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Emeli Nilsson, Legdeå, tillbringar sitt andra gymnasieår på svenska skolan i Nairobi, Kenya. Ett av hennes
projektarbete riktar sig mot Aids-smittade kvinnor i kåkstaden Kibera. På mittuppslaget kan ni läsa ett
intressant och gripande dokument om fattigdom och misär av Emeli.

Så ser den ut,
och den
smakar gott...
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Naturbetet tuggar på...

Johan Pettersson tar
oss tillbaka i tiden när
massabalar lossades
och lastades i Sikeå
hamn.

Lottaparken, en gång
i tiden en tummel-
plats för danslystna
och kontaktsökande
människorSid 3 Sid 6
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Byutvecklingen fortsätter

Bäckström
har ordet

Måndag och sportlovsvecka. Sak-
nade skolbussen som brukar

väcka mig vid ca 7.40. Det är inte så
dumt att vara pensionär och kunna sova
över, när skolbussen inte väcker en. Det
är inte så dumt att vara sikabo heller,
snarare riktigt bra!

I går var det årsmöte för Legdeå-
Sikeå Intresseförneing med bra uppslut-
ning från byborna och många idéer om
framtida satsningar. Ny lokal telefonka-
talog för ”Sikeå kommun”, lekpark i
hamnen, ”byainköp” av flaggstänger,
”strandpromenad” längs yttre kajen,
planteringar på campingen och present
till nyfödda, var några av nyheterna som
togs på årsmötet.

Tack var inkomsterna från camp-
ingen och Andra varvet är vi nu inte

längre så beroende av EU-bidrag och
sponsorspengar för att kunna genomföra
våra idéer och det ger ju en större frihet
att välja vad vi ska satsa på.

En fråga som diskuterades mer ingå-
ende var hur äldreboendet för byborna

skulle kunna lösas. Många vill ju bo
kvar i byn men orkar kanske inte längre
med snöskottning och underhåll av sina
hus; hus där unga familjer med barn
kunde flytta in. Det kanske också finns
”utvandrade” Sikeå- och Legdeåbor,
som vill flytta tillbaka till hembyn. Ett
äldreboende skulle ju också skapa fler
arbetstillfällen i byn.

Ann-Charlott Nordlund och Susanna
Hermansson redovisade sina intryck
från en intressant studieresa till äldrebo-
enden i Jämtland och Västernorrland
och årsmötet beslutade att vi fortsätter
att utreda olika former för ett äldreboen-
de i byn.

En annan fråga som känns angelägen
och engagerar många är cykelvägen

till Robertsfors. Den är planerad att
byggas 2009 och då i direkt anslutning
till vägens vänstra sida sett från Sikeå.
LSI har genom Martin Jonsson, Åke
Gustavsson och Sture Bäckström upp-
vaktat kommun och vägverk om en
tidigareläggning med bygge i byaregi

och i form av en cykelväg på höger sida
och avskild från bilvägen. Årsmötet
stödde idéerna och uppdrog åt gruppen
att arbeta vidare med frågan.

På sommarprogrammet finns många
favoriter i repris, allemanutdag, gökotta,
hamnmarknad och musikkaféer på ons-
dagarna men också en nyhet — frilufts-
gudstjänst i hamnen på midsommarda-
gen. Ytterligare programpunkter kan
komma till efter hand.

Som synes är mycket på gång och
om vi ska klara av det vi planerat krävs
att många hjälper till, både äldre och
yngre. Ett är säkert, vi kan göra mycket
för utvecklingen och trivseln i våra byar
om alla hjälps åt.

Med förhoppningen att många deltar
i våra arrangemang önskar
jag alla bybor en fin vår
och sommar!

Legdeå-Sikeå
Intresseförening
c/o Sture Bäckström
Brännstan 153
915 93 Robertsfors
0934/15353

E-post: lsi@sikea.se

Bagarstugan
Bokning:
Wanja Brorsdotter

0934-152 10

Andra Varvet
Maud Sjöberg

0934-153 15
Ingrid Hanke

0934-150 13

Sikeå havscamping
Bokning stugor och husvagns-
platser, tel: 070-677 41 12.
Säsongsplatser för husvagnar
och vinterförvaring: Gunnar
Lundmark, 0934- 151 16.

