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En del streck i räckningen... Sid 2

NÅGRA BERÖMMANDE ORD
till den som utfört skogsavverk-
ningen vid Lägdeviksvägen.
Vi stadsbor tror ju att ”stora ma-
skiner i skogen är lika med kal-
hyggen”, men här fick vi se på mot-
satsen. Snyggt jobbat!

Applåden

Sid 8

Isabell
blev blöt

Tårtkalas i Slättbäcken.
Sid 3

Nåja, inte riktigt än. Men innan jul planerar Annika och Lars Löfbom att deras nya
hus ska vara inflyttningsklart. Smarta tekniska lösningar visar att det går bra att
bygga ett hus med minimala strålningsdoser. Sidan 6.
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Hösten är här och därmed
också köldknäpparna

som brukar ställa till det för oss
på campingen. Vattnet fryser
och i värsta fall spricker något
rör. Så också i år! Men tack
vare Sture och Greger Swahn
var felet snabbt åtgärdat.

Ett annat streck i räkningen
kom i form av ett brev från
STIM. Man kräver oss på
STIM-pengar och vill att vi
redovisar den musik som spe-
lats på våra musikkaféer. Ett
avtal ska skrivas så vi får väl
se hur det går.

M en det finns också
mycket positivt att be-

rätta från den gångna somma-
ren. Campingverksamheten
och Andra Varvet har gått bra
och gett ett bra överskott tack
vare duktiga sommarjobbare
och ideellt arbetande. På cam-
pingen har en liten förråds-
byggnad uppförts och stugorna
har fått nya altaner. I bygg-
nationerna har Daniel Stenlund
och Assar Johansson varit till
ovärderlig hjälp.

Också Naturbetes-koope-
rativet har haft en bra sommar.
För att hålla landskapet öppet
har särskilt Nils och Hilda Öst-

lunds tre långhornade highland
cattle gjort ett suveränt jobb.

Välbesökta musikkaféer
och flitigt boulespelande

har som vanligt utgjort triv-
samma inslag i Sikeåsom-
maren. Det mest spektakulära
som inträffat under sommaren
var väl sjösättningen av Eric
Westerbergs miniubåt och vice
statsminister Maud Olofssons
dop av båten. Det satte Sikeå
på kartan med inslag både i
läns- och rikstidningar och i
TV.

Målarläger och spelmans-
träff kompletterar bilden av en
aktiv Sikeå-sommar där fram-
för allt anläggningarna i ham-
nen varit en tillgång.

Men för att området ska
fungera riktigt bra finns mer att
önska, bland annat saknas ju
ett ställe där besökaren kan få
fika eller äta. En riktig utescen
med åskådarplatser och musik-
paviljong är ett annat önske-
mål och där har markpla-
neringen påbörjats under hös-
ten.

För övrigt finns mycket an-
nat att glädjas åt.Byggna-

tionerna och inflyttningen för-
stås men också nya arrang-

emang som Jomyra-gruppens
sommarfest, studieresan till
Sundsvall/Snibbens camping
m m. Också enskilda initiativ,
som Anki Anderssons engage-
mang för att få till ett motions-
spår känns uppmuntrande för
oss i styrelsen, kom gärna med
flera uppslag. Lite pengar kan
LSI bidra med om engage-
manget finns.

En riktigt glad överraskning
fick LSI-styrelsen, när

Ylva och Rainer Martinsson
meddelade att man vill skänka
20 parkbänkar för utplacering
i byn. För närvarande arbetar
styrelsen med att göra ett för-
slag på var bänkarna gör bäst
nytta. Förslaget kommer att
presenteras på hemsidan. Ett
stort tack till Ylva och Rainer!!

Slutligen tillönskas alla
bybor och Spiranläsare en bra
fortsättning på hösten.

