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Spiran 

Egendom och allmängods 
Den som är aktiv på Si
keå Hamns egoa Face
book-grupp ( eller, för 
den delen, i vårt sam
hälle) kan knappast ha 
undgått en av somma
rens stora snackisar: 
Vad händer egentligen 
med gamla skolan? 

Det är i två fotoinlägg, 
där skolan visas i sin 
ny ligen avtäckta prakt, 
som flera bybor entusi
astiskt gav uttryck för 
sin beundran och nyfiket 
ställde frågor om bygg
nadens framtid, syfte 
och användning. Pole
mik uppstod då några 
poängterade det faktum 
att skolan är privat egen
dom, och att man gör 
bäst i att inte spekulera 
1 andras ägodelar. Du 
skulle inte vara så fräck, 
att du öppet diskuterade 
någon annans bostad, så 
varför skulle det vara 
godtagbart att göra det 
med skolan? 

Men är denna byggnad 
bara just det: en byggnad 
och någons egendom? 
Går den att likställa med 
ett bostadshus? Och sak
nas verkligen folkvett, 
när drömmar och fanta
sier om skolans innebo
ende potential dryftas? 
Jag skulle, vänligt men 
bestämt, vilja lägga fram 
mina tankar om varför 
det inte är konstigt att 
sikabor vill prata om 

gamla skolan, och varför 
det borde vara helt oför
argligt och självklart att 
vi gör det, helt öppet. 

1908 stod den klar, folk
skolan vid Sikeå las
tageplats. Den ritades 
av stadsarkitekt Albert 
Thurdin och är, design
mässigt, en skola av sin 
tid-en tid då folk lade 
ner möda och resurser på 
att bygga vackra skolor. 
Så står sig också folksko
lan idag som ett hänfö
rande storslaget hus! Här 
har många unga sinnen 
formats, här har många 
vackra minnen bildats. 
Skolan må vara över 100 
år gammal, men så länge 
sedan är det inte som där 
fanns elever. "Där har 
man gått som liten" har 
jag hört fler än en säga. 

Att tiden på folkskolan 
fortfarande kan erinras 
av bybor, säger något om 
byggnadens natur och 
arv. Det må vara, att en 
privatperson köpte sko
lan på 60-talet, men det 
huset var, är och kom
mer alltid att vara en del 
av Sikeå, och därför del
v1s allas angelägenhet. 
Det byggdes med all
mänhetens gagn som än
damål, och ett sådant arv 
vill människor ofta he
dra. Att huset råkar vara 
det ståtligaste vår by kan 
stoltsera med, understry
ker bara den känsla som 

många nog har. 

Vidare tänker jag på ett 
nyckelord, som är vik
tigt att beakta i diskus
sionen: Avsikt. Vilken 
avsikt har de, som dröm
mer, berömmer, undrar 
och svärmar? Är det 
att verka respektlös, att 
trampa på tår och skam
belägga någon? Givet
vis inte. Det handlar om 
önskan att bevara något 
värdefullt; om kärleken 
till allt som är vackert 
och dyrbart. Framför allt 
handlar det om det arv 
som folkskolan lämnat 
oss: den byggdes med 
allmänhetens gagn som 
ändamål, och det syftet 
skulle den kunna upp
fylla även idag. 

Det kan inte vara något 
fult eller fel i att tala 
öppet om dessa möjlig
heter och fantasier. Det 
visar bara på kärlek och 
omtanke. Råkar man då 
vara ägaren till Sikeås 
potentiellt mest histo
riska kvarvarande bygg
nad, då tycker jag man 
inte ska varken skämmas 
eller förargas av denna 
kärlek. 

David Ganters 

LSI viii skicka ett stort tack ti/1 Åke Gustavsson som skänkt elva flagg
stänger ti/1 campingen. De kommer bli en fint inslag nere i hamnen. 

~ Tusen tack Åke! 
~_,,,.~-...._,....._,,. _,,. 
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Efterlängtat sommar.firande i Sikeå Hamn! 
Foto: Marika Andersson 

Midsommaren 
2019 

Årets midsommarfirande 
var :flyttat tili gräsmattan 
vidKajutan, vilketvisade 
sig vara ett lyckat drag. 
En stor skara bam och 
vuxna lekte och dansade 

Klövhälsa i 
kotät kommun 

Ett nytt företag :flyttade 
i vintras in i Spirans 
industrihus. Namnet är 
Prevly och det drivs av 
Maria och Peter Forsell, 
de tillhandahåller och 

runt midsommarstången jobbar med klöwård för 
(i dessa intemet-tider till mjölkkor främst. 
musik från en telefon!). 