Campingen ska utrustas med
en roddbåt för uthyrning och
livräddning. Vi efterlyser
därför en begagnad båt 4-5
meter lång.
Har du något tips, hör av dig
till Sture B telefon 153 53
eller e-posta till:
sture.backstrom@sikea.se.

Roddbåt
önskas köpa
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Varje gång det kom in flera
båtar samtidigt för att lasta,
kallades vi av KB (faktorn) för
att hjälpa till med utlastningen
av massabalar. Balarna togs
från magasinen och lastades i
pråmarna, som var förtöjda
vid kajen.

Pråmarna bogserades ut till
båtarna, som låg på redden vid
Granskär eftersom de var för
djupgående att ligga vid kajen.
Båtarna låg alltid med aktern
mot Granskäret och fören mot

hyvelskjulet mitt emot nuva-
rande campingen. Bogseraren
John Jennings hjälpte till och
drog in aktern mot Granskäret.
Jag minns att tre båtar låg på
redden samtidigt. En massa-
båt, en båt som lastade gran-
spiror till England och en båt
som lastade grantimmer att an-
vändas som fördämmning i
Holland. Åter till utlastningen.

Vi var sex man i laget, två
för störten (att ställa balarna på
högkant) två man drog kärr-

orna och två man tog emot
balarna i pråmen. Massabalar-
na staplades i pråmen tills den
var fullastad. Vi använde så
kallade massakrokar för att
greppa balarna. Där fanns
också rivspakar för att riva
omkull balarna, som låg i
många lager i magasinet.

Massabalarna kom från fa-
briken i Robertsfors på järn-
vägen, dragna av loket Stark-
otter. Loket kunde dra 30-40
vagnar som sedan överläts till

En massa balar och båtar skulle lastas...
små växellok för vidare be-
fordran till magasinen. Det
fanns en högbana med räls och
där drog växelloken in vagnar
lastade med massabalar. Där
förvarades balarna under vin-
tern i väntan på skeppnings-
säsongen.

Det var jobbiga och svet-
tiga dagar i utlastningen, men
vi tjänade pengar som var väl-
behövliga för oss unga män.

Berättat av
Johan Pettersson

Ja visst spirar det…
Många små bybor kan häl-
sas välkomna till världen!

För att alla vi nyblivna föräld-
rar och barn ska få möjlighet
att lära känna varandra sam-
las vi varannan fredag på
Träffpunkten. Kanske kan
verksamheten kallas för en
egen liten lokal öppen förskola
utan ledare. Syftet är bara att
träffas, lära känna varandra
och ha trevligt! Varje gång har
någon fixat fika. Barnen leker,

läser, sover, eller vad de nu är
på humör för att göra just för
stunden. Vi vuxna pratar, utby-
ter erfarenheter av hur det är
att vara förälder, eller snackar
om helt andra grejer. Inte så
märkvärdigt…

Har du barn och är ledig på
fredagar klockan 13.30 är ni
givetvis hjärtligt välkomna att
ansluta er. Vill du kontakta nå-
gon av oss går det också bra.
Peters på tel. 150 55 eller Hilda
151 31

Anna Lindmark

Några av fredagsträffens deltagare, Elsa, Alvina och Oskar, på
upptäcktsfärd.

Foto: Lina Jonsson

Fredagsmöte med nya sikabor

Företaget Peters Programverk-
stad är kanske inte så känt
ännu, men nu ska det bli änd-
ring på det. Ägaren Peter
Lundberg har som bakgrund
en fil.kand. inom informa-
tionsbehandling och sociologi.
Han arbetade vid Umeå uni-
versitet åren 1986-2000, hu-
vudsakligen med undervis-
ning, men även 1994—1995 i
en arbetsgrupp för något som
blev ett genombrott för inter-
net användning inom under-
visningen i mellersta Norr-
land. Från 1995-2000 arbeta-
de Peter med det nationella

system som hanterar studieme-
riter. Detta ledde sedan vidare
till arbete som konsult inom
området, bl.a. vid KTH. Han
bor med sin familj vid Kust-
landsvägen mellan Legdeå och
Sikeå. Där har han byggt nya,
ändamålsenliga lokaler och
har successivt övergått från att
ha åtaganden i kungliga huf-
vudstaden till att arbeta inom
Västerbottens mellanbygd.
Något som blivit möjligt ge-
nom bredbandsutbyggnaden i
Legdeå/Sikeå.
Företaget utför utveckling av
programvara, web-utveckling
och utbildning inom området.
Kan ta på sig nätverksproble-
matik samt allmän rådgivning
och datorservice.

