för de många vännema 

De sista åren var det och för släkten som är 
campingen som var vik- stor. 
tig för Curt. Undrar hur 

"Där har all
tid f unnits tid 
för prat och 
en kajfetår" 

Tack för alla de år vi har 
fått vara tillsammans. 
Den vänskapen har be
tytt mycket för mig. 

Vännen Ann-Charlott 
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Bilder av framtidens Sikeå Hamn 
Ångermanland har Höga Kust
en. Visionen är att Ostkusten 
ska bli ett lika framgångsrikt 
varumärke i marknadsföringen 
av vår kustremsa. Hur kommer 
Sikeå Hamn se ut år 2030? 

Robertsfors kommun har fått 
projektmedel från Havs- och 
vattenmyndigheten för att ta 
fram en lokal pian för vårt 
kust- och havsområde. Tili 
detta projekt har kommunen 
anlitat konsultföretaget eSam, 
som anordnade en workshop 
rörande utvecklingsmöj ligheter 
av respektive hamnområden. 16 
personer från Ratan, Sikeå och 
Gumboda var anmälda, för att 
tilisammans diskutera frågan. 

Inledningsvis fick vi i uppgift 
att beskriva den önskvärda 
framtidsbilden av våra respektive 
hamnområden år 2030. Som av 
en händelse sammanföll tids
perspektivet med vårt pågående 
arbete med den nya byaplanen för 
Sikeå/Legdeå. 

När vi förflyttade Sikeå Hamn 
elva år fram i tiden, framfördes 
följande som exempel på ut
vecklingsmöjligheter av hamnen 
och hamnområdet: 

• Gamla skolan är upprustad tili 
företagshotell/vandrarhem. 

• Byggnaderna i hamnområdet 
är upprustade och i lokalerna 
bedrivs olika former av närings
verksamhet. 

Vilkaforändringar kan vi vänta oss tili år 2030? 

• Taket på Bagarstugan är utbytt 
och Magasinsbyggnaden är både 
upprustad och upprätad. 

• Havsviken är muddrad och kaj
erna går nu att använda riskfritt. 

• 0 lika typer av arrangemang går 
att boka på konferenshotellet med 
restaurang. 

• Sikeå havscamping har öppet 
året runt och ett ökat utbud av 
vinteraktiviteter finns att erbjuda. 

• Stiftelsen Sikeå Hamn har byggt 
nya fastigheter i harnnområdet, 
nyinflyttade kan välja att bosätta 
sig i hamnen eller på Östersidan. 

• Det går att färdas tili de andra 
hamnarna i kommunen med sär
skilda båtturer, eller genom att 
hyra cyklar. 

• Detgårenfärjeförbindelsemellan 
Sikeå Hamn och sommarcafäet på 
Kolkajen/Granlogen. 

Framtidsbilderna från workshopen 
kommer, tilisammans med övrigt 
material som konsulterna tagit 
fram, att sammanställas och pres
enteras i form av ett så kallat 
strävansdokument. Dokumentet 
ska fungera som underlag i 
kommunens fortsatta arbete 
med att öka turismen, stimulera 
tili ett mer aktivt friluftsliv, 
samt i detaljplaneringen av nya 
bostadsområden. 

Särskilt intressant blir åtgärds
planen, där nödvändiga prio
riteringar kommer att framgå, hur 
finansiering kan ordnas, och vilka 
hinder som måste överkommas för 
att kunna genomföra de ambitiösa 
utvecklingsmålen av kust- och 
havsområdet i kommunen. 

Håkan Eriksson 

Vili du vara med och forma morgondagens Legdeå/Sikeå ... 
.. . eller bara nyfiken på vad andra i bygden tycker om vår framtid? Besök 
www.legdeasikea.se och kika på enkäten på förstasidan. Enkäten består ~ _ ~ 

av nio snabba frågor om vad som är viktigt för dig i byn. ~ ~- r_~_:_~.::-~~ ·. 
Du kan svara fram tili årets slut, så passa på och gör din röst hörd! ~ __ _ 
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VÄLKOMNA TILL BYN 
Linda och Morgan 

Vi heter Linda Strandgren och Morgan Renman och vi 
flyttade till Legdeå i augusti. Linda är född och uppvuxen 
i Hömefors medan Morgan är uppvuxen i Mångbyn 
utanför Lövånger och har bott i Skellefteå samt Umeå. 
Morgan gillar att hålla på med jakt, skytte och att lära sig 
nya saker. Linda tränar gäma med hundama Xena och 
Luna, släktforskar och har dataspel som en passion. 

Hur vi hamnade här är både en tråkig och rolig historia. 
Precis efter att vi skaffade vår yngre hund, Luna, så 
drabbades Linda av MS. Då blev det inte lika enkelt 
att bo i vår lägenhet i Hömefors. Vi började åka runt på 
några visningar på hus, bara för att få vanan inne och se 
hur det gick till, då vi båda är uppvuxna i hus och inte 
riktigt trivdes med lägenhet. 