Skolkort från
Sikeå folkskola
omkring år 1936
Lärare Hugo Nilsson.
Översta raden från vän-
ster: Erik Åberg, Gunnar
Jakobsson, Bert Carls-
son, Axel Larsson, Gun-
nar Karlsson, Gunnar
Larsson. Andra raden:
Inga Lindqvist, Greta
Boström, Herta Lind-
gren, Marta Nilsson, Len-
nart Andersson, Ulla
Ågren, Rut Johansson.
Tredje raden: Sonja Flink,
Gun-Britt Nordbrandt
Elsa Lindberg, Eivor Wall-
mark.
 Kortet insänt av Gunnar
Larsson.

Sture
Bäckström
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Familjesidan

Den 29 augusti fyllde vår australien-
utvandrade sikeåbo Gertrud Ödlund,
född Holmgren, 102 år och vi –
Gunnar Lundmark och underteck-
nad hade fått den stora äran att
uppvakta henne.

Finklädda och utrustade med blommor
och tårta knackade vi på i hemgården i
Slättbäcken där Gertrud bor under
Sverigebesöket hos systerdottern Eva.
Det är en pigg dam som tar emot, klar i
tanken och snabb i orden. Hon talar efter
80 år i Australien fortfarande en flytande
svenska. Dottern Joy sufflerar ibland på
engelska, men det är svårt att förstå att
Gertrud år 102 år! Hon berättar om hur
hon träffade sin man Adolf. Han hyrde
tillsammans med en kamrat rum på vin-
den hos familjen. Tycke uppstod och när
sedan Adolf ville utvandra till Australien
tvekade hon aldrig en sekund över om
hon skulle följa med eller ej.

Väl framme där, resan tog en månad,
gick allt dem väl i händer. Adolf var tek-
niskt intresserad och började bygga ra-
diomottagare som han sålde till vänner.
Affärerna gick bra och man öppnade en
radio-och elaffär på Philips Island. Affä-
ren finns fortfarande kvar, men sköts av
en arrendator. Gertrud bor nu med dot-
tern Joy i Toorak, Melbournes finaste
stadsdel enligt Gertrud. I närheten finns

svenska kyrkan och den besöks ofta. För
resan tillbaka hem oroar sig inte Gertrud.
De reser i business class och på flyg-
platserna möter man upp med rullstol.

Amalia och Oskar Holmgrens jänta
från Slättbäcken har gjort en lång och
framgångsrik livsresa både i tid och rum.
Även om Australien är ett bra land så
klappar hjärtat också för Sikeå och den
svenska sommaren.

Men vägnamnet Jämmerdalsvägen
tycker hon inte om – kunde den inte få
heta ”Tant Amalias väg” istället. Ja, var-
för inte? Tant Amalia, som vi barn sa, var
en kvinna värd att hedras. Tidigt blev hon
änka och med tre döttrar att försörja fick
hon ett strävsamt liv fyllt med arbete på
det lilla jordbruket, i stuveriet och med
bakning i Bagarstugan m m.

Sture Bäckström

102 år – and still going strong

■ ■ ■ Det kom en gäst till campingen
som blev flera gäster. Det visade sig at
gästen hade anknytning till Sikeå. Hen-
nes mor hade varit här som flykting
1942 och bott i det då nybyggda höns-
huset på Peder Anderssons tomt på
Skolbacken. Vi fick god kontakt och
kom överens om att hon skulle kontakta
sin mor för att höra om hon ville be-
söka Sikeå. Det ville hon och efter några
veckor fick vi nya gäster, den här
gången kom mamman Inkeri och hen-
nes syster Maire.

Vi åkte till hönshuset och de berät-

tade om flyktinglivet och hur väl mot-
tagna man blivit, Man bodde i höns-
husets övervåning, som var indelad i
små rum med hjälp av lakan så att fa-
miljerna skulle få egna små utrymmen.

 I nedre våningen fanns bl a tvättrum
där odygdspojkarna försökte få sig en
skymt av flickorna. Inkeri som var 17
år när hon kom till Sverige fick under
flyktingperioden tjänst hos en familj i
Robertsfors och blev kvar i Sverige
medan den yngre systern Maire åter-
vände med sin mor till Finland.