Klövhälsan är ju viktig 
för koma men även för 
bonden, då ekonomin 
påverkas negativt om 
klövhälsan inte är god: 
Med växande storlek 
på besättningama, samt 
införandet av mjölk
robotar, så blir det allt 
viktigare att koma hittar 
rätt. 

Båtklubbens 
i Skandinavien samt 
Tyskland, så affärema 
förväntas öka då de är nye ordförande ensamma på den hållbara 
ekologiska marknaden. Thomas Pettersson är 

Sikeå Båtklubbs nya 
Valet av Sikeå berodde ordförande. Tillsammans 
på bra infrastruktur samt med sin fru seglar han en 
att Robertsfors kommun Rapier 25 med Sikeå som 
är den ko-tätaste kom- hemmahamn. Thomas 
munen i Sverige 

Ingemar Nilsson 

Elektriker 
underkänner 
Träffpunkten 

Vi startade fönster
renovering på över
våningen och ville för
bättra arbetsbelysningen. 
Då upptäckte elektrikem 
att isoleringen fallit 
av från eltrådama till 
takbelysningen! Textil, 
impregnerad med tjära, 

har tidigare varit aktiv 
i :flera olika föreningar, 
vilket kommer väl till 
pass när han nu börjat 
sitt nya uppdrag. 

Det pnmara har varit 
som det gjordes för 100 år att lära känna klubbens 
sedan, har bokstavligen 

verksamhet och behov, 
fallit för åldersträcket. 

men också att uppdatera 
Många kablar har den den ekonomiska redo-
isoleringen och är 
väldigt spröda. 

Nu är det gjort strömlöst 
på delar av övervåningen 
och styrelsen har be
slutat om ny elcentral 
med jordfelsbrytare och 
utbyte av vissa elkablar. 

En ny dörr för utrymning 
är på plats i stora salen, 
i stället för de tidigare 
dubbla och otäta dörr-

visningen tillsammans 
med den nya kassören 
Ulrika Sjölin. Dessutom 
ska man skapa en ny 
hemsida, där det bland 
annat ska gå att läsa om 
klubbens olika aktivi
teter på ett enklare sätt. 

En mer långsiktig 
aktivitet är att planera 
för Båtklubbens 50-års
firande i juni nästa år. 

Dagen därpå hölls den 
traditionella gudstjänst
en 1 Sikeå hamn. 
Predikan hölls av 
Urban Nordqvist och 
Robertsfors kyrkokör 
med Erika Sandström 
stod för musik och sång. 
Kollekten gick till Luleå 
Stifts Ungdoms- och 
Lägergårdar. 

Prevly levererar 
Efter gudstjänsten bjöds enbart 1 Sverige 

inte ama, och fönstren på 
utan övervanmgen planeras 

Håkan Eriksson 

på kaffe i magasinet. till grannländema samt 
till Centraleuropa. De 

Gunnar Lundmark har varit på :flera mässor 

vara tillbaka till oktober. 

Rolf Johansson 
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Tili vänster: Gam/a skolans nyligen blottlagda baksida, i ali sin prakt. Tili höger: Edit Holmgren visar upp en bild 
av sin bortgångne make, Erik, som på sin tid köpte skolanför 1 krona. Foto: Julia Larsson 

G-o.r11lo. skolo.V\ vcixer fro.M r~ V\~~~ 
Knappast har någon sikabo gått miste om åren använde han skolan som utrymme för sm stora 
röjningen kring gamla skolan under våren. passion: Båtar. 
Plötsligt syns skolans baksida, som är minst lika 
vacker som framsidan. Denna unika byggnad 
från 1908 har de senaste 30 åren använts som 
förvaring i privat ägo. Skolans ägare är syskonen 
Elisabet och Karl-Erik Holmgren. 

Hur kom det sig att er pappa köpte skolan? 
Pappa köpte skolan för 1 krona av kommunen 1964 
för att han behövde en större verkstad för hans båt
och möbelsnickeri. Båtar som skulle segla runt hela 
jorden började tillverkas på skolans bottenplan. 

Eftersom skolan hade slutat vara verksam sedan 
några år tillbaka på grund av att det fanns för få bam 
i byn, var det ett bra tillfälle för Eriks verksamhet att 
expandera. 

