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Spiran 

lnformation från LSI 
Torsdagskvällen den 17:e 

april hölls ett lite annor
lunda möte på Träffpunk
ten. På grund av rådande 
coronaläge var två med
lemmar tvungna att när
vara via videolänk, vilket 
fungerade fantastiskt bra. 
Här följer en sammanfatt
ning av de beslut som fat
tades: 

16:e maj, och kommer tion kommer finnas på 
att se lite annorlunda ut i vår hemsida och sociala 

Anslagstavlor 
Styrelsen har beslutat 

minska antalet anslags
tavlor till sex stycken 
runtom i byama. Det kom
mer att anslås informa
tion på de tavlor som ska 
tas bort. Anslagstavloma 
som blir kvar finns vid 
Plåt och Smide; mitt emot 
Naturbetet i Sikeå Hamn; 
Kustlandsvägen, Legdeå 
(utanför Peter Hyvönen); 
Jomyra; Brännstan samt i 
Måbrabyn. 

år. Nedmontering av an
slagstavlor tillhör en av 
de planerade arbetsupp
giftema. Mer information 
kommer att finnas på an
slagstavloma, hemsidan 
och sociala medier. 
Istället för den tradi

tionella sopplunchen på 
Träffpunkten, så kommer 
det göras en brasa nere vid 
harnnen. De som vill kan 
ta med sig eget att grilla, 
så har vi lite gemenskap i 
friska luften istället. 

Hamnmarknad 
Styrelsen har beslutat att 

ställa in Hamnmarknaden 
i år. Tråkigt men tvunget, 
under de förhållanden 
som råder. 

Musikcafe 
Huruvida det blir Mu
sikcafäer under somma
ren kommer att beslutas Allemanut 

Allemanut äger rum i slutet av maj. Informa-

medier. 

Gräsklippning 
Styrelsen har beslutat 

leja bort gräsklippningen 
vid Korsvägsparken och 
Kajutan. Vi behöver dock 
fortfarande hjälp med 
trimning vid harnnom
rådet, runt Varvsstugan, 
Kulturstigen, med mera. 
Om du kan hjälpa till, hör 
gärna av dig till Marika 
Andersson. 

Spirantidningen 
Styrelsen har beslutat 

minska antalet utgiv
ningar till 2 per år. Andra 
nurnret kommer ges ut 
månadsskiftet september
oktober. 

Marika Andersson 
/LSls Styrelse 

Storholmens naturbete: 
En tlllgång för alla bybor I Slkeå och Legdeå 

I Sikeå Hamn finns ett område, mellan 
Harnnvägen och havet, som historiskt 
kallats Storholmen. Under 2000-talet 
röjdes sly och alskog från området och , ...... , •.. _L<!lr~~,~--m 
blev till dagens 16 ha stora naturbete, där · 
nötkreatur, far och hästar betar. 

Verksamheten bedrivs av Storholmens Mlilliii.'1i..'l?!:S 

Naturbete ekonomisk forening, med 
ändamålet att verka för öppna kulturlandskap och bedriva djurhållning. 
Föreningen är öppen för fast- eller fritidsboende i Legdeå och Sikeå byar som 
tycker om öppna, artrika biotoper med betesdjur och som gäma vill få tillgång 
till ekologiskt nöt- och lammkött. 

Ni som vill bli medlemmar, eller veta mer om Naturbetesföreningen, är 
välkomna att ta kontakt med Olof Karlsson: 

070-301 93 47 eller olofksikea@gmail.com 
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Musikcafeer 2020 
Planeringen av årets musikcafäer är startad och 

samordnas av LSI. Under 2019 kom totalt 771 
betalande besökare under åtta tillfällen. Planerings
gruppen hoppas som alltid på soliga och varma 
onsdagskvällar, med start den 24 juni, åtta onsdagar 
till och med 12 augusti. 

Föreningama som planerar och är värdar för 
Kajutan är Sikeå SK (handboll), Träffpunkten 
i Sikeå, Lions, Sikeå SK (byasektionen) och 
Ridklubben Sandgärdan. 

I skrivande stund pågår bokningen av sommarens 
artister. 