Sture Bäckström

✔ Från campingen rapporteras en ny rekordsäsong. Antalet husvagns-
gäster ser en ökning med cirka tio procent, medan stug- och tältgäster
hållit sig på samma nivå som fjolåret. Så här ser statistiken ut:
465 stugnätter, 32 tältnätter, 1519 husvagnsnätter.

■ ■ ■ Befolkningen i Lägdeviken/
Lövviken ökar. Det senaste tillskottet
är Margareta och Martin Sundström
som flyttade 1 juni. De köpte en stuga
1979 av Gustav Hahr, den stugan hade
varit entrén till en biograf i Sikeå! Stu-
gan revs och ett nytt hus på 87 kvadrat-
meter byggdes på tomten. Det var
inflyttningsklart 1982 och Margareta
och Martin planerade redan då för ett
permanent boende i Lövviken. Nu har
de sålt huset i Robertsfors till sonen
Andreas och hans sambo Sara. Havs-
utsikten är fantastisk, men Margareta
säger att även höststormarnas stora vå-
gor har sin tjusning.

■ ■ ■ Efter trettiofem år i Ursviken
flyttade Göran Andersson tillsammans
med hustrun Ingrid tillbaka till sitt för-
äldrahem vid Gammellandsvägen un-
der den gångna sommaren. Där bor de
nu i ”Finn-Einar´s” hus och väntar på
att flytta in i  den egenhändigt byggda
en-och en halvplans villan.

■ ■ ■ Att sälja huset eller lägenheten
i stan och flytta ut till sommarstugan
vid havet har börjat bli allt vanligare.
Varför betala dyrt för stadsboendet när
man kan bo billigt och naturnära vid
havet. På Granskär och i Ulldalsviken
bor redan tidigare sex familjer. Nu har
också Svartviken fått sina första bofasta
sedan familjen Förare flyttat in i sin
sommarstuga.

Också i Legdeviken/Lövviken-om-
rådet finns sex bofasta familjer. Vi häl-
sar våra nyinflyttade välkomna och
hoppas att de ska trivas i byn.

Gertrud
Ödlund, till
vänster, med
dottern Joy.
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DET SOM DE flesta ”utifrån”
förundras över är de många
vägarna inom Sikeå och vi har
ju ett imponerande vägnät
mellan byn och hamnen, ett
vägnät som dock kräver sköt-
sel.

Sikeå Samfällighetsfören-
ing har till uppgift att sköta om
de flesta av vägarna i Sikeå.
Vägverket är ansvarigt för
Kustlandsvägen och Hamn-
vägen i övrigt är det i stort sett
samfällighetens uppgift. Fi-
nansieringen sker med bidrag
från Vägverket och kommu-
nen samt från fastighetsäga-
rna.

Det bör också noteras att
det finns en samfällighet på
Granskär med omnejd vars
boende/fritidshusägare som
förutom sig egen även ingår i
vår samfällighet eftersom  de
passerar våra vägar för att
komma till sitt område.

Den nyvalda styrelsen fick
vid årsmötet uppdrag att fort-
sätta den påbörjade översynen
av andelstal samt att se över
stadgarna.

Uppdrag som styrelsen
fick, och som efter årsmötet

Många vägar som kräver underhåll
åtgärdats, var att påpeka för
väghållaren för de allmänna
vägarna, att anslutningen till
förenings vägar var undermå-
lig. Detta har utförts genom
skrivelse till Vägverket . Dess-
utom har styrelsen tillställt
kommunen en skrivelse med
anmaning att sänka fartgrän-
sen på Brännstavägen till 50
km/tim.

Under senaste åren har en
diskussion förts i  föreningen
om att alla som bor i Sikeå
borde betala en avgift till väg-
hållningen eftersom det är en
angelägenhet för alla sikeåbor
att vi har bra vägar samt att det
är många som använder sam-
fällighetens vägar utan att be-
tala något. Samfälligheten har
ingen möjlighet att kräva av-
gift från alla Sikeåbor, men bli
inte förvånad om det dyker
upp en vädjan i brevlådan om
frivillig avgift till underhållet
av våra vägar. Om det är nå-
gon som redan nu vill bidra
med något så är samfällighet-
ens bankgiro 793-3492.

