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Rörigt värre? Icke sa Nicke! Olof Karlsson, Sikeåhamn, har koll på vilken
optoslang som ska var. Arbetet med bredbandsdragning i byn fortsätter med
oförminskad takt.                                                                            Sidorna 4–5

Ivarhallen
Ivar Fredriksson, Sikeå, har gett
namn åt ridhuset som invigdes
med sedvanlig pompa och ståt i
somras.                    Sista sidan

Glada matroser
Malin och Maria Andersson
hade en viktig uppgift vid
onsdags-kaféerna nere i Sikeå-
hamn. Systrarna samlade in
pengar samt såg till att publiken
fick kaffe när det behövdes,
uppgiften sköttes med bravur.
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Korsdrag i Sikanska flaggan

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

lsi@robertsfors.se

Bagarstugan
Bokning:
Wanja Brorsdotter

0934-152 10

Andra Varvet
Maud Sjöberg

0934-153 15
Ingrid Hanke

0934-150 13

Sikeå havscamping
Bokning husvagnsplatser:
Gunnar Lundmark 0934-15116
Bokning campingstugor:
Sture Bäckström 0934-153 53
Sture Svahn 0934-151 92

Efter en hektisk sommar, med
välbesökta musikkaféer (300

besökare som rekord) och hamn-
marknad som arrangörsmässiga höjd-
punkter, drar nu höstmörkret allt
närmare in på knutarna och det känns
som om både naturen och vi människor
kommer in i en välbehövlig
andhämtningsperiod. Vi får lite tid till
eftertanke. Vad var bra – mindre bra?

Själv känner jag starkt för det
samarbete som föreningarna i byn

har i musikkaféerna och hamn-
marknaden. LSI har här fått fungera
som sammanhållande länk och jag tror
att ett framgångsrecept är ännu mer
samverkan. Vi har många resurser både
i infrastruktur – ridanläggningen,

pistolskyttebanan, Träffpunkten och
hamnen med dess byggnader för att
nämna några – men kanske f a i engage-
rade och kunniga människor. Det gäller
bara att hitta varandra och stödja
varandra. Vid höstens söndagskaféer
hoppas jag vi kan träffas för att disku-
tera gemensamma framtidsfrågor, bland
annat tycker jag att vi bör diskutera hur
hamnmarknaden kan reformeras.

Nya projekt som ”Korsvägsparken”,
(Ann-Charlotte, Dan Viktor och

Martin E har kommit en bra bit på väg)
och ”Naturbetesprojektet”, (Holmen –
området söder om Hamnvägen ska
återställas som ängsmark) är också
ämnen för information och diskussion.
På höstprogrammet står också en

studieresa för byborna – ett förslag är
Ostens hus,  men här finns säkert även
andra uppslag.

Slutligen – den Sikanska flaggan har
äntligen blivit till och vid Hamn-

marknaden såldes hela lagret på 50
flaggor ut i ett litet nafs. 50 nya är på
gång, så misströsta inte ni som blev utan!
(se sid 6. Reds.anm.)

Låt oss se flaggan som den stolta
symbolen för våra byar och för en
samverkan där vi, både
föreningar och enskilda,
ser varandra som
resurser i ett gemensamt
utvecklingsarbete.

SIKEÅ HAVSCAMPING har varit
mycket välbesökt under den gångna
sommaren, och den nyrenoverade
receptionbyggnaden har blivit ett
utflyktsmål och en träffpunkt
för flanerande Legdeå- och Sikeåbor.

En överraskande stor del turister
kom från östra Europa, Estland,
Lettland, Ungern och Polen.

Vid ett besök i mitten av juli träffade
Spirans utsände familjen Chmielewscy
från Olsztyn i Polen, bestående av
mamma, pappa och en tonårig dotter.
De kom närmast från Torneå och var på
väg hem till Polen. De hyrde en cam-
pingstuga och hade under eftermidda-
gen besökt Andra Varvet och

musikkafèet och uppskattade främst
lugnet och närheten till havet.

En bit därifrån, på platsen för
”korttidscampare” hade familjen
Beckman från Osnabryck nära Ham-
burg parkerat sin husvagn. De var på
väg till Kiruna och skulle stanna tre
nätter, kanske ytterligare tre.