Gunnar L.

Företag i fokus
PETERS PROGRAM-

VERKSTAD

■ ■ ■ Fettisdagen i Sikeå firades traditionsenligt med
barnskidtävling, tipsrunda och semmelkalas. I skid-
tävlingen deltog rekordmånga unga blivande skidstjärnor
från 3 år och uppåt. Alla fick fina priser insamlade av
Sture Swahn.

Pristagare i tipsrundan för barn blev, Olivia Holmgren
och Björn Isaksson. Martin Jonsson och Ulf Rosengren
prisades bland de vuxna.

Vi i LSI riktar ett stort tack till pris-sponsorerna,
Konsum, ICA, OK och Elkedjan.

Almanackan

Sön. 19 mars – Paltfest. Träffpunkten

Lör. 29 april – Sika Superstars. Träffpunkten

Sön. 30 april – Valborgsfirande. Träffpunkten.

Lör. 6 maj – Allemanutdag, husvagnsutdragning.

Tor. 25 maj – Gökotteutflykt, cykel. Träffpunkten

Lör. 17 juni – Hamnmarknad, middag med dans på

Träffpunkten. Andra varvet öppnar för säsongen.
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Egentligen existerar det inte ens på
kartan, inga vägar finns utritade och
husen ligger inte enligt någon stads-
planering. Men när du vandrar ner
längst de upptrampade vägarna så
slår dig Kiberas existens som en hård
käftsmäll.

Kibera – Östafrikas största slum – lever i
allra högsta grad. Här finns lukt, stank,
ljud, oväsen, liv, död och en alldeles egen
rytm, en rytm av en miljon människor i
plåthus. I Nairobi, Kenyas huvudstad, tar
golfbanorna upp 10 procent av stadens
yta! På samma areal, 10 procent så lever
60 procent av Nairobis befolkning i slum-
områden, Kibera är det största.

Första besöket i denna pulserande ”icke
existerande” stadsdel i Nairobi var som
att ta en åktur i en nyinköpt torktumlare.
Allt gick snabbt och styrkan i alla sinnes-

Rytmen av människor i plåthus

uttryck var ingenting jag någonsin varit
med om tidigare. Lukten var stark, ljudet
tydligare och misären mer omätlig än jag
kunnat ana, men livet var levande. Jag har
aldrig sett så många leende människor i
hela mitt liv.

Levnadsförhållandena i Kibera är unge-
fär vad jag hade väntat mig av ett afri-
kanskt slumområde. Det kan låta hårt och
okänsligt, men media hade förberett bil-
den av små skjul ihopträngda bredvid
upptrampade stigar, barn som springer
omkring i trasiga kläder, hundar på drift,
fattigdom, svält och olycka. Men efter
uppvaknande av den hårda käftsmällen
och då ångesten gått över, inser man att
vad som finns i Kibera är sannerligen allt
detta, men även så ofantligt mycket mer.

Varje gång jag anländer till Kibera så
strömmar det till massor av barn. Flickor

i prinsessklänningar som trasats sönder i
kanterna, späda pojkar i sina storebröd-
ers tröjor och små barn i för stora skor.
De sjunger, skrattar, skriker och pratar
med mig, vissa av dem försöker sig på
engelska i ett trevande ”how are you”? De
lockar mig till att sjunga med, skratta med
och då jag börjar göra töntiga grimaser,
kiknar de av skratt och tittar förundrat på
varandra. En av pojkarna, han med för li-
ten kropp i en för stor gul tröja med fläckar
på, lär jag en klappramsa.

Praktikplatsen min skola tilldelat mig lig-
ger i Kibera där jag arbetar med aidssmit-
tade kvinnor som alla med olika bakgrun-
der, olika liv och berättelser visar en otro-
lig styrka genom att varje dag stå på be-
nen. I kvinnogruppen, där 22 kvinnor är
med, arbetar de med att stötta och lyssna
till varandra. Jane heter kvinnan som le-
der gruppen och som anordnar möten var-

”How are you”  ropade glada ungar på trevande engelska till Emeli Nilsson när hon var på besök i Kibera, ett slumområde i
Nairobis utkanter.
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Skolan erbjuder grundskola,
gymnasium och tar emot
gästelever.
Gymnasiet erbjuder samhälls-
vetenskapligt och naturveten-
skapligt program.
Gymnasiet erbjuder följande
profilkurser:
✔ Cambridge certificate
✔ Model UN

✔ U – landskunskap
✔ Kiswahili

Skolan följer de svenska
kursplanerna och den svenska
läroplanen. Detta gör att
eleverna inte behöver läsa om
kurserna senare.