Rolf Johansson 
/Planeringsgruppen 

Årets höga vattenstånd 
Denna vinter har vattenståndet legat högt; mellan 

en meter, ner till en halv meters nivå högt. Detta 
drivet av lågtryck samt syd- och västvindar, vilket 
även gett oss en mild vinter. I januari hade vi + 115 
cm högvatten och då såg Slätbäcken, som i somras 
nästan var igenväxt, mer ut som Slätån. 

I Ratan, där vattenståndet mäts, har det genom 
tidema högsta vattenståndet uppmätts till + 142 cm, 
23 februari 2002. Det lägsta uppmättes 3 oktober 
1912 till -122 cm. Skillnaden mellan observationema 
är 264 cm, vilket är en hel del kubikmeter vatten 
räknat för K varken och Bottenviken. 

Ingemar Nilsson 

Så här såg det ut vid invigningen if)ol. I år går vi miste om 
denna eflerlängtade öppning. 

Andra Varvet tvingas stänga 
2020 kommer att bli annorlunda för oss alla, på 

grund av ett lömskt virus som drabbat hela vår värld. 
Sikeå är förstås en del av världen. Vi har därför tagit 
beslutet att Andra Varvet kommer hållas stängt i 
sommar. Det är med omtanke för alla våra kunder 
och vår persona!. 

Men livet går vidare, så samla i ladoma och hjälp 
oss att göra sommaren 2021 tili en hejdundrande 
återkomst! 

Katrina Norqvist 
/Andra Varvet ekonomisk förening 

Fredagsmys 
Fredagen 21/2 bjöds det på afterwork med tacos på 

Träffpunkten i Sikeå. Det blev en trevlig kväll med 
prat och god mat. Kvällens höjdpunkt var filmvis
ningen, då vi fick se en film om Per-Erik Broström, 
den siste fyrvaktaren på Holmögadd. Han var 
själv med och kunde berätta mera, utöver det som 
skildrades i filmen. Det var många vackra bilder och 
vyer över det storslagna havet runt fyren. 

Tack till er alla som ordnat den trevliga träffen. 

Ann-Charlott Nordlund 
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Kustarens sista färd 
På Träffpunkten i stora skulle lossas kom endast dlarna beställde 

hallen hänger en turlista fram till Hyvelmagasinet för m o d 1 i g en 
från rederiet Svea från på grund av isläget och dessa stapel-
193 8 över tra:fiken till frös där fast, så isbrytar- varor så att de 
och från Norrland, där en Ymer :fick tillkallas skulle räcka för 
:fins även Sikeå med som för att dra loss fartyget, ett år. 
station där kustångaren samt bryta ränna till öp
Ångermanland gick m pet vatten. 
till hamnen. 

Dåtidens Båttra:fik ftm
gerade som dagens Hur
tigrutten i Norge: man 
transporterade resande, 
samt mycket av de varor 
som sedan köptes av små 
affårer som fanns i de 
flesta byama efter kusten 
samt inlandet. 

En 1 7-åring som var 
med vintem 194 7, och 
som var hjälplastare åt 
Sture Karlson, var Ing
var Olofsson från Leg
deå-viken. Fartyget som 

Godset denna tur 
194 7 bestod mest av 
saltsäckar, samt tunnor 
med socker och me
lass. Saltsäckama vägde 
100kg och de var tunga 
att hantera, inte minst i 
Bygdeå, där de skulle 
bäras ner i en trång käl
largång. Men det gick 
bra för Ingvar, som re
dan då var stark nog. 

Rutten med varor gick 
som längst upp till Bu
berget, med stopp i alla 
affärer efter vägen. Han-

I förråd längs 
efter kajen 
fanns lager för 
mjöl och an
dra varor som 
kom med båt. 
Dessa sköttes 
av komissionär 
Henriksson och 
stuvarbasen 
Svante Karls
son skötte om beställn
ingar av cement och kol. 

Med bättre och större 
lastbilar, samt efter 
det utbyggda och för
bättrade vägnätet, så 
minskade behovet av 

båttransporter vid den
na tid. Denna vinterfärd, 
som Ingvar :fick vara 
med om 1947, kan alltså 
vara en av de sista tur
ema "Kustaren" gjorde. 