Herr Beckman är intresserad fiskare
och sågs flera gånger korsa fjärden i sin
gummibåt. De framhöll den lugna
atmosfären som de ansåg viktig för
stressade storstadsbor.

Gunnar Lundmark

Havet och lugnet viktig faktor Almanackan

Söndag 16 november 15.00:

Söndagskafé. Träffpunkten.

Söndag 23 november 13.00:

Julmarknad. Träffpunkten.

Söndag 14 december 17.00:

Luciafirande. Träffpunkten.

Redaktion:Redaktion:Redaktion:Redaktion:Redaktion:
Tor Anesäter,
Ingemar Nilsson,
Katrina Norqvist,
Gunnar Lundmark,
Sven-Erik Lundström.
E-post :E-post :E-post :E-post :E-post :
toranesater@
hotmail.com
Ansvarig utgivare:Ansvarig utgivare:Ansvarig utgivare:Ansvarig utgivare:Ansvarig utgivare:
LSI:s styrelse.

Tryck:Tryck:Tryck:Tryck:Tryck: Tryckeriet i
Robertsfors AB.
Prenumeration:Prenumeration:Prenumeration:Prenumeration:Prenumeration: 60
kronor. Pg 176818-3
Lola Nyman
0934-150 83.
Spiran 2003:Spiran 2003:Spiran 2003:Spiran 2003:Spiran 2003:
mars (manusstopp 15
feb), juni (15 maj) och
oktober (15 sep).

Bäckström
har ordet

Hört vid stugerna i sommar.
En man från Göteborgstrakten som
pratade med sin fru i telefon.

– Jag sitter i en stuga i Sikeå tio
meter från havet för tvåhundra spänn,
kan du fatta det.
Ungt par som övernattat i en stuga
utbrast i lovord när de återlämnade
nyckeln.

– Detta är himmelriket.
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Skräcken nere bäcken
och levnadskonstnärer
EVERT ELLER ”Skräcken
nere bäcken” kom och hade
sällskap med Herman. Det var
vinter och dom åkte spark.
Hos Nanna Vallmark stod en
spark med en säck på, då sa
filuren Evert till Herman ”men
ha du sitt nu ha en Erik Hahne
fått hem lagnen”. Erik var
sambo med Nanna.

Då sa Herman ”va ska han
ha lagnen till, han kan ju int
fisk” men det var nog lite av-
undsjuka och konkurrens om
fisken som lyste igenom, Och
så gick Herman och tala om
nyheten för Olle, att nu blir det
trångt I fiskevattnen i Sikeå,
Erik Hahne har fått hem en
stor säck med lagner.

Så gick Olle till Gunnar
och tala om nyheten och så
kom Gunnar till mig och lät
mycket trovärdig, han kanske
hade blivit lurad även han,
men så lät det inte. Men Evert
han hade nog lurat hela gänget
på ljugarbänken.

I säcken fans inga lagner
utan gammalt stickylle som
skulle till spinneri.

Om Evert viste vad som var
i säcken vet jag inte men en
rolig grej blev det.

LINA OCH JUSTINUS
GRAHN med sina fem barn
var vad jag kommit på nu på
äldre dar levnadskonstnärer.
Jag tänker då på så liten in-
komst dom kunde arbeta sig
till.

Lina hon sydde kläder av
både nytt och gammalt.
Justinus han var stenarbetare,

men även den som man kunde
få hjälp med till dikesrensning,
tröskning och annat som bön-
der i byn behövde hjälp med.
Hos Grans trivdes vi barn för
dom var så snälla.
Vi barn hade med hjälp av nå-
gon konstruerat en bräda med
trådrullar som remskivor, rem-
mar var skosnören och alla fem
eller sex lullade runt när man
rörde den första.

Efter ett tag var det någon
som kom på att symaskinen
kunde användas som drivkraft.
Vi lånade symaskinen  lade av
remmen och lade på vår egen
drivrem, så var det en som
trampa och allt rulla runt. Om
Lina sydde då vi kom in och
ville leka med symaskinen så
tror jag inte att vi blev nekade
någon gång.  Tant Lina var
mycket snäll.

Vi spelade mycket kort och
fuskade gjorde alltid dom som
var något äldre. Justinus han la
passiangs och det gjorde inget
om någon tagit några kort han
lade ialla fall kort och sa ing-
enting. En gång kom jag  till
Grahns och Justinus han höll
på med kortleken.