Tack på förhand!

Lars B Nilsson

Ordförande: Tord Filipsson.
Sekreterare: Katrina Norqvist.
Kassör: Åsa Bäckström.
Ledamot/vägfogde: Lennart Nilssson.
Ledamot/vice ordförande: Lars B Nilsson
Ersättare: Martin Karlsson och Hans Åhman.
Revisorer: Ingrid Åhman och Folke Lidenmark med
Tor Anesäter och Carl-Johan Pettersson som ersättare.
Valberedning: Carl-Johan Pettersson och Sture
Svahn.

Vägföreningens styrelse

EFTER 30 ÅRS VÄNTAN
verkar byggandet av en cykel-
väg närma sig. Vägverket har
låtit göra en förstudie för att
beskriva förutsättningar och
problem längs vägen mellan
korsvägen i Sikeå och Roberts-
fors. Projektet vill öka gång-
och cykeltrafiken genom bättre
trafiksäkerhet.

Väg 651 har en bredd på 6,5
- 7,3 m och har hastighets-
begränsats till 50-70 km i tim-
men. Trafikmängden var år
2004 1830 fordon per års-
medeldygn varav 10 procent
tung trafik. Detta kan jämfö-
ras med E4 som har 3590 for-
don.

De antal personer som kan

nyttja vägen är 2000 boende i
Robertsfors och 500 i Sikeå,
Legdeå och Rickleå. I Roberts-
fors finns många målpunkter
som skolor, affärer, bibliotek,
sportanläggningar. Vid E4
finns samåkningsparkering
och busshållplats. Vid kust-
byarna finns målpunkterna rid-
klubb, havsbad, fritidshus-
bebyggelse och småbåtshamn.
Man har också tittat på led-
ningsdragningar, markförhål-
lande och miljön i ett brett per-
spektiv.

Nu upplevs den smala vä-
gen med höga hastigheter och
tung trafik som mycket farlig.
Yngre barn får vanligtvis inte
cykla eller gå längs sträckan.

Korsningen vid E4 upplevs
farlig och bör bli planskild.

En åtgärdsanalys av förbätt-
rad trafiksituation genom att -
informera trafikanterna –
sänka hastigheten – bredda
vägen eller nyinvestera är
gjord. Den tillsammans med
enkät bland skolan elever och
LSI-grupp pekar entydigt på
det sista.

Förundersökningen föreslår
att en separat asfalterad gång-
och cykelväg anläggs på den
norra sidan av väg 651. Vid
trånga passager med fastighet
läggs kantsten. Vid E4 görs
planskild korsning och i Rob-
ertsfors en säker passage. En
översyn av belysning sker.

Samåkningsparkeringen vid
logen kommer samtidigt att
utökas från 8 till 12-15 platser.
Hela studien finns på nätet.

Sven-Erik Lundström

Cykelvägen till Robertsfors snart verklig

✔ Redaktören stötte ihop
med Curt och Lola Ny-
man på en söndagspro-
menad.
– Vi borde börja ta betalt
för Spiran fullt ut, tyckte
Curt, även byborna kun-
de väl betala. Vi går ju
med förlust, skriv något
om det, sa Curt.
Sagt och gjort. Något att
stöta och blöta på nästa
LSI-årsmöte.
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JA, I ÅR blev den äntligen av – studieresan!
Vi var 25 personer som på lördagsmorgonen den 13 oktober

äntrade den södergående bussen med Kurt Vesterlund vid rat-
ten. Åtta har sin huvudsakliga gärning ner på Sikeå Camping
och inom LSI:s styrelse, lika många inom Andra Varvet och
övriga kan väl sägas vara supportrar med anknytning till by-
arna.