Ingemar Nilsson 

N u är rätt tid att planera för f est! 
Nu sitter säkert många 

hemma och ftmderar på 
vad som händer när det 
är okej att träffas igen. 
Kanske är det läge att 
planera en stor fest, för 
att :fira att vardagen är 
tillbaka? 

På Träffpunkten :finns 
det många möjligheter 
till festivitas av olika 
slag. J ag drar mig till 
minnes en väldigt 
trevlig 90-årsfest för 
en av våra gamla kända 
Sikeåpro:filer, nämligen 
Edit Holmgren (numera 

Robertsforsare, men 
ändå starkt förknippad 
med Sikeå Hamn 
och båttra:fiken där). 
Elisabeth och Karl-Erik 
hade ordnat en härlig 
buff e för alla som ville 
gratulera Edit-och 
det var många det! Jag ... ___,,,,.'"""""~~ ... 
ser framför mig något 
liknande nu när vi varken 
har Sika Superstars 
att se fram emot eller 
paltfesten. 

sjusjungande show när allt annat bara andas 
på scenen och buffä i negativism. Fundera på 
köksregionema, eller det ute i stugoma och har 
kanske grillning utanför, ni ideer, slå en signal till 

Vi kanske ska försöka om vädret tillåter? Visst mig, så ska vi se vad vi 
återuppta den gamla vore det kul att ha något kan åstadkomma! 
traditionen med en liknande att se fram emot 

Agneta Skoglund 
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LSl:s årsmöte 3/17 /20 
29 medlemmar närvarade. 
Efter att sittande styrelse och revisorer redogjort för 

årets verksamhet beviljades ansvarsfrihet för det gångna 
året. 

Ordförande Marika Andersson föredrog styrelsens 
verksamhetsplan för 2020. Budgetförslag present-erades 
av Britta Åberg. 

Campingen är en viktig verksamhet för byn. Det finns 
beslut att campingen ska utarrenderas, men något avtal 
har ännu inte tecknats. De ekonomiska förutsättningarna 
för utarrendering är oklara, inklusive kostnaderna för 
upprustning av campingområdet. Alternativa sätt att 
driva campingen i egen regi föreslogs, till exempel att 
enbart erbjuda ställplatser. 

På grund av ovanstående ekonomiska oklarheter 
beslutade årsmötet att inte fastställa budgeten för 2020. 
Budgeten återgår till styrelsen för vidare beredning. 

Fråga om nedläggning av campingsektionen. Årsmötet 
beslutade att inte lägga ner campingsektionen. 

Styrelseledamöter i LSI: 
Vice ordförande 2 år 
Kassör 
Ledamot 
Styrelsesuppleanter 

" 

2 år 
2 år 
1 år 
1 år 

Morgan Renman 
Gunilla Niska 
Linus Lundström 
Hilda Widmark 
Mats Löfgren 

Revisorer och revisorssuppleant (1 år): 
Revisorer: Folke Lidenmark (sammankallande) och Erik 
Ågren. 
Revisorssuppleant: Nils Östlund. 
Redaktion för Spiran (1 år): 
Gunnar Lundmark (sammankallande), Ingemar Nilsson, 
Håkan Eriksson, Agneta Skoglund samt David Ganters 
(konsult). 
Campingsektion (1 år): 
Gunilla Björn, Linda Niska, Julia Larsson. 
Varvsstugesektion (1 år): 
Ulla Öberg och Katrina Norqvist. 
Styrelseledamöter i Stiftelsen Sikeå Hamn (1 år): 
Ordinarie: Katrina Norqvist och Barbro Pettersson 
Suppleanter: Stellan Isberg och Ingemar Nilsson 
Valberedning (1 år): 
Rolf Johansson och Gunnar Lundmark 

Folke Lidenmark påpekade att även revisorerna ska 
kallas till styrelsens möten, eftersom de har rätt och 
skyldighet att bevaka föreningens löpande verksamhet. 

Janne Paulsson avslutade årsmötet. 

Gunnar Lundmark 

Träffpunktens årsmöte 
Träffpunkten har haft årsmöte och styrelsen för 2020 är 

densamma som föregående år. Planen att genomföra tra
ditionella aktiviteter, exempelvis paltfesten, har helt gått 
i stå på grund av situationen med viruset covid-19. Sopp
luncher med "berättelser från förr" har också uppehåll. 