Lina hade en stor bunke
med bulldeg på jäsning och
katten, en stor bjässe, försåg
sig ur degfatet. Jag sa till
Justinus, katten äter upp degen,
Justinus titta upp lite och sa,
”Jo kissesoxen tycker om de-
gen också”.

Jo sades med en grov röst
som han var tämligen ensam
om, förutom en och annan som
härmades hans sätt att tala.

Kluriga gubbar i Sikeå:

Föreningar och andra hugade spekulanter i Spirans
spridningsområde. Redaktionen tar tacksamt emot bi-
drag för att göra tidningen bredare och kanske lite mer
av ungdomlig prägel. En uppmaning alltså till alla ni
där ute, var inte blyga – skriv!

Sikeå SK jubilerar
VI VILL SKICKA  våra varmaste gratulationer till den
livfulla föreningen. Piggare 70-åring får man leta efter,
men det har varit både si och så med hälsan under åren.
Under kriget så kämpigt att samarbete söktes med
ärkerivalen och storebror Robertsfors IK.

Många verksamheter har bedrivits som bandy, skidor,
löpning, friidrott, bågskytte men det som nu gäller är
handboll och ungdomsverksamhet i byn. Inom hand-
bollen tillhör klubben den absoluta norrlandstoppen både
beträffande bredd och topp.

Än en gång ljuder våra hurrarop och vi önskar all
välgång med de följande 70.

Sven-Erik

Hård finalmatch i boulecupen
VACKERT VÄDER  och många som hade förväntningar
var det på Hamnmarknadsdagen då även Sikeå Boulecup
startade.

Vi hade nya namn att notera på deltagarnas lag. Vad
sägs om Legdeå, Granskär, och Ön, det är väl namn som
klingar.

Det blev en stundtals spännande kamp, men lag
Bruksvägen med Karl-Fredrik Ågren och Nils Holm-
ström gick obesegrade genom tävlingen. Men i sista
matchen, finalen, mötte de hårt motstånd av Svartviks-
pimplarna, Fredrik Martinsson och Rasmus Lööf.

Länge såg det ut som att ungdomslaget skulle kunna
vinna matchen, men så tog sig Bruksvägen samman och
gick ikapp och kunde slutligen vinna med 13–12. Det är
så roligt att vi får nya tävlande varje år. Kom igång nu
byssbor med att använda boulebanan.

Resultat: 1) Bruksvägen, Karl-Fredrik Ågren och Nils
Holmström. 2) Svarttjärnspimplarna, Fredrik Martinsson
och Rasmus Lööf. 3) Jämmerdalen, Martin och Clary
Glaas.

Vid datorn Ann Charlott Nordlund

Sikeå SK:s första A-lag. Bakre raden, stående från vänster:
Karl-Gunnar Larsson, Ingemar Nilsson, Lennart Nilsson,
Kjell-Åke Jansson, Anders Grönlund, Roger Johannesson,
Tommy Asplund och Stig Pettersson. Främre raden,
knästående från vänster: Gunnar Hammarsten, Lars
Gerdin, Anders Erixon och Lage Fredriksson.



Johan Lööf och Olof Karlsson i verksamhet med matning av op
blivit, men vi börjar skymta ljuset i tunnelns slut.
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Bredband är ett bök och

Uppkopling via modem är snart ett minne bort…Leif Öberg och Lennart Nilsson snackar slang…

Lägesrapport från
Sikeåhamns bredbandsförening
NU HAR VI grävt nära sex kilometer ledningsdiken i
byn och i skrivande stund påbörjas sträckningen längs
banvallen. I projektet skall det läggas ner tjugo kilo-
meter opto-rör som fibern skall ligga i – ungefär sex-
ton kilometer är på plats i dag.

Det roligaste är att ha lärt känna så många i byn
och att känna allas entusiasm och engagemang för ar-
betet. Problem vi ställts inför har lösts snabbt och
smidigt genom den mångfald av kunskaper och den
uppfinningsrikedom som finns bland oss alla delak-
tiga i projektet.

FRÅN ATT ha börjat i ett kök i mars månad, med cirka
tio hushåll representerade, medverkar nu 60 fastighe-
ter. Vid septembers utgång har vi lagt ner över 2 000
idéella arbetstimmar och minst tusen till lär behövas
innan allt återställningsarbete är avslutat. Många me-
ter diken är grävda för hand, inhyrda minigrävmaskiner
har underlättat och även lejda entreprenörer har bi-
dragit. Sol, regn och blåst har rått under den tid vi
arbetat, nu hinner vi säkert före snö och tjäle!