Det är en liten skola med få

elever per lärare, vilket medför
en bra utbildning och en nära
relation mellan elev och lärare.
Det finns ett mysigt internat
där det nu bor ca 35 stycken
internatelever.

Skolan öppnar upp olika möjlig-
heter och ger chansen att
uppleva en ny kultur.

je vecka då kvinnorna träffas för att prata
och tillverka smycken de sedan säljer för
att öka den lilla inkomst de har. Det är
svårt att beskriva vilken skillnad 20 eller
30 kronor gör för dessa kvinnor. Det kan
i vissa fall betala en hel månadshyra.

I min praktik i kvinnogruppen möter jag
många kvinnor som alla har helt otroliga
levnadsberättelser.  En av dessa kvinnor
är 29- åriga Rosemary Adhiambo. Rose-
mary och hennes make kom till Kibera år
2000 efter att ha lämnat hennes föräldrar
och syster i Siaya District, ett område ut-
anför Nairobi. Resan från Siaya till Kibe-
ra är en hel dagsresa som innefattar både
en tågfärd och flera timmars vandring.
Med sig hade de två barn, det äldsta 5 år
och yngsta bara några månader. Till Ki-
bera kom Rosemary med hopp om en bätt-
re framtid och att fler möjligheter skulle
öppna sig. ”Allt var bättre än Siaya” be-
rättar hon.

När hon efter ett år i Kibera, 2001 fick
diagnosen HIV-positiv var hennes barn
det första hon oroade sig över. Efter ett
antal tester kom domen; hennes äldsta son
var HIV-negativ medan hennes yngsta
smittades då hon, ovetande om sin egen
sjukdom, ammade honom.

Hon berättar om maktlösheten efter läkar-
nas diagnos. Hon tänker inte så mycket
på sig själv, men att se sitt egna barn pend-
la mellan att vara dödssjuk och frisk är en
utmaning varje dag. Jag frågar henne om
de går på medicin och hon svarar ”själv-
klart, medicin får jag från kvinnoklini-
ken”. Vad hon senare poängterar är att det
inte alltid är den stundvis bristande till-
gången på medicin (smärtstillande prepa-
rat) som är problemet utan maten ”han

behöver mat för att klara medicinen”. Pro-
blemet för Rosemary, och i princip alla i
Kibera, är att pengarna går från hand till
mun. Arbetslösheten är enorm och det
finns inga möjligheter till att spara av den
lilla inkomst de har, om det ens finns en.
Lönen går till att betala hyra för skjul och
till att dämpa den värsta hungern. Att ta
sig ifrån Kibera är näst intill omöjligt.

Barnadödligheten i Kibera är hög, ca 40
procent enligt statistiken. Det beror myck-
et på under vilken tid på året barnen föds.
Vintern är förhållandevis kall och risken
finns att barnen fryser ihjäl. Det bor upp-
skattningsvis 1 miljon människor i Kibe-
ra och det är svårt att upprätthålla en bra
hälsa, inte minst med tanke på att det är
300 personer per toalett. Utbryter en epi-
demi är katastrofen ett faktum då majori-
teten av Kiberas invånare har ett dåligt
immunförsvar.

När jag frågar Rosemary om vad som är
hennes dröm skrattar hon till, ser lite ge-
nerad ut och får en speciell glimt i ögat.
När hon sedan inser att jag är seriös i min
fråga försvinner leendet från läpparna,
men glimten i ögat finns kvar och hon
berättar om sin önskan, sin dröm.
”Jag önskar att min man kunde få en ma-
skin som kan hjälpa honom i sitt smyckes
arbete. Då slipper han göra allt för hand
och kan göra fler smycken och sälja mer.
Då kanske vi kan flytta härifrån, till ett
bättre ställe. Mina barn kommer att få det
så mycket bättre då!” När jag sedan frå-
gar hur mycket en sådan maskin kostar så
får jag svaret 15 000 Ksh (kenyanska shil-
ling), vilket är ungefär lika mycket som
1 500 svenska kronor. I mitt stilla sinne
tänker jag att en och en halv månad av
mitt studiebidrag räcker för att betala de-

ras drömmaskin.

