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Sid 3 Bäckströms krönika Sid 2

Hört talas om Go?
Tänkte väl det, inte många
som har. Men för Peter
Sundström i Brännstan är
det vardagsmat.        Sid 8

Klippare!
Angelica Åström, miljöpartiet, och kommunalrådet Lars Bäckström, centerpartiet, bildade för en kort
stund en ohelig allians när duon invigde naturbetet med ett snabbt klipp. Bäva månde fåren! Sid 6

Martin och Ingrid
Jonsson, välkända
ansikten i bygden
har byggt ett nytt
stall.              Sid 4

Sjörövarfabbe...
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Hamnen – hög trivselfaktor

Sture

Bäckström

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.

På det här unika fotografiet
från 1935 ser vi den gamla
brandstationen i Sikeå
hamn. Den stod på den
öppna gräsplanen vid
Ångbåtskajen. I bakgrun-
den Lilla Getskär och i för-
grunden två sikeåflickor,
Milly Lundgren (Bohman)
till vänster och Gunhild
Ågren (Boström) till höger.
I mitten en okänd fräls-
ningssoldat.

Foto från förr

”Som vita svanar” kom segelfartygen
seglande in i hamnen, berättade en

gång Kalle Brändström, allmänt kallad
KB, faktor och den som basade i
hamnen under en stor del av 1900-talets
första hälft. Vi äldre bybor minns
honom som en mycket vördnadsbju-
dande man, rak i ryggen och med en
hållning som påminde om kung Gustav
V:s. För oss var han väl näst efter
kungen och bruksdisponenten i rang.

En liten aning om hur det kunde se
ut, fick vi under midsommarhelgen,

då skolfartyget Shamrock, en galeas,
angjorde hamnen för fulla segel. En
mäktig syn för campinggäster och andra
som råkade vara på plats just då.

Att fartyg såväl små som stora
kommer och far ger extra liv åt

hamnen och utgör en trivselfaktor, som
stämmer väl in i våra strävanden att ge

hamnen liv och göra den till den
naturliga mötesplatsen under sommar-
halvåret.

Här finns ju boulebanorna, beach
volleyplanen och gräsplanen,

kulturstigen och bildutställningen,
Andra varvet och våra olika evenemang.
Det som vi saknar är framför allt en
servering som kunde erbjuda fika eller
en bit mat i en trevlig havsnära miljö.
Intresserade finns men det har inte gått
att ordna den här säsongen så vi arbetar
vidare med frågan.

När det gäller andra byafrågor som
äldreboende och byaplan för

ytterligare en tioårsperiod återkommer
vi till hösten, då vi hoppas på stor
uppslutning i planeringsarbetet. Tillsam-
mans kan vi åstadkomma mycket!

Till hösten kommer också planerna
på ”Må bra byn” på Östersia att få

fastare form och förhoppningsvis kan
byggandet av åtta stycken hus att starta
före nyår. Vilket lyft för byn!

Efter vårens och försommarens
anspänning, allt ska ju ställas

iordning inför campingsäsong och
Andra varvet-säsong, samtidigt som
eget hus och tomt kräver sitt, börjar nu
det mesta flyta på. Hamnmarknaden är
avklarad och sommarprogrammet inlett
med en välbesökt friluftsgudstjänst på
midsommardagen. Nu återstår
onsdagarnas musikkaféer, sju stycken är
inplanerade, och Kulturhusens dag den
10 september.

Välkomna till våra arrangemang och
anläggningar!

En glad och solig
sommar önskas alla
bybor och sommar-
boende.

I VÅRAS FÄRDIGSTÄLLDES såghusets
nya plåttak med vindski-bräder m m. Stiftelsen
Sikeå hamn äger huset och pengarna till taket,
cirka 150 000 kronor har kommit in via
skogsavverkning och ett bidrag på 30 000
kronor från Länsstyrelsen. Till detta kommer
en del ideellt arbete. Takläggare har varit
Sikeå Plåt och Smide.