Dykarbete har också krävts vid anslutningen av
Granskär då fibern följer samma sträckning som vinter-
vattnet över fjärden. Jomyra-anslutningen krävde nära
nog dykarbete, där det bitvis var bra sankt. Sten är
inte något utmärkande bara för Slättbäcken, det har vi
kämpat med överallt.

Vid föreningens bildande beslöts att kostnaderna
skulle fördelas solidariskt oavsett fastigheternas fak-
tiska kostnader. Här delades också arbetet inom sty-
relsen upp på fem områdesansvariga, en tekniskt/eko-
nomiskt och en administrativt/ekonomiskt ansvarig.
Därtill har ytterligare några riktiga kämpar dragit ett
tungt lass. Utan deras hängivna arbete hade vi inte varit
där vi är i dag.

För Sikeåhamns bredbandsförening/
Wanja Brorsdotter och Thomas Carpelan



pto-rör under Hamnvägen nere i Sikeåhamn. Många meter rör har det
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Stenrika sikabor finns det gott om…Peder Andersson larvar sig i Katrinas trädgård…

Radio-Lan i Legdeå
UNDER HÖSTEN kommer en antenn
att resas i centrala Legdeå med en
täckningsradie på  ca. 700 meter.

Borrat och kånkat på delar har Tord,
Ambjörn, Ingemar och Mikael gjort.

En intresseförfrågan för fiber längs
Kustlandsvägen/Legdeå har också
gjorts. Många vill vara med och arbetet
med att bilda en förening har påbörjats.
Fibergrävningarna planeras till maj
2004..

Någon som behöver
ett hus?
”MAJAS”  HUS  i Legdeå har stått tomt
i många år. Det ser eländigt ut. Tomten
håller på att växa igen, ett köksfönster
har blivit överspikat, pågrund av ska-
degörelse, men invändigt är det riktigt
skapligt.

Kök och kammare är helrenoverat
med nytt plank golv, trä tak, uppriktade
väggar och ett kök som inte är klart men
det mesta finns där. Men är du intresse-
rad och vill titta ring Ingrid och Ingemar
150 13.

Vindkraft på
Granberget
SVEVIND AB HAR  den 18 juli
erhållit bygglov att upprätta 6
stycken vindkraftverk (1,5 MW) på
Granberget i Robertsfors kommun.
En process som har pågått sedan
augusti förra året och som nu har
vunnit laga kraft. Beräknad byggstart
sommaren/ hösten 2004.

Sven-Erik
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 Noterat på byn
VID HAMNMARKNADEN  presenterades
bildutställningen ”Sikeå lastageplats i bilder” i
Varvsstugan.

Bilderna visar hamnen och dess olika verksam-
heter under olika tidsepoker, men också männis-
korna i arbetet och på fritiden. Många av besö-
karna fann att gamla Sika- och Legdebor hade
mycket att berätta i anslutning till bilderna. Ett
20-tal bybor och ”utvandrare” har bidragit med
fotografier. Utställningen omfattar cirka 120
bilder och den förvaras nu i Varvsstugan.  Kon-
takta Sture B, tel 153 53 om du vill titta på den.

Sture Bäckström

HÖJD PRENUMERATIONSAVGIFT.  Vår kära
Spiran-tidning har blivit allt populärare och
antalet prenumeranter runt omkring i Sverige blir
bara fler och fler – över 170 i dagsläget. Tyvärr
blir allting dyrare, så också porto och tryck-
kostnader för tidningen. För att klara kostnaderna
måste vi från och med 2004 höja priset från 50 till
60 kronor/år. Vi hoppas att det inte ska avskräcka
dig från att prenumerera på tidningen. Välkom-
men med din prenumeration, gärna via bifogat
inbetalningskort. Kontrollera att vi har rätt adress!

VID HAMNMARKNADEN  i fjol startades tävlingen ”Spik-
mästaren” – att med så få slag som möjligt slå ner en sextums spik i
en planka. Leif Öberg, som vann i fjol upprepade nu segern. På fem
slag slog han i spiken.Gör om det om du kan!