När jag berättar för henne hur jag, som
utböling och mzungo (viting), uppfattar
henne blir det med ord som stolthet, styr-
ka och livsglädje. Jag betonat särskilt att
jag beundrar hennes kamp. Hon ser återi-
gen generad ut och byter genast ämne,
faktiskt till det jag själv har ifrågasatt ända
sedan den dag jag tog mitt första steg i
detta land. ”Hur kommer det sig att så
många rika är olyckliga? Jag är lycklig
och stolt över mitt liv och ser fram emot
morgondagen. Jag är fattig med ändå lyck-
lig. Varför är det så få som är rika och
lyckliga?” Jag ser på henne och undrar hur
jag någonsin skulle formulera mitt svar
för att få henne att förstå.

När du reser till Kenya så finns det två
världar du kan välja att se, de rikas och
de fattigas. Men för att förstå Kenya måste
du göra ett besök i båda världarna. Du
måste möta människor och höra deras
berättelser. För mig var Rosemarys berät-
telse något unikt, något som stärkte och
inspirerade mig. Men för alla andra kvin-
nor i Kibera är hon precis som de, en av
alla som sitter i samma båt.

Jag sätter mig i skolans buss och återvän-
der till internatet, barnen vinkar till mig
och fortsätter sedan skrattandes sina le-
kar längst gatorna. De tänker inte på fat-
tigdomen, svälten och den kommande
regnperioden som förvandlar Kibera till
en lerpöl. Jag ser pojken med för liten
kropp i en för stor gul tröja med fläckar
på, han står leende och gör en klappram-
sa med en lekkamrat..

Emeli Nilsson

Svenska skolan i Nairobi
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 Noterat på byn

Vid ett höstmöte 1943 fram-
kom ett förslag om att bygga
en dans- och festplats i Sikeå.
Dansbanorna på Sikaberget
och vid Strandvallen hade rutt-
nat ner och blivit majbrasor.
En arbetsgrupp utsågs med
undertecknad som ordförande.
Placeringen skulle vara central
men samtidigt inte störande
för de närboende.

Vi enades om att placera
festplatsen vid Gammel-
landsvägen nära vägen till
hamnen. Vi uppvaktade Ro-
bertsfors AB som ägde mar-
ken och fick löfte om att få
disponera den gratis. Det be-
stämdes att bygga en paviljong
med tak. Uppdraget att kon-

struera bygget gavs till Sigvard
Siklund, byggchef på Roberts-
fors AB. Han sällskapade med
en flicka från Legdeå, så vi be-
traktade honom som fullvärdig
bybo. Sigvard lovade att rita ett
förslag till en paviljong med
sidoservering och spelläktare.
En kostnadsberäkning gjordes,
men konstaterades att det mes-
ta av arbetet måste bli ideéllt.

Bönderna skänkte timmer
som sedan sågades på sågen
som ägdes av Arvid Edström
och Hjalmar Andersson. Där
skedde sågningen lördagar och
söndagar och såg-gänget ställ-
de upp gratis.Robertsfors AB
svarade för el-installationen
inklusive material gratis. Sedan

virket torkat anmälde sig två
arbetslösa träarbetare, som
fick börja med att tillverka tak-
stolarna, och det var vi myck-
et glada för. Bygget blev hela
ortens angelägenhet.

Från Kempe-stiftelsen an-
söktes om bidrag, och vi erhöll
3000 kronor. Mycket pengar
på den tiden.

När marken torkat organi-
serades arbetslag om tio per-
soner per lag som arbetade
fem kvällar i veckan. 50 per-
soner per vecka, det gick fort
med bygget. Vi hade målsätt-
ningen att inviga till midsom-
mar, och så blev det också.

Till midsommaraftonens
dans och fest kom folk från när

och fjärran. Lottaparken bi-
drog starkt till Sikeå SK:s eko-
nomi under många år. Där an-
ordnades fester och danser var-
je sommar och avslutades med
en surströmmings-skiva för
klubb-medlemmar och bybor
på hösten.

Detta pågick till 1949 då jag
flyttade till Åkullsjön, men jag
har för mig att det hölls danser
där in på 60-talet.