Då vi åkte söderut hade vi väl inte tänkt oss snö vid vägkante-
rna, men det var vad som dök upp i Nordmalings-trakten och
ett bra stycke därefter, men väglaget var bra och vid första stop-
pet bjöds vi på smörgåsar och kaffe av Lilian och Kurt.

Nästa anhalt blev Birsta-området utanför Sundsvall där vi var
och en för sig och i små grupper släpptes lösa. Här besöktes IKEA-
varuhuset men också andra butiker inom området. Vi drack kaffe,
åt lunch och strövade omkring under fyra timmar då de flesta var
nöjda och trötta. Vi studerade hyllsystem för Andra Varvets räk-
ning och stuginredningar och tillbehör till campingstugorna och
servicehusen och köpte också en del med oss.

Resan fortsatte sedan – nu norrut – och vid Höga Kusten-
bron svängde vi in mot Ramvik till Snibbens Camping för att
studera hur man där ordnat det för sina gäster. Campingen lig-
ger vid en sjö – mycket vackert. Här fick vi en hel del idéer som
vi förmodligen kan förverkliga hemma nästa säsong.

Sista stoppet blev vid Höga Kusten-hotellet där det blev mat
eller kaffe och där vi summerade dagen. Återstoden av resan
hem ägnades åt diskussioner kring kommande säsong varvat
med läsning, stickning och sömn och vid 8-tiden var vi hemma
igen.

Du som inte var med – du missade väl inte på grund av att du
inte har legdeasikea.se som startsida?? Där får du aktuell infor-
mation om vad som är på gång. Där finns också bilder från re-
san.

Vivianne

Studieresa i söderled

SIKEÅ BYASEKTION är
den delen av Sikeå sportklubb
som finns i Sikeå, resten av
SSK:s verksamhet är som be-
kant handbollen och då håller
man till i Robertsfors.

Vad sysslar byasektionen
med, kanske någon undrar?
Verksamheten har startat för
hösten och då träffas man på
Träffpunkten tisdagar kl.18.00
och håller på till 19.30 för de
yngre och en halvtimma till
för de äldre. Alla åldrar är väl-
komna! Verksamheten kan
vara pyssel, baka det egna
fikabrödet, innebandy och fot-
boll. Vilken typ av verksam-
het det blir beror dels på vad
ungdomarna vill och naturligt-
vis vilka som är ledare. Det är

för tillfället ingen brist på le-
dare men det gör absolut inget
om det skulle dyka upp några
män, yngre-äldre, som vill
delta. En mix av män och
kvinnor kanske gör att det blir
en större blandning på aktivi-
teterna.

Vad händer i Sikeå SK:s byasektion?
Före jul skall det tränas till

Lucia och efter jul startar
träningarna för ”Sikeå Super
Star”. Till den verksamheten
behövs det bland annat utkläd-
ningskläder, kavajer, klän-
ningar, hattar osv. Har du nå-
got som du tror skulle vara
lämpligt så ring Laila Boström
på 150 95.

Ingrid HankeOrdförande:
Katrin Fredriksson.
Sekreterare:
Fredrik Martinsson.
Kassör:
Ingrid Jonsson.
Ledamöter:
Lena Kristophersson,
Eva-Lill Djärv.
Suppleant:
Katrin Lindén.

Nya styrelsen

❐ ❐ ❐ Vår hemsida www.legdeasika.se har blivit allt
mer populär. Hittills under året har sidan haft 11.400
besökare i snitt 38 per dag. Den är ju ett snabbt och
billigt sätt att förmedla information om arrangemang
och andra nyheter och förhoppningen är att alla tar
chansen och kontakter vår webbmaster Vivianne
Bäckström så fort något är på gång. E-posta till
vivianne.backstrom@sikea.se och hjälp oss att fylla
sidan med aktuell information.

✔ Sikeå SK fyller 75
år nästa år därför
efterlyses kort,
tidningsurklipp,
föreningshandlingar
med mera för
kopiering.
Kontakta Sven-Erik
Lundström tel 15174
alt 1715237836.