Sture Bäckström

RIDKLUBBARNA I  Lövånger, Flarken, Sävar
och Sikeå har gemensamma tävlingar som vi
kallar ”Vi kan, Vi vill, Vi vågar”

Den ryttarinna som vunnit flest tävlingar under
en säsong får en vandringspokal att äga under ett
år. Om någon av ridklubbarna lyckas vinna
tävlingen tre år tillfaller pokalen klubben. I år
avgjordes årets tävling i Sävar, där segrade
Jessika Andersson, Sandgärdan, och blev därmed
årets pokalvinnare. Första året vann hennes
klubbkamrat Frida Forsberg och Elin Jonsson,
även hon tävlande för Sandgärdan, segrade andra
året och när Jessika haft pokalen ett år får
ridklubben ställa upp den på sin prishylla i vår
nya klubbstuga.

Mona Andersson

Rapport om Må bra byn
INOM RAMEN för projektet Det hållbara Robertsfors har intresse-
rade byar fått ge förslag på tänkbara områden för ett hållbart
boende. Flera byar har hört av sig och lämnat förslag, men projekt-
ledningen har prioriterat Sikeå. Närheten till havet, E4:an och att vi
är en aktiv by har bidragit till valet. Fem lämpliga områden har
tagits fram vid möten med byborna och dessa har sedan presenterats
i Spiran-tidningen och vid årsmötet.

Under våren har ett antal intresserade, däribland projektledaren
Torbjörn Lahti, besökt Sikeå för att titta på våra förslag. Området
efter Ö-vägen som först var påtänkt visade sig mindre lämpligt,
eftersom marken är låglänt och sank. Även området på Östersia föll
bort, eftersom man tyckte att det låg för långt från själva byn.
Området mellan Mias gränd och Brännstavägen motsvarade bäst
deras önskemål, nära till havet, förtätning av byn och bra mark-
förhållanden.

Arkitekten Anders Nyqvist har sedan på uppdrag av projektet
gjort ett förslag i form av en modell över området med åtta tomter
inplanerade. Modellen visades på Nolia i Umeå och vid
”stugsistadagen” i Såghuset.

Intresserade som vill titta på modellen kan kontakta Det hållbara
Robertsfors via kommunens växel.

Sture Bäckström

Det stora zigenarbråket i Sikeå 1936
PÅ GÄRDAN bakom kaféet vid korsvägen hyrdes marken ibland ut
till resande tivoli-sällskap. Det hände även att Sikeåborna hade fester
där. Hösten 1936 kom ett zigenarsällskap till Sikeå och satte upp sina
tält. De hade karusell, dobbleri och spel av olika slag. På lördagskväl-
len hände det som aldrig hänt förr, det blev slagsmål mellan zigenarna
och pojkar från byn.

Upprinnelsen var att en pojke från byn, med sprit i kroppen fick se
en ung mamma som ammade sitt barn. Kvinnolustan blev honom över-
mäktig, han gick in i tältet och skulle förlusta sig med henne, men hon
blev rädd och började skrika. Hennes man kom till undsättning och
kastade ut mannen från tältet. Därefter uppstod bråk och slagsmål inne
på området. Det blev ett vansinnigt liv och väsen. Zigenarkvinnorna
skrek och slogs med de tillhyggen de hade, och slagsmålet urartade
allt mer.

Polis tillkallades, vi hade en polis i Sikeå som hette Öhman. Han
kallade på förstärkning från Robertsfors, Ånäset och Umeå. Ordnings-
vakter tillkallades och festplatsen utrymdes, men slagsmålet fortsatte
ändå utanför området. Först framåt morgonen avtog oroligheterna, när
en stor polisstyrka anlände med buss från Umeå.

Det var så spänt att det var frågan om skjutvapen skulle användas.
Mitt på festplatsen satt zigenarhövdingen med en revolver och sköt i
luften med en stor schäfer vid sin sida. Festplatsen avstängdes och
polis och ordningsvakter gick vakt dygnet runt till onsdag morgon
veckan därpå. Hyrestiden gick ut och zigenarna monterade ner tivolit
och sina tält och avreste från Sikeå med vakteskort. Det var en hän-
delse i Sikeås nöjeshistoria.

Berättat av Johan Pettersson

Tänk stort - med flaggan i topp!
NU FINNS DEN i lager igen, den omåttligt po-
pulära Sikeå-flaggan i fasadformat. Den kom-
mer bland annat att säljas på Julmarknaden, men
den som inte kan bemästra sig till dess kontaktar
Sture Svahn, 0934-151 92, för där finns de.