Att hyra ut på Träffpunkten är viktigt samtidigt som för
bättringsarbetet med el- och vattensäkerhet samt utvän
dig målning planerats. Dock är det få som hyr lokal nu 
och då måste intäkter och utgifter balanseras noga. 

De förbättrade utrymningsvägama i huset är godkända 
av Umeåregionens brandförsvar och vi kan ha verksam
het också på övervåningen. 

Träffpunkten har fått en ny hemsida: 
https ://bygde gardama. se/traffpunkten-i-sikea/ 
Facebook: Träffpunkten@TraffpunktenSikea 
Följ oss på anslagstavlor, hemsida och Facebook! 

Rolf Johansson, ordförande 

Lägde By Samfällighetsförening 

Lägde By Samfällighetsförening höll årsmöte 21 :a mars 
2020. 

Styrelsen består av: 
Ordförande Berit Ålstig 
Kassör Per Sikström 
Sekreterare P-O Pellbrant 
Suppleant Erik Ågren 
Suppleant Ronny Larsson 

Närmast planeras en arbetsdag i Lägdeviken 21 :a maj. 

Gunnar Lundmark 

Sikeå By Samfällighetsförening 

Sikeå By Samfällighetsförening höll ordinarie årsmöte 
21 mars. 

Styrelsen består av ordförande Stefan Flank, kassör 
Mats Löfgren, sekreterare Eric Ågren, Iedamöter Ulf 
Löfgren och Simon Wallgren. 

Gunnar Lundmark 
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Robertsfors insatser 
mot coronaviruset 

När kommunen informerade 
inbjudna från den ideella sek
tom om beredskapsplanema för 
att bekämpa coronasmittan, var 
stolama utplacerade på ett smitt
säkert avstånd i lokalen. De som 
tog det säkra före det osäkra och 
valde att inte fysiskt vara på plats, 
hade möjlighet att istället närvara 
på distans via videouppkoppling. 

En motsvarande dialog- och 
informationstäff hade tidigare 
genomförts tillsammans med fö
retagare i kommunen. Vid det 
nu aktuella informationstillfället 
var kommunen representerade 
av kommunchef Karin Ahnqvist, 
beredskapsplanerare Camilla Ad
olfsson, socialchef Jonas Nilsson 
och tillfällig utbildningschef Hil
da Widmark. 

Det finns inte en myndighet som 
ensamt bär ansvaret för hantering
en av coronasjukdomen Covid-19. 
Regeringskansliet, F olkhälso
myndigheten, Socialstyrelsen och 
Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap har ett gemensamt 
övergripande ansvar. 

Smittskyddet i Regional Väster
botten är den regionala expert
gruppen och har i det uppdraget 
nära samverkan med Robertsfors 
kommun, som geografiskt områ
desansvarig för de lokala insat
sema i smittbekämpningen. Insat
semas inriktning handlar om att 
minska takten i spridningen och 
att skydda sårbara grupper från att 
bli smittade. 

Risken för allmän smittspridning 

i Sverige bedöms nu som mycket 
hög och storstädema är mer drab
bade än de mer glesbefolkade bo
stadsområden, som Robertsfors. 
Antalet smittade och döda i coro
naviruset fortsätter att öka. När vi 
träffades den 24:e mars var det 36 
personer som avlidit i Sverige och 
det antalet har enligt Folkhälsoin
stitutets statistik ökat till 240 per
soner vid månadsskiftet (nästan 
1600 dödsfall idag, reds. anm). 
Bland utsatta yrkesgrupper, som 
vårdpersonal, finns en ökad oro 
för den egna hälsan. 

Kommunen har inte någon upp
gift inom smittspåmingen och får 
på grund av patientsekretess inte 
heller några uppgifter från regio
nen om var i länet de smittade 
personema finns. Kommunen har 
inte heller tagit fram någon infor
mation på olika språk utan hänvi
sar invandrargrupper i kommun 
till det informationsmaterial som 
finns att hämta från olika myndig
heters hemsidor. 