Det är synd att den inte un-
derhölls och fick vara kvar
med tanke på allt ideèllt arbe-
te  som nedlades för byggan-
det av paviljongen, men gjort
är gjort.

Berättat av
Johan Pettersson

Lottaparken – festplats som försvann

■ Det berättas att Anders
Eriksson har sålt sitt hus i
Sikeå Hamn. Han har bott
där i 30 år och tycker att
huset är för stort. Till
huset flyttar sonen Erik
med sambo Anna och
sonen Samuel  (3 mån.).
Anders bosätter sig sedan i
en vinterbonad sommar-
stuga med havsutsikt i
Lövviken. En passande
miljö för en gammal
jordenrunt-seglare.

Gunnar L.

■ LSI har för avsikt att under
våren och sommaren sätta upp
ett antal flaggstänger vid bl.a.
campingen, Korsvägsparken och
Träffpunkten. Ett förslag har
väckts att erbjuda intresserade
bybor att köpa flaggstänger vid
samma tillfälle för att få ett lägre
inköpspris. LSI ska försöka att
genomföra en gemensam
”monteringsdag” med grävning
och fastgjutning av flaggstångs-
fot. Beräkna hur lång flaggstång
ni behöver. Intresserade kan höra
av sig till Gunnar Lundmark.

ATT EN TIDIG vintermorgon för-
söka hitta en parkeringsplats nere i
Legdeviken är inte lätt. Vi har här
ett tillfälle att ”lära av storstadens
möda” att komma åt samma pro-
blem. Vi kan, under Sikens tid inne i
viken, via kameror vid kajen styra en
vägbom som öppnas med en liten
kontantinsats, beroende på mängden
fisk inne i viken.
Detta skulle eventuellt göra det lät-
tare att finna en parkeringsplats…

Trängselavgifter

i Legdeviken

Vintertid?

��� Andra varvet söker nya medlemmar till för-
eningen. Som medlem får Du jobba som sjutton och
Du får ingen ersättning. Visst låter det bra!
Kontakta Lena Björk 150 74 eller Barbro Pettersson
151 13. Ps. Sanningen är; Vi har himla kul D.s

■ ■ ■ Funderar du på att sälja huset? Hör av dig till
oss! Åsa & Moritz tel. 151 12 asa.backstrom@sikea.se

UTHYRES: Li l la rummet på Träff-UTHYRES: Li l la rummet på Träff-UTHYRES: Li l la rummet på Träff-UTHYRES: Li l la rummet på Träff-UTHYRES: Li l la rummet på Träff-
punktens övervåning är ti l l  uthyr-punktens övervåning är ti l l  uthyr-punktens övervåning är ti l l  uthyr-punktens övervåning är ti l l  uthyr-punktens övervåning är ti l l  uthyr-
n ing led igt för mindre grupperning led igt för mindre grupperning led igt för mindre grupperning led igt för mindre grupperning led igt för mindre grupper
Tisdag, Onsdag, Torsdag. Kon-Tisdag, Onsdag, Torsdag. Kon-Tisdag, Onsdag, Torsdag. Kon-Tisdag, Onsdag, Torsdag. Kon-Tisdag, Onsdag, Torsdag. Kon-

takta: Curt Nyman 150 83.takta: Curt Nyman 150 83.takta: Curt Nyman 150 83.takta: Curt Nyman 150 83.takta: Curt Nyman 150 83.
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■ Hur många vet att Lola Ny-
man har Sikeås största ko-be-
sättning? Hon har nämligen
omkring 225 stycken och de är
gjorda av plast, trä, glas, pors-
lin och betong. Lolas samling
är så välkänd i samlarkretsar
att hon 1993 vann en vecko-
lång resa för två personer till
Florida. Tävlingen anordnades
av Swarovski Collector So-
ciety tillsammans med vecko-
tidningen Allers och deras mo-
tivering löd:

”Högsta vinsten går till

Lola Nyman, Sikeå, för hen-
nes charmiga och unika ko-
samling, som startade med att
hon på en auktion lyckades fri-
köpa en gräddkannekossa,
som redan hade fått en köpare.
Kort därefter fick hon ännu en
ko av ett barnbarn,och därmed
var samlingen igång”.

Kossorna finns numera i så
många fantasifulla utföranden,
att samlingen med all säkerhet
kommer att växa ytterligare.

Gunnar L.