OM TILLRÄCKLIGT INTRESSE finns, kan
också fullstora Spiran-flaggor tas fram.
Flagga för 10-meters flaggstång landar på cirka
1200 kr och för en 12-meters stång får du lägga
på ytterligare 300 kr.
Hör av dig till samme Sture om du tänker stort!
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EFTER ATT ha arrangerat Sik
festivalen två år i rad i famil-
jen Hillboms trädgård kände vi
att det var dags att utveckla
festivalen och ta den vidare yt-
terligare.

Vi hade riggat upp scenen i
regnväder under fredagskväl-
len, men vädret slog om och
det blev perfekta förhållanden
för en utomhusfestival. Med
fler band och större scen var
förväntningarna höga när fes-
tivalen väl skulle dra igång i
Sikeåhamn lördagen den 16:e
augusti.

FÖRST UPP på scenen, som
bestod av ett lastbilsflak riggat
med ljus och ljudutrustning,
var arrangörernas band The
Celebrities, ett uppskattat upp-
trädande men kanske i kortaste
laget tyckte vissa. Sedan var
det dags för det andra lokala
bandet för kvällen, skate-
punkarna i Moving Coil. Nu
hade även delar ur publiken

börjat komma igång och dan-
sade framför scenen. Från
Täfteå kom popbandet Four
Line Poem som levererade en
bejublad och spontan show.

Efter ett långt och utdraget
soundcheck signerat Umeå-
bandet Tupolev Honey gav de
sedan en mycket stämningsfull

spelning. Kanske det bästa un-
der kvällen?

När mörkret började lägga
sig över festivalområdet var
det dags för hårdrockarna att
krypa ut ur sina hålor. Aube-
ron från Umeå stod på scen
och jag tror ingen hårdrockare
blev besviken. I showen ingick

en eldsprutare och folk dan-
sade och dök från scenen ner i
publiken.

DEN CIRKA trehundra perso-
ner stora publiken bjöds sedan
på rock&roll av Skellefteå-
bandet Soak The Sin. Och sist,
men inte minst även av Dennis
Lyxzén, sångare i Refused och
The (International) Noise
Conspiracy, och hans nya band
The Lost Patrol. De levererade
dansant punkrock med mycket
60-tals feeling, mycket sevärt.

Under kvällen serverades
hamburgare och vegetarisk
mat av föreningen Kulturverk-
stan. Arrangemanget blev
mycket lyckat och skulle inte
ha varit möjligt utan hjälp från
KUF och Studiefrämjandet. Vi
vill även passa på att tacka alla
band och speciellt alla besö-
kare för en trevlig kväll. Vi ses
nästa sommar!

Gustav Hillbom
för SIK Records

SOMMAREN 2003 går väl
också till de mer minnesrika
när det gäller insatserna LSI
gör nere i fritidsområdet Sikeå-
hamn.

Så tidigt vi kunde såddes
gräsfrö på korttidsparkeringen.

På allemanutdagen ställdes
den blivande receptionen på
sin nya plats och gubbarna
hämtade verktyg och satte
igång med uppsnyggningen.
Ny brädfodring blev det, röd
med vita knutar, den gamla al-
tanen sattes på plats tillsam-
mans med ett alldeles nytt
räcke.

VATTEN TILL servicehuset
skulle ju också kopplas in men
att koppla in från långtids-
campingen gick inte, kapaci-
teten räckte inte till, så det blev
till att lägga en ny slang. Sagt

och gjort, ny slang inköptes
och grävdes ner men när kom-
munen skulle koppla in den
upptäckte de att vi fått fel typ
av slang.

Hä va ba att börj om. ”Så
en gång grävd vi ne vattne två
gång”.

I servicehuset, som ska
serva stugbyn och korttids-
campingen, var allt färdigställt
lagom till turist-
anstormningen mycket tack
vare proffsjobbarna Göran
Åberg, bröderna Åhman och
Leif Öbergs ideella insatser,
utan deras hjälp skulle nog inte
allt gått så bra som det trots allt
gjorde.

Mellan varven, så att säga,
bemanningen av receptionen
tog sin avsevärda tid.