Efterlysning 1

Per Jonsson (bilden) vann årets bildgåta
efter envetet promenerande, lottning
avgjorde. Svaret på den något krokiga
vägen från Sikeå hamn till Träffpunkten
lyder som följer: Bild 5, 7, 9, 1, 8, 2, 6,
3, 4.
Per fick en LSI-tröja och kommer nästa
år att försöka upprepa bravaden.

➜ ➜ ➜ Vi träffas för sällan, tyckte ett gäng sikabor i våras.
Och så bestämdes – första freda’n varje månad träffas vi hos
Melker i Spiranhuset. Käkar en bit mat eller bara tar en öl
eller juice och umgås. Ju fler som kommer, desto trevligare!
Runt klockan 18 brukar folk droppa in. Det behövs ingen
föranmälan – spontanbesök gör det enklare. Men är ni ett
större gäng som vill äta, är Melker mycket tacksam om ni
hör av er nån dag i förväg på 070-322 47 61. Så kom ihåg
Första freda’n – så enkelt att det inte ens behövs ett kryss i
almanackan.

Glöm inte Första fredan!

Per hade tur med lotten

Om ”Må bra-byn” har ju rapporterats i flera nummer av
Spirantidningen och de flesta rapporter har väl andats en viss
pessimism – inget har hänt och berörda parter – kommun-
politiker och tjänstemän har skyllt på varandra. Men nu har
saker börjat hända. En kraftig vattenledning har dragits fram
till byn, tomterna har stakats ut och en väg har dragits ge-
nom området. Fem av de åtta tomterna är förhandsbokade i
dagsläget, så här finns fortfarande möjlighet att helt gratis få
en definitivt havsnära tomt med västerläge. Enda villkoret
är att man bygger hus och bosätter sig där.

Sture Bäckström

Fem tomter är bokade
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Gammalt möter nytt i elsanerat hus
Innan jul planerar Annika och
Lars Löfbom att flytta in i sitt
nybyggda hus vid Ö-vägen.
De bor nu i Bureå, men efter
att ha vistats några somrar på
campingen i sin husbil har tan-
karna mognat att bosätta sig
permanent i Sikeå.

Byggare är Antnäs Tim-
merhus och monteringen star-
tade i augusti. Det är byggt av
5 tums grantimmer, ytan är
115 kvadratmeter plus loft på
35.

Eftersom Annika är el-al-
lergiker skiljer sig huset från
normal standard på många
punkter. Konstruktionen är
gjord efter råd från Luleå Tek-
niska Universitet och dess
Skellefteå-filial. Tegeltak i
stället för plåt, ingen spik i
väggarna och grundplattan är
jordad.

Uppvärmningen sköts av en
kombipanna som eldas med
pellets och är kopplad till
värmeslingor i golvet. Dess-
utom ska en bras-kamin mon-
teras.

I huset finns ett plåtklätt rum
(teknikboden), där finns vär-
mepanna, centraldammsugare,
elcentral och transformator.
Belysningen består av speci-
ella, avskärmade armaturer
(strålningsfria). Även TV:n är
inkapslad i en särskild låda. I
köket finns en gas-spis efter-
som en elektrisk spis är en stark
strålningskälla. Telefonen är
också speciell. Den är mantlad,
sladden är ersatt av en luft-
slang. Telefonen är även den
jordad.

Huset är enligt gammal tra-
dition placerat exakt i nord-
sydlig riktning med ingången

Elöverkänsliga reagerar på elektriska och magnetiska fält

exempelvis från bildskärmar, TV, lysrör, dammsugare, spi-

sar och mobiltelefoner. Symptomen beskrivs ofta som hud-

besvär, huvudvärk, illamående, värk, hjärtklappning och

yrsel. Enligt Socialstyrelsen har vetenskapliga studier inte

kunnat identifiera någon enskild specifik orsak till besvä-

ren. Medicinska bedömningar utgår från aktuella symp-

tom och graden av handikapp som de leder till för den

enskilda individen. I en hälsoenkät från Socialstyrelsen

1999 uppgav 3,1 procent av de svarande att de var käns-

liga mot elektriska och magnetiska fält. Det motsvarar cirka

200 000 personer.