I huset inryms som bekant den populära
secondhand-butiken Andra Varvet.

I och med att såghuset fått nytt plåttak har
alla kvarvarande stora hus från industriepoken
renoverats och säkrats för lång tid framåt.

Sture Bäckström
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Den andra helgen i juni
invaderades hamnen av
pirater. Där fanns Kapten
Flod, Kapten Salt,
Sjörövarjenny m.fl. av
havets fasor.

Femton miniorscouter fick
höra deras skräckhistorier och
prova på att gå på plankan,
skjuta ner fartyg, äta sjö-
rövarmat, berätta sjörövarhis-
torier, sjunga sjörövarvisor
och viktigast av allt: leta efter
Kapten Flods försvunna skatt.

Det gjordes också ett för-
sök att kapa ett stort fartyg
som lade till i hamnen. Manö-
vern var dock svår att genom-
föra eftersom skeppets kapten
kom från de baltiska staterna
och inte förstod vad hans far-
tyg var på väg att utsättas för.
Så istället för att genomföra en
kapning bestämde sig sjö-
rövarkaptenerna och deras
hjälpredor för att sjunga en
sång.

Den baltiska kaptenen för-
stod nog inte ett ord av ”sjö-
rövarfabben farfarsfar” men
applåderade ändå glatt efter
uppträdandet.

Efter en natts sömn
(nåja….) i båtklubbens stuga
blev scouterna transporterade
i ett sjörövarskepp till Kungs-
ön där letandet efter skatten
tog vid.

Pirater belägrade Sikeå Hamn!

Kapten Salt och hennes vapendragare Kapten Flod tog ton inför en samling undrande åhörare.

Efter diverse klättrande och
funderande lyckades de få ihop
alla delar till den gamla kartan
och skatten återfanns. Varsin
fin ädelsten och en påse full
med popcorn. Vilken lycka!

Men roligast av allt tyckte
de det var att försöka springa
förbi Kapten Flod och gömma
kanonkulor i sanden och miss-

lyckas. Då blev man nämligen
fångad i hans stora famn och
hissad upp i luften. Det blev
många kiknande barnaskratt
och mycket motion för en gam-
mal sjörövare.

Det blev ett spännande dygn
och att vädret dessutom var
fantastiskt bidrog naturligtvis
till att denna hajk blev ett här-

ligt sommarminne för alla som
deltog. Ett stort tack till Kap-
ten Flod (alias Leif Öberg) och
hans Sjörövarjenny (Susanna
Hermansson) för er insats!

Robertsfors Scoutkårs
miniorer genom
Catharina Melin

Att gå på plankan är ett givet pirat-trick, nog så knepigt
även utan förbunda ögon.

På väg ut på de sju haven för ett och annat sjöröveri, själv-
klart inte utan flytväst.
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Ett vanligt  inslag i ”gatubilden” i Legdeå
och Sikeå är Ingrid och Martin Jonsson.
Antingen med traktorer och andra jord-
bruksmaskiner på väg till skiften runt om
i byarna, eller med bilen och ”hästfinkan”
eller i snöröjningen vintertid.

Jordbruksverksamheten började 1988
med pälsfår och potatisodling. Året därpå
kom hästarna in i bilden, från början
Shetlandsponnies på grund av dottern Linas
hästintresse. Detta medförde även bildan-
det av Ridklubben Sandgärdan 1992.