Belysning drogs till långt-
idscampingen och stugorna

samt vägbelysning från
”sotarn” och fram till långtids-
campingen.

Så långt ungefär har vi hun-
nit i skrivande stund, tankar

finns att fixa och bygga mer,
men mer om det får jag väl
skriva om senare.

Vi höres och synes
Curt Nyman

Festivalen har vuxit ur Hillboms trädgård

Tupolev Honey från Umeå var ett banden på festivalen.

En gång grävde vi ner vattenslang två gånger

Likt en skeppare spanar Sture Svahn ut från bryggan.
Nåja, altanen har i alla fall fått ett nytt räcke.



SPIRAN

IVARHALLEN står nu på plats, invigt av
självaste kommunalrådet Hans Lindgren.
Och ett namn fick den också, inte foder-
ladan eller maskinhallen som en del
tyckte den skulle heta, utan IVAR-
HALLEN. Visst blev det ett bra namn?

Tänk vilken tur vi har haft som genom
våran hedersmedlem Ivar Fredriksson har
fått möjlighet att bygga detta stora hus
(22 x 65 meter). Tänk om Ivar hade varit
en pessimistkonsulent i stället för skåde-
spelare, då hade vi nog inte kunnat bygga
alls. Och tänk vilken tur vi hade när det
blev Martin Jonsson som kammade hem
tusenlappen till det vinnande namn-
förslaget. För han vet vilket behov vi har
att få in pengar till att färdigställa pro-
jektet ridanläggning, så han skänkte hela
summan till ridklubben. Tack Martin!

Sedan vill vi att hela byn hjälper oss
att samla in dagstidningar som våran allt-
i-allo Leif Falk river till strö i spiltorna.
Tanken är att pappersströet ska vara ett

kompliment till spånet som vi har i
spiltorna. Det handlar om återvinning (Det
hållbara Robertsfors) och att spara pengar.
Det går bra att lämna tidningarna i ridhuset
direkt till vänster när ni kommer in ge-
nom dörren. Där finns det en låda att lägga
dem i.

Och om det finns trädgårds in-
tresserade som vill ha ren hästskit
utan spån kan ni höra av er till
Mona Andersson 150 62.

Vi har också glädjen att berätta
att det har flyttat in en ridtjej från
Malmberget till Robertsfors, bara
för att få jobba hos oss som
handikappinstruktör. Hon heter
Rebecka Harnesk och jobbar på
torsdagar med funktionshindrade
och lite annat smått och gått. Hon
är utbildad arbetsterapeut och det
passar jättebra för detta uppdrag.
Varmt välkommen Rebecka!

I övrigt så håller klubbstugan
på att vara klar, det som är kvar är

målning, tapetsering och golvläggning.
Utbyggnaden av stallet håller också på
att ta form. Just nu är det takstolar och
plåttak som ska upp. Vi hoppas att det
blir klart före snön kommer.

Själva ridverksamheten rullar på.
Flera av våra tjejer har varit ute och täv-
lat. Till exempel i Lövånger, Flarken,
Norra Umeå Ryttarförening och Sävar.
Varje gång så har alltid någon eller några
av dem tagit hem placeringar bland de
tre bästa. Inte dåligt tjejer!

Ridklubbens ungdomssektion anord-
nade en orienteringastävlig till häst den
27 september som var väldigt uppskat-
tad. Det dom tävlande inte visste var att
det låg funktionärer i diken och buskar
och gav dom stilpoäng. Det som tittades
på var bland annat trafikvett. Och det var
inte många som fick poäng för det, en-
ligt funk-tionärerna. Jätterolig tävling
som vi hoppas kommer tillbaka nästa år!

Hoppas då att papporna vågar ut-
mana mammorna i en lagtävling!

Ha en skön höst och vinter med långa
sköna promenader. Kom gärna förbi och
titta på vår verksamhet på kvällarna.
Kaffeautomaten är alltid på. Fråga bred-
bands gänget, dom vet.

Martin fixade namn och pengar

Välfylld läktare var det när Ivarhallen invigdes i somras.

Martin Jonsson tar emot priset på 1000
kronor av kommunalrådet Hans Lindgren.
I bakgrunden skymtar Mona Andersson.

Ett gäng tjejer från Sandgärdans
ridklubb tog tillfället i akt och red
i vattnet nere vid Östersia när
sensommaren var varm och
behaglig .