Bakgrund: elöverkänslighet

mot öster. Utvändigt ska huset
behandlas med järn-vitriol
medan dörr- och fönsterfoder
samt vindskivor målas med
linoljefärg, engelskt rött och
dörrarna i guldockra.

Vi hälsar Annika och Lars
välkomna till Sikeå.

Gunnar Lundmark
Foto: Ingemar Nilsson
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”Trettiofyran”, ”Hej hej
Monica” och ”Staten och
kapitalet”.
Variationen i repertoaren
var stor bakom de två
mikrofonerna när årets
höstfest på träffpunkten
gick av stapeln den 1
september.

Karaoke betyder tom orkester
på japanska och är underhåll-
ning i form av egen sång till
förinspelad musik och med
text, företrädesvis från en teve-
skärm. Det är som mest popu-
lärt i ursprungslandet Japan.
Men det finns numera mäng-
der av karaokeställen även på
avlägsna platser – som Sverige
– och nu kanske snart också i
Sikeå (?)

När tacobuffén var uppäten
satte musiken igång i form av
After Darks ”La Dolce Vita”
framförd av arrangörerna av
höstens fest. Därefter dröjde
det en liten stund tills någon
av festdeltagarna kände sig till-
räckligt hågad att inta scenen
och bjuda på sin stämma. Det
bläddrades flitigt i katalogerna
där karaokeanläggningens tu-

sentals låtar var presenterade.
Och sakta, sakta blev intresset
bara större och större för att
stämma upp till sång. Ålders-
spannet var brett, de olika låt-
valen var lika varierande. Det
var roligt att titta på dem som
uppträdde och det var en kick

att själv få stå på scenen.
Sångrösterna var vid vissa till-
fällen riktigt imponerande,
stundom inte lika njutbara att
lyssna till. Men vad gör det,
när stämningen är på topp.

I slutet på kvällen, som blev
väldigt sen, hade de allra flesta

fått upp farten riktigt ordenligt
och det blev nästan krig om
scenen och dess mikrofoner.
Alla ville sjunga en sista sång,
och en sista.

Anna Sundström
Lindmark

Foto: Alexander Åström

Tacobuffé med Staten och kapitalet

Med varierande talang intog festdeltagarna scenen för ett och annat sångnummer.

■ Magasinet i Sikeå Hamn
har under de senaste åren
sjunkit allt mer, särskilt i
det sydostliga hörnet. För
några veckor sedan skulle
man råda bot på  detta, och
därför samlades stora trak-
torer och starka män, som
började med att lyfta delar
av magasinet med dom-
krafter. Sedan plintarna ta-
gits bort kunde grävningen
påbörjas. Det visade sig att
underlaget bestod av lera
och bark. Detta är nu ersatt
av fiberduk, grus och 40
cm tjocka betongplattor. Så
nu står magasinet redo att
ta emot den väntande ska-
ran av husvagnar och hus-
bilar.

Gunnar L

Ny festlokal till sommaren
DEN 25 AUGUSTI revs den
30-åriga dansbanan på Gran-
skär. Den var bitvis murken så
alternativet till rivning hade
blivit en dyr renovering.

2007-2008 byggs en ny lo-
kal på ”skäret”, denna gång får
byggnaden permanent tak och
väggar. Den kommer att inne-
hålla kök och serveringsdel
plus ett större dansgolv än ti-
digare. En lämplig lokal att
hyra för födelsedagsfester,
bröllop och dylikt, och finns
tillgänglig för alla.

En arbetsgrupp som utsetts
av årsmötet, tillsammans med
ett gäng intresserade har redan
kört igång bygget. Kostnaden
för uppförandet beräknas till

100 000 kronor. Hittills har
kostnaderna inte varit så stora.
Genom kontakter med företag
som tycker att bygget är en god
sak finns möjlighet att hålla
nere byggkostnaden. Det be-
hövs ändå en hel del medel för
att ro projektet i land.