Genom åren har ett 50-tal hästar pas-
serat genom Sandgärdans verksamhet.
Ridsportens utveckling har medfört att
hästdelen i verksamheten ständigt ökar.
Det gamla stallet blev snart för litet, och
man har nyligen slutfört en nybyggnad
av ett stall med en golvyta om 150 kva-
dratmeter. Där är plats för sju boxar,
dusch för hästarna och vissa personal-
utrymmen. Anläggningen har därefter
plats för tio hästar.
Trots det myckna arbetet med jordbruket

■■■ Ridklubben har under våren liksom
tidigare bedrivit lektioner och handikapp-
verksamhet. Nytt har varit de välbesökta
kafeerna på torsdagar.
Klubbmästerskapet gav följande resultat:

Hoppning LQ: 1) Linn Lundberg,
Fablesse. 2) Annika Lindkvist, King. 3)
Ida Lundberg, Tyfon. 3) Clara Jonsson,
Jennica. 5) Kia Fjellner-Berg, Tajvino. 6)
Jonathan Alenius, Milton. Sandra Sand-
berg, Yasmine, Maria Andersson, Fantasy

Clear Round: Lisa Boman, Buster. Ida
Lundberg, Tyfon. Jonathan Alenius, Mil-
ton. Linnea Jonsson, Jennica. Lisa Bo-
man, Greta. Maria Andersson, Fantasy.

Linn Lundberg, Fablesse, Annika Lind-
kvist, King.

Dressyr MSV B:1: 1) Lina Jonsson,
Hamilton 217 poäng 2) Annika
Sandegren, Zaga 209 p.

LC:2: 1) Maria Andersson, Fantasy
181 p 2) Ulrika Nilsson, Future 171 p 3)
Linn Lundberg, Fablesse 166 p 4 ) Jessica
B-Ingman, Yasmine 155 p 5) Jessica B-
Ingman, Tyfon 151 p 6) Lisa Boman,
Buster 148 p 7) Linn Lundberg, Brask
142p 8) Annelie Nilsson, Fablesse 124 p
9) Ida Lundberg, Greta 107 p 10) Annelie
Nilsson, Greta 102 p.

LB:1: 1) Annika Lindkvist, King 167

p 2) Ulrica Nilsson, Future 156 p 3) An-
nika Sandegren, Natascha  155 p 4)
Malin Anesäter, Black Beauty 153 p 4)
Maria Andersson, Fantasy 153 p 6) Emma
Åman, Keria 151 p 7) Anna Åhman, Rob
Roy 148 p.

LA:1:  1) Annika Sandegren, Zaga 233
p 2) Annika Lindkvist, King 230 p 3) Anna
Åhman, Rob Roy 201 p.

Söndagen den 20 augusti kl 09 00 in-
bjudes till lokala dressyrtävlingar.

Ponnyridning söndagar from 17 juni
15-17 vid Andra Varvet.

hinner Ingrid och Martin även med att
delta aktivt i flera av byns föreningar.

I Legdeå och Sikeå finns för närva-
rande cirka 30 ridhästar, det vill säga fler
än antalet arbetshästar på småjordbruk-
ens tid.

Som en tänkare uttryckte sig.”Man sä-
ger att det är bara hästar och dumt folk
som arbetar, men nu för tiden arbetar ju
inte ens hästarna”.

Gunnar Lundmark

Jonssons har många järn i elden
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I KLASSTRÄFFEN DELTOG vid årets hamn-
marknad, ett 50-tal f d elever vid Sikeå Folkskola. På
bilden från vänster Martin Larsson, som åkt ända från
Virserum i Småland, Gunnar Larsson och Elsa Lind-
berg.

Äldsta deltagarna var Axel Åberg och Johan Pet-
tersson båda födda 1921. Axel läste upp ett kort från
sin klasskamrat Asta Lindell (Jansson) som hälsade
till alla bekanta och beklagade att hon inte kunde delta
på grund av sjukdom.

Deltagarna presenterades sig och många hade ro-
liga minnen att berätta från sin skoltid, mest odygder
förstås, men också om små ungdomsförälskelser. För
fikaserveringen stod Missionsförsamlingen med Gu-
drun Andersson i spetsen. Ett stort tack för det goda
fikat!