Skyddsutrustning för vårdperso
nalen är en bristvara i hela landet. 
Om personal inom hemtj änsten 

och äldreomsorgen tvingas stanna 
hemma på grund av smittorisken, 
eller för att arbetsmilj ön inte är 
säker, kommer det på sikt att inne
bära en ökad belastning som idag 
är svår att överblicka. 

All ordinarie verksamhet inom de 
ideella organisationema är i prin
cip inställda på obestämd tid. Där 
det är möjligt har websändningar 
och telefonmöten ersatt person
liga möten och sammankomster. 
Som komplement till kommu
nens väntjänst finns exempel på 
lovvärda enskilda personliga ini
tiativ på Facebook, för att hjälpa 
och stötta personer i riskgruppen 
praktiskt och medmänskligt. I den 
uppkomna situationen är behovet 
av sociala insatser för att bryta 
isolering och ensamhet särskilt 
viktigt att uppmärksamma. 

På mötet framkom önskemål 
om en förmedligsportal på kom
munens hemsida, där ideella or
ganisationer har möjlighet att 
presentera vilka hjälp- och stöd
funktioner de kan erbjuda de be
hövande bland allmänheten. 

Håkan Eriksson 

Några av de insatser som införts av kommunen: 

• Persona! har blivit avstängd från arbetsplatsen efter en resa 
• Resor i tjänsten avråds, antalet sammanträden begränsas 
• Möten avbokas och mötesformer förändras 
• Hemarbete utförs för kritiska funktioner 
• Objekt prioriteras för städning av lokaler 
• Lärcentrum och vuxenutbildningen övergår till fjärrundervisning 
• Besöksförbud införs inom äldreomsorg 
• lnställda aktiviteter för äldre: rörelseträning, tisdagskaffe, ge
mensam lunch på Nysätragården 
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VÄLKOMNA TILL BYN 
Gustav Andersson 
och Lina Lidmark 

Vi flyttade in i Sikeå 61 vid årsskiftet. Lina kommer 
ursprungligen från Stockholm, Bålsta, och Gustav 
kommer från Lycksele. På bilden ser ni vår hund 
Vinny, men vi har även en katt som heter Bepis. 

Båda jobbar som mjukvaruutvecklare i Umeå och 
pendlar in varje dag. Vi valde att flytta ut från staden 

då båda gillar 
att få ha sitt 
egna, vi slipper 
stadsmiljön och 
vi har som plan 
att odla ganska 
mycket eget. 

Johan Danielsson 
och Maria Boström 

Efter att ha bott i 
olika lägenheter runt 
om i Umeå underflera 
år börj ade vi längta 
ut tili landsbygden. 
Vi flyttade till Sikeå 
Hamn i augusti 2019, 
tillsammans med vår 

nakenkatt Janne. Vi är så glada att äntligen få det här 
lugnet och tystnaden som vi saknat. 

På fritiden umgås vi med familj och vänner, dricker 
kaffe och pysslar i huset. Johan har studieuppehåll 
från Teologprogrammet vid Umeå universitet och 
jobbar som resurs inom skolan här i kommunen. 
Mariajobbar som kött- och charkansvarig på Coop. 

Nyföddo Jolq 
Alma 

Alma Henny Maria 
Wallgren föddes 26 april 
2019 i Umeå. Hon trivs 
bra i Sikeå Hamn. Där 
kan man titta på gran
nens getter och leka med 
pappas älghundar. Alma 
funderar hur det vore att 
gå och färdas fritt. Hen-

nes föräldrar, mamma tog sina föräldrar med med mycket egen vilja. 
Katja och pappa Simon, storm. Klara har från 
bävar för detta! start varit en pigg och 

Björn 
Björn kom till världen 

den 3 juni 2019. Från 
start har han varit pigg 
och nyfiken på livet. 
Han har en förkärlek 
till maj s, korv och att 
ta promenader med sin 
gåvagn. Björn bor i Si
keå Hamn med mamma 
Maria och pappa Adam. 

Klara 
Den 30 oktober 2019 

föddes lilla Klara på 
BB i Umeå. En liten 
tös på 2975 g, som 

glad tjej, som fördriver 
största delen av dagar
na liggandes på mage. 
Klara bor med mamma 
Maria och pappa To
bias mitt inne i sikabyn. 