Alla som vill känna sig del-
aktiga och dra ett strå till
stacken har möjlighet att läm-
na ett bidrag litet som stort, allt
är välkommet. För fortsatt pla-
nering och snabb igångsätt-
ning av byggandet till våren
igen, är det bra om ert bidrag
kommer innan årsskiftet.

Känner ni för att göra en
arbetsinsatts är även det väl-
kommet.

Har du frågor och idéer hör
av dig till: Granskärs fritids-
förening

Ingela Nordin
Slättbäcken 753
915 93 Robertsfors
0934-152 23
070-567 47 58
Kontonummer Swedbank:
8420-2 903 806 875-6

Efterlysning 2
HAR DU gamla bilder från
sågen och skeppningen i
Legdeviken i dina göm-
mor? Eller kanske andra
unika bilder... Hör då av dig
till Gunnar Lundmark tel
0934 -151 16.
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För första gången har en U-båt
dykt i Sikeå hamn, Eric Westerberg
från Brände har under två år job-
bat med att färdigställa Isabell –
en 8,5 tons undervattensbåt – som
till åskådarnas uppskattning efter
tio minuter åter dök upp i
fjärden efter att först fått en
champagneflaska i tornet från
näringsminister Maud Olofsson.

Som barlast jobbade Harry Jons-
son från Gullmark.

U-båt dök upp
i Sikeå hamn

❏ Har ni sett två män smyga omkring
i buskarna senaste veckorna? Bara
lugn – det är inga ”fula gubbar”, bara
två ”gula gubbar” som anställts av
kommunen för att kartlägga bred-
bandsnätet i Legdeå – Sikeå.

Uppdraget är att med GPS-mätning
kartlägga det exakta läget (+ /- 0,5 m)
för var bredbandsfibern ligger. Målet
är att så småningom ha full koll på allt
som är nedgrävt i marken – el, tele,
vatten o s v – för att underlätta fram-
tida projekteringar.

Per Alm och Per-Anders Sundström
heter de två ”gula gubbar” som ritar in
just fibern i hela kommunen. Det är i
grunden Post och Telestyrelsen som
ställt krav på kartläggningen, så staten
är med och betalar för jobbet.

Vice Statsminister Olofsson daskade skumpan i tornet. Skeppare Westerberg navigerar i ytvattenläge.

Pojkdag i stallet uppskattades
DÅ VAR HÖSTEN här igen och en ny
termin har startat på ridklubben.
Ridklubben har lektionsverksamhet mån-
dag till torsdag samt lördagar, handikapp-
verksamhet dagtid på torsdagar.

En kul grej som var uppskattad var att
vi hade en pojkdag i stallet, ett 15-tal poj-
kar hade nappat på idén och de som kom
fick prova på att åka häst och vagn, leka
lekar till häst (riddar lekar) m.m det var
även en liten uppvisning i hur man spru-
tar eld, till lunch grillade man hambur-
gare. Det var Marika Andersson och Kia
Fjellner Borg som höll i detta arrang-
emang.

Det finns några få platser kvar på
ridskolan så skulle du vara sugen på att

börja eller kanske prova på så tag kontakt
med Annika Lindkvist 070-683 33 36.

Vi har allt från ridlekis (får man börja
när man är 5 år) upp till vuxengrupper för
både nybörjare och mer erfarna. Vid in-
tresse skulle det även kunna ordnas kör
kurser, då vi för tillfället har flera hästar
som går att köra. Är du nyfiken så är det
bara att titta förbi, antingen är vi i stallet
eller ridhuset/ridbanan.

Vi tar även emot tidningspapper som
ni har över, då vi använder det som strö åt
hästarna. Det går bra att lämna i den gröna
soptunnan vid ridhuset eller lämna det
gärna inne i ridhuset på en gång.

Lina Jonsson

Foto: Ingemar Nilsson