Hur länge kom Erik att använda skolan? 
Han jobbade framförallt under 70-talet. De sista 

Varför har ni röjt träden kring skolan? 
Det var på tiden. Ett träd hade under vintem fallit ner 
på skolans mark och eftersom Martinsons lämpligt 
nog avverkade skog hos grannen, så passade vi på 
att ta hjälp av dem. 

Många har undrat vad som kommer hända med 
skolan framöver, men något konkret svar finns inte. 
Byggnaden är K-märkt, vilket innebär att utsidan 
inte får förändras men bör bevaras. 

Det finns ett kulturhistoriskt värde i att låta skolan 
finnas kvar, oavsett vad den kommer användas till. 
Vandrarhem, hälsohem, äldreboende, förslagen 
är många, men kostnaden för att renovera skolan 
skulle uppnå miljonbelopp. Och vilken sikabo har 
en miljon till övers? 

Julia Larsson 

'Finfrämmande i fiamnen 
Den här bilden tog redaktionens egne Håkan Eriksson från sitt hus 
i MåBraByn. Över vattnet sågs skolskeppet Shamrock, som lagt till 
vid kajen. Den över 100 år gamla galeasen är förvisso ingen främling 
för Sikeå Hamn. Hon används för seglingar längs kustlinjen, med 
målsättningen att lära ungdomar gott sjömanskap, navigation och 
hantverk för traditionella segelfartyg. Källa: wikipedia.se 
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VÄLKOMNA TILL BYN 
Mats Löfgren Födda 2017 -2019 

Efter att j ag till och från letat hus i ett par år, så köpte 
jag huset mitt emot "Sverige minsta brandstation" 
sommaren 2018 och :flyttade in månaden därpå. Jag 
är uppvuxen i byn men :flyttade till Umeå 2005, då 
jag började studera på universitetet. 

Märta Andersson 

Theo Andersson 

Henning Ganters 

Ilon Hillbom Paulsson 

På dagama jobbar jag som IT-konsult med inriktning Bertil Lagerbäck 

mot mjukvaruutveckling på ett mindre konsultbolag Edith Pettersson Andersson 
i Umeå som heter Agiltec. På fritiden tar jag det 
oftast ganska lugnt, ser på någon film eller serie eller Ilse Öhman 
jobbar med något hobbyprojekt. 

Sikeå 128 

Granskär 101 

Sikeå Hamn 62 

Bränstan 31 

Sikeå Hamn 102 

Sikeå 186 

Sikeå 42 

Efter att ha bott i stan ett antal år så känns jätteroligt 
att äntligen vara tillbaka i byn! 

lnflyttade 2017-2019 

Välkommen på nytt till 
Legdeå och Sikeå! 

Under Allemanutdagen påbörjades tillverkningen 
av nya välkommen-skyltar nere i Jomyra av 
undertecknad och Kenneth. De skyltar som suttit 
uppe under många år hade börjat falla sönder efter 
lång och trogen tjänst. 

De nya är nu målade med en färg som för
hoppningsvis håller lite längre och låter virket 
andas. Fräsmallama som användes till texten för 
de gamla skyltama kunde vi inte spåra, så om 
någon vet var de finns, hör gäma av dig till LSI. 

Ingemar Nilsson 

Mia Andersson 
Tobias Bäckström 
Ove Andersson 
Kunrat Andersson 
LisaBoman 
Rasmus Frisk 

Conrad Carpelan 

Börje Dahlgren 
Anette Holmqvist 

David Ganters 

Mohamed Mohamud Hode 

Dan Holmström 

Anna Kristoffersson 

Marja Kuranpää 
Adam Pettersson 

Henrik Kvist 

Hannah Lindblad 

Johan Linder 
Tina Salmonsson 

Lars Manfred Lindmark 

Mats Löfgren 

OlofNorberg 

Morgan Renman 
Linda Strandberg 

Sikeå 100 

Legdeå 22 

Sikeå 124 

Sikeå Hamn 25 

Sikeå Hamn 116 

Sikeå Hamn 62 

Jomyra 7 

Granskär 219 

Sikeå511 

Sikeå 80 B 

Brännstan 94 

Sikeå 87 

Legdeå 149 

Sikeå 115 

Sikeå 165 

Granskär 215 

Legdeå 20 

5 
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Rapport från campingen 
Sommaren har varit mycket 
händelserik. Efter den lite 
knaggliga starten på säsongen 
med allt som skulle ordnas och 
fixas, vände det vid midsommar 
och en fullsatt camping samt 
en kölista vid återbud lade 
grunden för året. 