Sture Bäckström

KORTFILMSVISNINGEN den 19 maj
på Centumhuset, Robertsfors besöktes av
hela 150 personer. Besökarna fick se ett
axblock Västerbottens inspelade kortfil-
mer: Under Ljuset, Bip, bop, bip, bop,
bap, Vad ska du ut och göra?, Att rymma
samt Semesterplaner. Mest intresse för-
ståss för de två förstnämnda.

Under Ljuset är en något längre film
som visar den sista bemannade fyren vid
Holmögadd. Huvudrollsinnehavaren Per
Broström, Nasar´n kallad, samt hans kära
Gunborg Svahn, deltog i den mycket fin-
stämda skildringen om när en epok går i
graven. Numera sköts ju det mesta av
elektrisitet. Efteråt hördes mycket beröm
från tittarna. ”Han svor mycket han,
Nasar´n, men samtidigt hade han nått re-
ligiöst över sitt prat”, kommenterade en
besökare från Klint´n.

Efter fikapaus visades så den i Sikeå
inspelade kortfilmen Bip, bop, bip, bop,
bap som mottogs med applåder. Övriga
filmer rönte också alla uppskattning. Inga

Succé för
kortfilmsvisning

Kjellgren från Studiefrämjandet tackade
regi- och manusansvarige Johan Lund-
ström och producent Johan Lundkvist från
Filmcentrum Norr samt skådespelaren
Remi Lafvas Devismes från Skellefteå.
Remi, som hade föräldrar och syskon med
sig, berättade att det även för honom var

första gången han ser filmen. Johan be-
rättar att det är klart med ett antal
instruktionsfilmer och musikvideos under
sommaren.

PS. SVT har köpt sändningsrätten för tre
visningar av Bip, bop, bip, bop, bap.

Från vänster besökare Joel Eriksson, manus och regi Johan Lundström, besökare Jonny
Eriksson och projektledare Johan Lundkvist.

■ Tolv glada gubbar samlades en tidig lördag-
morgon. Uppgiften var att byta farved på Slätt-
bäcksbron. De gamla plankorna var från 1970
då bron byggdes av Robertsfors bruk. Jobbet
gick som en dans och vid tolvslaget var de
nytjärade tre tumsplankorna på plats. Då hade
Berith och Susanna hunnit med att både bjuda
på förmiddagsfika och superb kyckling med
ris. Berit passade också på att fotografera.

Ny farved på plats
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 Noterat på byn
■ DAGENS ROS
Till ”ÅG Spräng-
are” Åke Gustavs-
son, som med sin
grävmaskin och sin
estetiska finger-
toppskänsla
arbetar med att
göra vår by ännu
vackrare. Till
exempel har
området vid
Korsvägen fått en
behövlig ansikts-
lyftning.

■ I samband med årets
gökotta överlämnade Ann-
Britt Åström till LSI några
yxor och andra verktyg som
hon hittat på sin tomt vid Ö-
vägen. Med tanke på vem
som bott i huset kan det vara
verktyg som tillhört skepps-
timmermannen Andreas
Eriksson. Han som fick
medalj av drottning Victoria
av England sedan han deltagit
i räddningen av en engelsk
besättning vid Kap Horn.

Gunnar Lundmark

■ I campingens reception
finns numer en närbutik med
ett litet sortiment av livs-
medel, glass, godis och
drycker.
Där finns också, om fiske-
lyckan varit god, rökt sik och
så Bagarstugans tunnbröd
förstås. Vidare kan man
också låna nyckel till bild-
utställningen i Varvsstugan.
Den innehåller mer än hundra
gamla bilder från framför allt
hamnen.

I boden säljs LSI:s egna
produkter:
Sikanska flaggan 150 kr
LSI:s T-shirt 100 kr
Fyr 20 kr
Vykort   5 kr

I receptionen kan man hyra
roddbåt och kanoter.

Öppethållande:
Alla dagar 12.00-22.00 under
perioden 19/6 – 18/8.