Ridklubben Sandgärdan har
under 2005 bedrivit lektioner
fyra kvällar i veckan. Dressyr-
och hoppsatsning har funnits
för de mer tävlingsinriktade
under två dar per vecka. Han-
dikappridning/körning har hål-
lits på torsdagar. Ridlekis har
anordnats för barn mellan 5
och 7 år.

Tävlingsverksamheten har
varit livlig där vi kan nämna.
Dressyrtävlingen Vårspelen
med 20 starter. Vid klubbmäs-
terskapen segrade Frida Fors-
berg på Divine i dressyr och
Lina Jonsson i hoppning på
Hamilton. RKS-hoppet hade

hela 47 starter med inbjudna
från Sävar RK, Lövånger RS,
Norra Umeå RF, Mellanbyg-
dens RF och Stall Krutbrånet.

Klubben har också varit re-
presenterad på många tävling-
ar i länet med goda resultat i
lag och individuellt. Ungoms-
sektionen har ordnat oriente-
ringstävlan och två lyckade
dagridläger.

Som övrig verksamhet kan
nämnas märkestagning, pon-
nyridning på Andra Varvet och
Bygdeå marknaden, pysselda-
gar i stallet för de yngre och
föräldrakurs.

Anläggningen växer när lo-

gen byggts ut med gäststall och
stallet med foder och spånför-
råd. Tack till alla som gett
pengar eller ideellt arbete spe-
ciellt till avgående ordf. Mona
Andersson som hållit i Stad
och land projektet och letat
sponsorer.

Klubben ser nu framåt mot
2006 med många spännande
arrangemang. Kolla i stallet,
Mellanbygden eller på hemsi-
dan www.rksandgardan.
sikanet.se.

Nyheter vårterminen
Torsdagar 14-15 gratis-prova-
på ridning för långtidsarbets-

��� Andra Varvet
söker sommararbetare till
butiken i sommar. Du ska
vara född 1990 eller
tidigare. Kontakta Lena
Björk 150 74 eller Barbro
Pettersson 151 13. Sista
anmälningsdag 30 april.

Styrelsen för RKS

Lina Jonsson, ordf.
Ylva Martinsson, kassör
Annika Lindkvist, sekr.
Angelica Åström och Malin
Boman ledamöter.

Ridanläggningen fortsätter att växa

lösa och långtidssjukskrivna,
kontakta Malin Boman tel 070/
2113404.

Torsdagskafé på Sandgär-
dan på torsdagar. Lämna tid-
ningspapper, titta på hästarna
och prata en stund. I klubbstu-
gan bjuder vi på kaffe och
kaka.

■ Kalv & fårkooperativet
2006. Vi du vara med och
hålla öppna marker samt få
kött till hösten? Hög tid att
anmäla intresse till som-
marens djur, vi har fortfa-
rande möjlighet att ta in
fler lamm- och kalvägare.
Ring Chatarina 15125 eller
Hilda 15131.

LSI HAR FÖR avsikt att un-
der våren och sommaren sätta
upp ett antal flaggstänger vid
bl.a. campingen, Korsvägspar-
ken och Träffpunkten.

Ett förslag har väckts att
erbjuda intresserade bybor att
köpa flaggstänger vid samma
tillfälle för att få ett lägre in-
köpspris.

LSI ska också försöka ord-
na en gemensam ”monterings-
dag” med grävning och fast-
gjutning av flaggstångsfot.
Beräkna hur lång flaggstång ni
behöver. Intresserade kan höra
av sig till Gunnar Lundmark.

Nya flaggstänger

”Stüra” regerade sin styrelse med järnhårda nypor på Träffpunkten innan den årliga höst-
festen dansades och dracks till. Redaktionen tackar för ett underhållande skådespel.

Vill ni bli av med dags-
tidningar, lämna dom
vid stallet. Ridklubben
behöver dom.

■ Är du intresserad av att
sommarjobba på campingen.
Kontakta Sture Bäckström,
tel. 153 53, eller e-post:
sture.backstrom@sikea.se
Svar senast den 15 maj
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LSI hade den 8 februari anordnat ett kvälls-
kafé för att låta byborna lufta sina tankar
och idéer hur man kan förbättra byarna
Legdeå och Sikeå. Ett 35-tal hade hörsam-
mat kallelsen.

Sture Bäckström berättade om bak-
grunden till LSI och vad som hänt sedan
starten 1994.