Strax innan midsommar kom 
den barack som vi hyrt in för 
sommaren, utrustad med fyra 
toaletter och duschar - ett 
välkommet tillskott då det 
kändes tufft att ha 80 och 
kanske :fler boende här med 
bara fyra toaletter. 

också olika varianter av tält på tak 
och släpvagnar. Ä ven stugoma 
har varit populära, inte minst när 
ett helt bröllopsfölje hade bokat 
in sig under en helg. Det hör inte 
till vanlighetema att campingen 
kryllar med finklädda människor 
och att brud och brudgum äntrar 
receptionen i full utstyrsel! 

Arets säsong har bjudit på .,.;;.,..;...;,..-...;;~;;.:.,.,.,------......:.-...,; 
besökare från Tyskland, 
Norge, Finland, Holland, Schweiz, 
Frankrike, Italien, Spanien och 
Slovenien, förutom de svenska 
besökarna. Husbilar är det 
dominerande fordonet, tätt följt 
av husvagnar, men oväntat många 
har också kommit med tält! Vi har 
fått se både "vanliga" tält, men 

Husvagns- och husbilsplatsema 
har :flera tillfällen varit fullbokade 
och vi har tvingats hänvisa gäster 
till ställplatsen (gräsplanen mellan 
receptionen och lekparken), 
eller till andra campingar. En av 
sommarens mer spektakulära 
gäster var en man från Tyskland 
som kört hela vägen hit med en 

Volvo från 30-talet och samtida 
tysk husvagn (se bild). En av 
sommarens lite tråkigare händelser 
var att avloppspumpen, som krävs 
för att pumpa avloppsvattnet från 
campingen till det kommunala 
nätet, kraschade och på andra sätt 
skrämt upp oss. 

En mycket viktig del i campingens 
framgång och framtid är det ideella 
arbetet, både i receptionen, men 

också med röjning, städning 
och annat. Om du känner för 
att bidra på något sätt (många 
bäckar små), så får du gäma 
höra av dig till campingen 
eller komma förbi. 

Receptionen är bemannad 
dagligen 18-20 till och 
med 30 september. Cafäet 

i receptionen är öppet söndagar 
mellan 12 och 16. Kaffe, våfflor 
och annat gott finns på menyn. Vi 
säljer också godis och dricka. Ni 
är alla hjärtligt välkomna! 

Asa Bäckström 

Storkalas när Granskär firade 10-årsjubileum 
Anita Hedlund, ny ord- r""'"-.::::::.a ~~;;--:c 

förande för Granskärs 
fritidsförening, hälsade ett 
70-tal gäster välkomna till 
firandet av föreningens och 
Granlogens 10-årsjubileum. ~ 

Enligt Anita är ett arrange
mang av den här omfattningen 
inte möjligt att genomföra utan det 
driv, smidighet och samarbetsvilja 
som kännetecknar styrelsens 
arbete . 

Utöver fördrink och hemlagad 
huvudrätt med dessert, bjöds 
gästema på minnesbilder från 

Foto: Berit Jakobsson 

några av initiativtagama till Gran
logen på Granskär. Vi fick höra 
berättelsen när de, tillsammans 
med övriga ideella i byn, valde 
att riva den gamla dansbanan 
och bygga en ny samlingslokal 
under tak. Från ut:flyttade från 
Sikeå fick vi höra om svunna års 

midsommarfirandet och om 
· den speciella plats som Sikeå 

hari deras hjärtan. 

Till den trivsamma stäm
ningen med allsång, tips
promenad och lotteri, bidrog 
kvällens toastmaster, Lennart 

Brännström, som också var värd 
när Granlogen invigdes för 10 år 
sedan. 

Firandet pågick till sent in på 
småtimmama och några av 
festdeltagama ser redan fram 
emot 11-årsfesten 2020. 

Håkan Eriksson 
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När transportema mellan Sikeå och Robertsfors 
skedde med hjälp av häst och vagn var platsen för 
Töva Lite det naturliga läget för en kort paus. Efter 
den långa uppförsbacken från hamnen gick det för en 
stund lättare när det blev ett kort utförslut; köraren 
kunde släppa på tömmama och töva lite. 

Idag beräknas ca. 70.000 semesterlediga passera 
platsen och förhoppningen är att några av dem 
ska stanna tili vid Töva Lite och ta en kort paus. 
Kommunen har i år bestämt sig för att driva logen 
i egen regi, främst för att informera besökama om 
vilka övriga besöksmål som finns i kommunen och 
på det sättet stötta den lokala besöksnäringen. 