AV TRADITION INVIGS
varje år någon attraktion i
Sikeå under hamnmarknaden,
och i år var det dags för kom-
munalråd Lars Bäckström att
klippa banden till Storholmens
naturbete. Angelica Åström
berättade om bakgrunden till
Storholmen, och kommunal-
rådet höll ett kort tal där han
framhöll hur imponerad han
var av Legdeås och Sikeås en-
gagerade bybor.

Ni som någon gång färdas
längs Hamnvägen har säkert
lagt märke till hur sly och träd
successivt försvunnit. De
öppna hagmarkerna är ett re-
sultat av Storholmens natur-
betesprojekt, som har pågått
sedan 2003. Då beviljade
Länsstyrelsen ett stöd på 90%
av högst 145 000 kr till åter-
skapande av betesmarken.

Stödpengarna har till största
delen använts till att köpa tjäns-
ter av maskinentrepenörer och
skogsarbetare. Dessutom har ca
1400 ideella arbetstimmar lagts
ned i restaureringsprojektet.
Arbetet har bestått i att röja den
mycket täta slyskogen, forsla
bort röjningsvirke, restaurera
diken och bygga dikesbroar.
Hela området på sju hektar har
stängslats in och sedan tre år
tillbaka har får, hästar och nöt-
djur betat i hägnet.

I slutet av sommaren ska
Länsstyrelsen slutbesiktiga

Storholmens naturbete. Däref-
ter har LSI en förbindelse att
upprätthålla naturbetet under
ytterligare fem år enligt gäl-
lande restaureringsplan.

Projektgruppen har bestått
av Olof Karlsson & Maud Sjö-
berg, Chatarina Melin & Lasse
Hyvönen, Angelica Åström &
Ola Boman samt Nils & Hilda
Östlund.

Dessutom har ett flera delä-
gare i djurkooperativet och an-
dra frivilliga lagt ned många
ideella timmar för att åstad-
komma detta fina bete. Allt ar-
bete som läggs ned på denna
mark förskönar inte enbart vår
by, utan gynnar också den bio-
logiska mångfalden genom att

Grönt ljus för betet på Storholmen

tillhandahålla en naturtyp som
det idag råder brist på.

Personligen gläds jag väl-
digt mycket åt denna bit öppna
mark. I skrivandes stund sitter
jag vid köksfönstret och ser på
fåren och kalvarna som plöts-
ligt avbryter sitt lugna betande
och springer, skuttar och vif-
tar med svansarna. Genom
lövverket skymtar jag husen
vid Hamnvägen. När vi flyt-
tade hit för fyra år sedan såg
jag bara sly från det här fönst-
ret. När jag promenerar längs
Hamnvägen och ser de öppna
markerna och vidare till havs,
slår mitt naturromantikerhjärta
några extra slag.

Hilda Östlund

Kommunalrådet Lars Bäckström höll hov när han invigde naturbetet på Storholmen. Med andra
ord officiellt klart för klövdjuren att vistas i det gröna.

■ Spelmansträff i Sikeå
hamn. Lördagen den 5
augusti bjuds det än en
gång på folkmusik i
båtklubbens lokaler.
Tillställningen börjar
klockan 17.00 och varar
så länge folk orkar spela,
dansa eller lyssna.

ÄR DU INTRESSERAD
av att vara med och
arbeta i djurkooperativet
och få köpa kött? Vi har
både kalv och lamm.
Kontakta i så fall
Catharina på tel 151 25.
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Folkfest på hamnmarknad

■ Årets tema för Kulturhusens
dag är anläggningar som har an-
knytning till ankomst eller avfärd.
Vad passar då bättre att fira än en
hamn? Söndag den 10 september
är det Öppet hus i hamnen mel-
lan 13.00-15.00. Det blir försälj-
ning av fika i SBK:s klubbhus och
klockan 14.00 går vi en guidad
kajvandring – guide Sture Bäck-
ström. Välkomna!