I pausen belönades Ingrid Åhman för
sitt vinnande förslag till Sika-bakelsen.
Även hennes medtävlande Åsa Bäckström
fick applåder. Därefter följde fika med
kaffe och ovan nämnda bakelse.

Styrkta av fikat kom kafédeltagarna
sedan med en mängd förslag. Från att upp-
vakta kommunen och andra myndigheter
om önskemål om cykelväg till Roberts-
fors, öppna logen Tövalite vintertid och
fler motorvärmaruttag, till brygga vid Spi-
ran (Hällgrund) och present till nyfödda
barn i Legdeå och Sikeå.

Gunnar L.

Kvällskafé med många goda ideer

Ingrid Åhman, till vänster, och Åsa Bäckström fick pris av Sture Bäckström när LSI
(Legdeå/Sikeå intresseförening) bjöd in till kvällskafé.

Foto: Ingemar Nilsson

UNDER 2005 RÖJDES slutet av slyet
bort och alla sju hektaren kunde betas av
får, kalvar och hästar. Vi slutförde även
dikesrestaurering och byggde jordbroar
och en större träbro över stordiket där
”Jomyrastigen” gick.

Budgeten 2005 var 39 000 kronor var-
av bidraget är 90 procent. Även detta år
användes hela budgeten till köpta tjäns-
ter (röjare, ristransport och dikesbroar).
Dessutom har projektets medarbetare re-
dovisat 352 timmar eget arbete (röjning

Naturbetesprojektet 2005/06 – kort summering
och stängselarbete) till ett värde av 52 800
kronor. Området sökte och fick Gårdsstöd
på 7 261 kronor, dessutom avskrev kom-
mun ett tidigare lån på 12 000 kronor som
stöd till ”Stordikets” restaurering.

Under 2006 finns inget projektstöd,
men vi ska ändå avsluta renoveringen in-
för slutbesiktning i augusti. Det som åter-
står är huggande av vedbjörk, betes-
putsning behövs på halva området och så
måste vi få upp de grindar som BURK-
gänget byggde förra sommaren. Betes-

djuren planeras några fler än förra året.Vi
har även tänkt sätta upp en brädlada till
djurens skydd i år. Hör av dig om du vill
hjälpa till med byggande eller att skänka
material, kanske en hel lada som kan ri-
vas och flyttas.

Projektgruppen har bestått av:
Angelica Åström, Ola Boman, Nils &
Hilda Östlund, Lasse Hyvönen, Chatarina
Melin, Maud Sjöberg och Olof Karlsson.

Olof Karlsson

Gratis ved!
Naturbetesprojektet på ”Holmen” i
Sikeåhamn behöver hjälp att hugga
klart inför sommarens slutbesikt-
ning. Vi har en hel del björk som
ska bort.
Du hugger, kör ut veden, drar ihop
ris (under april) och deltar vid brän-
ning av detta under maj.
Anmälan senast 31/3 till Olle
15315, Hilda 15131, Lasse 15125
eller Angelika 55436. Områden lot-
tas ut och vinnarna får detaljerade
instruktioner.

RBBK (Robertsforsbygdens Brukshunds-
Klubb) bildades i mars 2005 och är till
för alla med hund och alla hundintresse-
rade, så det spelar ingen roll om du har en
”gatukorsning” eller en ädel vovve. Hit-
tills har vi ordnat en valp- och allmänlyd-
nadskurs, en hundutställning och just nu
pågår en valpkurs.

Hundutställningen har ni kanske hört
talas om… Nästan 190 anmälda hundar
den 12 februari i Spiranhuset. Mycket
vovvar, hussar, mattar och publik, men ett
mycket lyckat arrangemang tack vare
sponsorer och flitiga klubbmedlemmar.

Under våren kommer vi att ordna en

spårkurs. Det finns också planer på en
viltspårkurs, några föreläsningar, arbets-
träffar på klubben i Vippersrönningen,
färdigställande av agilitybana, byggan-
de av mentaltestbana och en mentalkun-
skapskurs. Vår första lydnadstävling
kommer att arrangeras den 20 augusti i
år.

Är Du intresserade av klubben och
våra aktiviteter? Gå in på www.rbbk.tk
har du frågor kan du maila dessa till
rbbk@robertsfors.se annars går under-
tecknad också bra att kontakta!
Åsa Bäckström:
asa.backsrom@sikea.se

Intresserad av hundar?