Töva Lite har rustats upp invändigt, de unika 
möblema har fått ny färg och cafäets utbud har 
en stark lokal prägel med bröd från Sikeå och 
Robertsfors, skinka från Grisbilen och dryck från 
Norrlands Fruktvin (en dryck med stark anknytning 
tili Sikeå). 

På övervåningen har lokala konstnärer utställning 
och i cafäet finns lokalproducerat hantverk tili 
försäljning. Skinkmackoma är bara de värda ett 
besök! 

Janne Paulsson 

Annu en säsong tili ända. Hamnmarknaden, An
dra Varvet, Musikcafeerna, midsommarfirandet, 
campingen ... Mycket är det som händer i vår lilla 
by varje sommar, och många är de människor som 
gör det möjligt. Alla som på något vis hjälpt tili 
och får byn att leva, STORT tack ska ni hai 

Visst vill du också 
att Gran logen och 

Grillplatsen på 
Granskär ska bevaras 

och utvecklas! 
Vi behöver bli fler för att detta ska bli 
möjligt. 

Du kan stötta föreningen ekonomiskt genom 
att gå med som medlem - 150 kronor för 
enskild medlem, 300 kronor för familj. Om 
du är över 50 år kan du bli Silvermedlem 
livet ut mot en kostnad av 2000 kronor. Vi 
stänger för nya silvermedlemsskap 2020-04-
30. 

Medlemsavgiften och inkomsterna från 
uthyrning av Granlogen gör det möjligt 
för styrelsen att ordna trivselaktiviteter 
samt att bekosta drift och underhåll av 
föreningens anläggningar. 

Granlogen, Grillplatsen, Kolkajen och 
Båthuset finns inom det område som 
föreningen arrenderar av Holmen AB. 

Sam medlem i Granskärs Fritidsförening är du 
alltid välkommen att nyttja Grillplatsen och 
delta i föreningens planerade arrangemang. 
Tillsammans verkar vi för att skapa ökad 
trivsel och gemenskap bland alla boende 
och sommargäster. 

Ju fler vi är tillsammans, 
dess roligare det blir! 

Medlemsavgift (se ovan) betalas till BG275-
7326 - ange namn och, om familj, antal 

medlemmar 

Uppge gärna e-postadress vid betalning. 
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MAR.KR. Y SSET 
Var med och tävla om en Sikeå-tröja! Lös krysset och skicka in bildlösningen från de skuggade rutoma (tre ord) 
via mejl eller brevpost till hejmang@gmail.com eller Kristina Mang, Kustlandsv 15, 915 98 Bygdeå. 
Senast sista september vill viha ditt svar! 

Sikeå 

,!! 

SIKEÅ HAVSCAMPING 150:- /NATT 
M TILLGÅNG TILL WC & DUSCH 
<rMAILAINFO@SIKEA.NU "' 

PRIVAT 
AFFÄR 

RE· 
NINGS· SVÄNG 
ORGAN 

KAMP- GÅRDET SPORT 
NORDOST- BEVIL-

SPAN OR JADE 

7 HARBRORS-
DÖTTRAR 

FIXAR SKYDDAR STUGVÄR- STAMMEN MEN L L 

SALTLITEN 
BALJA 

FINSKA 
BOLAGET 

VÅGSPEL 

VERKST. 
UTSKOTT 
KORTFOR 

SYRRA 

BÄRS 

STAPLAT 

LAGT 
TILLADD 
BLIRDET 
TILLAGT 

SKRED 

GRUS 

HAR 
LOTTERNA 
GJORTSM 
SÅDANA 

HET 

RÅROM 

L 

VRED 
KAN KAN-
SKEVRED 

DENÄR 
STYVT 

OMSLAG 

SNOKEN 

@ 

SVANGDIT 
VIDGAML 
SKOLANI 

SIKEÅ! 

VILLMAN 
HARHÖJD- IN I SVALA 
HOPPARE SOMMAR

NÄTTER 

VISARVA-
GEN NERI 
UNDER-
ORDEN 

SKOGS-
HÖNS 

7 

7 

DRAG 
UNDER 

GALOSCH-
ERNA 

~(). 

@~'?' 

Årets bildgåta blir angenäm. Bara att promenera eller cykla 
omkring och placera dörrar och farstukvistar efter den väg de 
ligger. Skicka lösningen senast sista september, så deltar ni 
dragningen om en LSI-tröja, samt äran att ha vunnit! 
Skickas till Ingemar Nilsson, Legdeå 117, 91593 Robertsfors 
eller mejla till ingemar@stensnas.be 