Vi började resonera kring var vi ville slå ner våra bopålar 
och kom fram till att området kring Robertsfors skulle 
passa bra, då vi skulle hamna mitt på hållet mellan våra 
föräldrar. Vi kikade på några hus runt Robertsfors och 
Ånäset men antingen var de alldeles för små eller hade 
för stora behov av anpassning. 

Vi såg att det var en visning i Legdeå men det krockade 
med en visning utanför Bygdeå. Från vägen kändes det 
ändå som att huset i Legdeå var alldeles för nära E4:an. 
Några helger senare var det visning i Legdeå igen och 
vi hade ändå inget för oss, så vi åkte dit. Samma sekund 
som vi körde in på gården kände vi båda att vi hade 
kommithem. 

Livet här är så mycket lugnare och harmoniskt, vi skulle 
aldrig vilja byta bort vårt paradis på jorden. 

Till våren funderar vi på att utöka vår lilla familj med 
några höns. 

Liza och Rasmus 
Liza Bohman och Rasmus Frisk heter vi. Liza kommer 
från Robertsfors och jobbar som personlig assistent. 
Rasmus kommer från Näsåker, en by utanför Sollefteå, 
och jobbar som murare. 

I oktober 2018 köpte vi vårt hus här i Sikeå. Sikeå 124, 
ett blått hus med vita knutar. Huset var Lindas föräldrars, 
som renoverat det från golv till tak, men som valde att bo 
kvar i Robertsfors. Då köpte vi huset och flytta in. Här 
bor vi tillsammans med våra två sibiriska katter, Birk och 
Nova, och var blandrashund Nelson. 

Vi trivs bra i Sikeå och känner oss väldigt välkomna. 
Folk har kommit och hälsat på och vinkar glatt när man 
ses. Vi ser fram emot framtiden och hoppas att vi ses! 

Manfred Lindmark 
Manfred Lindmark kom
mer ursprungligen från 
Bygdsiljum. Han har ett 
intresse för gamla bygg
nadstekniker och föredrar 
boende på landet framför 
staden. 

I december 2017 köpte 
Manfred huset vid Kust
landsvägen (f.d. Åke 
Lång). Nu pågår en omfattande renovering, i första hand 
utvändigt. Planema är att så småningom modemisera 
huset i sin helhet. 

De goda bussförbindels-ema från Sikeå E4:an är en stor 
fördel, eftersom Manfred arbetar på SLU i Umeå. 
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Lagom till första advent avslutar scoutema sin 
verksamhet för denna termin. I en månad ungefär har 
scoutema huserat uppe i torpet i Nedre Siknäs men 
innan det, från skolstarten efter sommarlovet och fram 
till att det är så mörkt, att man står och tittar på en björk 
och tror att det är en scout, är vi i Sikeå Hamn. 

Det kanske är en del bybor som undrar vad som händer 
i SikeåHamnpåmåndagarmellan 18.30 och20.00. Det 
brukar vara ett ganska glatt och högljutt gäng som far 
omkring i området och tränar på knivhantering och yxa, 
paddlar kanot, lär sig att göra upp eld och knyta knopar. 

När scouterna har visat prov på att de kan hantera olika 
färdigheter inom ett visst område, så får de ett märke. 
Det kan till exempel vara att kunna göra upp eld med 
max tre tändstickor, eller att lätt och ledigt kunna knyta 
tre knopar. Scoutema har märken för i stort sett allt och 
barnen är mycket stolta över att få sy fast ett matmärke 
eller yxbevis på sina skjortor. 

Innan uppehållet för sommarlovet, som en avslutnings
hajk, paddlade alla scouter ut på Kungsön. Vi slog upp 
tält där på stranden och vi grillade hamburgare, delade 
ut märken och drack vargblod (vilket är en mycket 
uppskattad ritual för att bli medlem i Robertsfors 
Scoutkår). Uppfattningen är att bamen gillar sin 
scoutkår- och vem skulle inte göra det? Tänk att 
få sitta med en pinne och peta i en egentänd brasa, 
eller leka mörkerkurragömma i minusgrader en mörk 
novemberkväll under stjärnklar himmel. .. 

Tyvärr dras Robertsfors Scoutkår (liksom de flesta 
föreningar nuförtiden) med en brist på ledare. Under 
året har vi haft cirka 25-30 barn fördelat på 4-5 ledare, 
vilket är i det minsta laget. På grund av ledarbristen 
har vi tyvärr inte kunnat starta upp ytterligare en 
nybörjargrupp, trots att det finns barn som vill komma 
med. Vi har heller inte kunnat nyttja den segelbåt som 
vi fått så mycket som vi önskat. 

Vi hoppas att vi nästa år skall kunna använda båten 
mer, men det är beror på om vi får ihop tillräckligt med 
ledare och en fullständig styrelse. Får vi ihop nog med 
vuxna så kanske vi kan utöka verksamheten och, så 
snart det blir ljust igen, återvända till Sikeå Hamn och 
fortsätta Scouternas aktiviteter. 

Mikael Jernstedt 
ordförande i Robertsfors scoutkår 