Nienna 
Nienna Ella Kristina 

Renman föddes 6 decem
ber 2019, kl 11 :29, på 
Umeå Universitetssjuk
hus. Redan som nyfödd 
var hon mycket nyfiken 
och kollade runt för att 
se vart hon hamnat. Hon 
har också visat att hon 
är en bestämd ung dam 

Vi hoppas att Nienna 
ska trivas lika bra som 
sina föräldrar (Linda 
och Morgan) i Lägdeå, 
med goda grannar, 
frisk luft och ett under
bart lugn. En ypper
lig plats att kalla hem. 



SOPPA OCH KULTUR PÅ TRÄFFPUNKTEN 
Det är märkliga tider vi lever i. Samhällen stängs 

ner, evenemang och sammankomster ställs in. Vi 
som är 70+ ska hålla oss för oss själva och helst inte 
träffa andra människor överhuvudtaget. Allt det här 
går ju tvärs emot vår ide om att försöka locka ut byns 
daglediga människor till en gemensam sopplunch en 
gång i månaden. Som tur är har vi hunnit genomföra 
sex lunehmöten på Träffpunkten; fyra under hösten och 
två nu i vinter. Men nu blir det uppehåll på obestämd 
tid. Gensvaret har dock varit så positivt, att så snart 
alla virusvamingar klingat av kommer vi att återuppta 
verksamheten. 

Första onsdagen i varje månad har sedan i höstas 
Träffpunkten fyllts av pratglada, hungriga daglediga 
bybor som hörsammat uppmaningen att till 
självkostnadspris äta soppa under trevliga former. 
Stämningen, som redan från början är hög, fortsätter 
att stiga medan soppan och ostmackoma fyller magama 
och man undrar vad som ska serveras till kaff et. Så 
långt in i dagens program serveras även den kulturella 
biten. Till exempel ett utdrag ur Erik Forsgrens bok om 
Robertsfors, som handlar om Sikeå förr i tiden och den 
utveckling som byn genomgått, eller Erik Wallmarks 
betraktelser om midsommarfirandet i byn från mitten 
av förra seklet. Vid senaste lunchen fick deltagama höra 
utdrag från en dagbok skriven av Olivia Karlsson, som 
följt sin man, sjökaptenen på en båt byggd på Sikeå 
Varv, ut på en resa till Sydamerika. Berättelser som 
genererar andra historier från förr som våra soppgäster 
gäma delar med sig av till allmän fömöjelse. 

Iden till dessa soppluncher kommer från Gunnel 
Eriksson, Måbrabyn. Med sina erfarenheter från arbetet 
i Umeå med liknande aktiviteter lyckades hon inom 
kort samla ihop fyra andra frivilliga, som tyckte att ett 
arrangemang av detta slag skulle passa mycket bra i vår 
lilla avkrok av Västerbotten. Grundtanken var att samla 
ihop personer som kanske inte kommer ut så ofta, att 
under gemytliga former äta lunch tillsammans med 
gamla bekanta till självkostnadspris. Vi varalla överens 
om att det är mycket trevligare att sitta tillsammans vid 
matbordet än att sitta ensam och stirra ner i sin filtallrik 
med enbart katten att prata med. 

Fröet var därmed sått och nu vidtog planering. Hur 
många, hur ofta, annonsering, vad skulle kulturbiten 
handla om och så vidare. Affischer jobbades fram 
och sattes upp på byns anslagstavlor. Första onsdagen 
i varje månad blev sopplunchdag, och priset blev 50 
kronor per person. Ulla Öberg tog emot anmälningama. 
Fröet grodde bra och nu kommer ca 30 personer varje 
gång. Om du som läser detta känner att du skulle vilja 
vara med men har svårt att ta dig till Träffpunkten, hör 
av dig till Ulla Öberg så kanske vi kan hjälpa till. 

Ja, så här tuffade vi på tills då Coronaviruset slog till. 
Nu vet vi inte när nästa lunchtillfälle blir av, men håll 
utkik! Vi kommer att annonsera både på anslagstavloma 
och på Facebook när det är dags och då är ni hjärtligt 
välkomna. 

Gunnel Eriksson, Britta Åberg, Ulla Öberg, Katrina 
Norqvist, Agneta Skoglund 