Legdeå-Sikeå
Intresseförening

och Sikeå Båtklubb

DEN TRADITIONELLA
hamnmarknaden blev en rik-
tig folkfest med många knal-
lar, vackert väder och köp-
villiga besökare. Traditionsen-
ligt var också kön till Andra
Varvets öppnande lång och
bilparkeringen långsträckt,
ända upp till skolan sträckte
sig raden av bilar.

Nyman och Håkansson i
korvståndet satte nytt säljrekord
och nere vid kajen demonstre-
rades Stridsbåt 90 och folk fick
åka med på en hisnande tur.
Årets pilkastningsmästare blev
Markus Johansson, 13 år, från

Vindeln och i boule-SM segrade
Brännstan, med Karl-Henrik
och Ingrid Bergström och Cy-
ril Lindmark i laget.

I magasinet visade
Pistolskytteklubben med Bert-
Ove Ståhl i spetsen sina vapen
och folk fick prova på att
skjuta med luftpistol. Där vi-
sade också linedance-fören-
ingen Crazy Legs prov på sin
verksamhet och Sika Super
Stars gav en bejublad show.
Vad månde bliva av alla ta-
langer?

En stor eloge till Laila
Boström, Elisabeth Holmgren

och Katarina Parment för de-
ras engagemang i
förberedelsearbetet och deras
djärva inhopp i showen.
Andra inslag som bidrog till
folkfesten var Ridklubbens

SJÖRÄDDNINGSSÄLL-
SKAPET är en ideell organi-
sation som bildades 1907. De
räddar liv runt Sveriges kust
och i våra större sjöar och har
idag 60 stationer, över 120

båtar och ca 1200 frivilliga
besättningsmän.
      De har under åren undsatt
fler än 20 000 båtar och räd-
dat 60 000 människor i sjö-
nöd. Först 1944 startades den

första stationen
i Västerbotten.
Då placerades
motorlivbåtyen
Drottning Vic-
toria på Holm-
ön. Fartyget
byggt 1912 ha-
de längden
13,1 m, bred-
den 3,8 m och
maxfarten 8
knop.
Detta kan jäm-

föras med nuvarande fartyg,
en Stridsbåt 90 H, som lånas
ett år i taget från  Försvar-
smakten. Rescue Holmsund
har ungefär samma mått men
kan färdas i hela 43 knop.

Under marknadsdagen in-
formerade sällskapet om sin

■ ■ ■ Ett stort tack till Marianne Runefors
(Molin) som skänkt peruker och smink till Sika
Super Stars. Sikeå SK genom Laila Boström
PS. Gamla kläder för scenbruk efterlyses. Kontakta
Laila, tel. 153 55

ponnyridning och de
nygräddade mjukkakorna från
bagarstugan, där Berit Öster-
lund och medhjälpare hade
”fullt sjå” hela dagen.

Sture Bäckström

verksamhet på inbjudan av
Sikeå båtklubb.

Konster och manövrar
inne i hamnen fick åskådarna
att jubla och applådera. Tolv
lyckliga lotterivinnare fick en
oförglömlig åktur och känna
på kraften när man stannar
från 40-0 knop på drygt 20
m. Detta möjliggörs genom
att vända de jetströmmar som
driver båten.

Vill du läsa mer, bli med-
lem, donera eller rent av
skänka en båt, läs mer på
Sjöräddningssällskapets,
SSRS:s hemsida.

Stridsbåt 90 drog till sig mångas intresse.

På midsommardagen var det
premiär för utomhusgudstjänst i
hamnen, efter ett antal år på
Kungsön. Vädret var vackert
även om sommarvindarna ställ-
de till vissa besvär. Kyrkoherde
em.Sven-Olof Hägglund predi-
kade och för musik och sång
svarade delar av Robertsfors
kyrkokör under ledning av Erika
Sandström. Fikat ordnades av
systrarna ”Forsman” (Ingrid och
Aina) samt systrarna ”Carlsson”
(Lola och Laine). Delaktiga i
fikat var också Lissen Bränd-
ström och Curt  Nyman.

Gunnar Lundmark

Musik-kaféer

Onsdagar kl 19.00 vid SBK:s klubbhus. I

händelse av regn i Stora magasinet

Ons 12/7 Krister och Erik

Ons 19/7 Good Fellaz

Ons 26/7 Johanna Edlund

Ons  9/8 Umeå Dragspelsklubb
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Vita och svarta stenar kors och tvärs på ett bräde. För en
oinvigd kan spelet tyckas komplicerat, näst intill obegrip-
ligt. Men go är inte svårare än att en fyraåring kan lära
sig spela, dock allt för
komplicerat för att en
dator ska kunna besegra
en hyfsat duktig go-
spelare.

I Sverige har inte så många
hört talas om spelet go, världens äldsta spel. Annat är det i Kina,
där finns det seriösa go-skolor för barn, teve-kanaler som bara
sänder go och proffs som drar in millionbelopp.

Första gången Peter Sundström kom i kontakt med spelet go
var för ungefär sju år sedan, genom en kompis. Det är de enkla
reglerna kombinerat med spelets komplexitet som fascinerar ho-
nom. Det handlar om att skapa livsutrymmen och ta territorium.
Spelet har likheter med schack, men även många skillnader. I
schack kan nästkommande drag kalkyleras, medan det i go är
väldigt svårt att göra liknande beräkningar eftersom alternati-
ven till drag är så kolossalt många.

– Go är ovisst på ett annat sätt. Inget spel blir någonsin det
andra likt, berättar Peter.

I schack använder man främst vänster hjärnhalva medan go
kräver att man använder hela skallen lika mycket.

– Erfarenhet och intuition är viktigt säger han.
Peter spelar mest under vinter halvåret. Som flitigast blir det

i genomsnitt någon timme om dagen. Han spelar ofta på nätet
med människor från hela världen. Ibland spelar han med en
kompis och i höstas kom han i kontakt med en go-klubb i Umeå
som träffas och spelar tillsammans en gång i veckan. Han blev
förvånad över hur många det var som har ett så stort intresse för
spelet. Flera hade exempelvis besökt Kina för att spela go.

Att Peter skulle tröttna på spelet är osannolikt. En spelare
kan förbättra sig långt upp i åldrarna. Dessutom tycker han att
man genom spelet lär sig saker om livet. Spelet illustrerar feno-
men som finns i tillvaron och dessutom får man lära känna sig
själv.

Go

Min hobby

Sikeå och Träffpunkten gästades den 7 juni av en grupp
ryska musiker. Ett sjuttiotal personer hade bänkat sig
och fick lyssna till ett högklassigt framförande av klas-
sisk musik samt folkmusik av svenska och ryska ton-
sättare. Musikerna var: Elena Zavodovskaja, piano,
Galina Luchkina, sång, Vera Kolomiets, violin samt
Elenas tioårige son Oleg, piano. Efter fikat i pausen de-
lade Lennart Brändström ut LSI:s gåva till de barn som
föddes under fjolåret.Det var sex barn som förärades
var sin Spira tillverkad av Dan-Viktor Pettersson.

Gunnar Lundmark

Ryssar tog ton
på Träffpunkten

Ryska musiker från vänster: Oleg med
sin mor Elena Zavodovskaja, Vera
Kolomiets och Galina Lutchkina.

– Man ska inte vara för feg, men heller inte gapa över för
mycket. Att vara flexibel och våga byta strategi är bra när man
spelar, berättar Peter.

Anna Lindmark

Många alternativa mojligheter står till buds när man spelar go,
ungefär som livet självt ibland gestaltar sig.


