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Hanna Öberg och Hanna Sikström är ute på sin drömresa. Första stoppet på den flera månader långa
resan blev Auckland, Nya Zeeland. På sidan 4 berättar tjejerna hur ni kan följa deras strapatser på
andra sidan jordklotet via Internet. Mycket nöje.

CJ bakom bryggeriet

�HANSYPANSY� PÅ DRÖMRESA
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Efter mörker kommer ljus

Bäckström
har ordet

Efter en mörk vinter med tsunami-
katastrof och stor tragik i Sydosta-

sien och med många drabbade även i
Sverige känns det väl ändå som vi trots
allt går mot ljusare tider.

I varje fall känns det  vissa dagar som
om våren vore på väg.

Även LSI har haft en tung period då
vår ekonomi varit i en tillfällig svacka.
Detta berodde på att länsstyrelsen höll
inne 2003 års bidrag till naturbetes-
projektet på drygt 47 000 samtidigt som
2004 års räkningar för grävning och
röjning etc skulle betalas.

Nu har äntligen pengarna betalats ut
och pengar (11 000 kronor) har också

kommit in från Andra Varvets försälj-
ning av till LSI skänkta saker. Ett stort
tack till alla som skänkt och till Andra
Varvet som sålt! Vi har också en stor
hög flis som gått till försäljning, så vår
ekonomi är åter på fötter och det känns
ju bra.

Att både pengar och ideella krafter
finns gör att vi kan gå vidare i

arbetet med att göra byarna trivsam-
mare. Vi har t ex fått in förslag på att
snygga till infarten till byn genom att
röja upp efter bäcken mellan Hamn-
vägen och Sikeå plåt och smide, kring
Tövalite och Spiranhuset.

Nere i hamnen kommer de två
boulebanorna och gräsplanen för

bollspel som påbörjades i fjol att göras
klara. Det här är några exempel på pro-
jekt som är på gång, men det finns sä-
kert flera som har idéer och vill bidra
till att våra kära byar utvecklas.

Kom till årsmötet den 6 mars kl
16.00 och tala om vad
du vill. LSI bjuder på
soppmiddag med kaffe
och efterrättskaka efter
årsmötet.

Bilden som Erik Larsson, en gammal Sikabo skickat in till redaktionen,  visar gossarna
som under Severin Anderssons ledning högg up den s k Sandkajen, (där långtids-
campingen nu är) 1940. Från vänster: Torkel Bäckström, Severin Andersson, Lennart
Ejnarsson, Axel Larsson, Knut Einar Lindgren, Martin Larsson och Lasse Söderström.
I bakgrunden syns högbanan med järnvägsvagnar.

Tack för kopiatorn!
Ett stort tack till Mats Lindmark och
Gunnar Ågren på Holistic AB som
skänkt oss en efterlängtad kopiator.

LSI-styrelsen

■ Till sommaren kommer det att finnas
fyra banor, för att utöva Boulespelet på.
Medel till detta har Legdeå-Sikeå intres-
seförening satsat. Det är Cyril Lindmark
och Karl-Henrik Bergström som jobbar
med banan. Att arbetet inte kunnat slut-
föras beror på att stockar till kantsidorna
har varit svåra att få tag på. Men samti-
digt är det bra att gruset får ligga till sig
över vintern, och tryckas ihop.

Till nästa sommar kan också du
komma och prova på Boule. Det borde
finnas flera som är intresserad, att
komma och tampas och umgås i
sommarkvällen. Närheten till Cam-
pingen, gör att många av deras gäster,
besöker banan för att ta en match.
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ETTHUNDRAFEMTIO anslutningar har nu färdigställts i vår by.
Av dessa är cirka etthundratio aktiva på med sin anslutning. Kan-
ske blir det fler när nya tjänster kommer.

PÅ GÅNG är både TV och telefon i fibernätet. Telefon fungerar
redan nu, men fler alternativa leverantörer skall komma. Jag och
några till i byn har sagt upp bekantskapen med Telegrafverket helt
och hållet sedan i somras. Koppartrådarna används helt enkelt inte
längre här.

VI ANVÄNDER samma telefoner som förut, men de är kopplade
till en telefonidosa som i sin tur är kopplade till bredbandet, paral-
lellt med datorn som naturligtvis inte behöver vara på. Avtalet som
jag har, kostar 99 kronor per månad1  och för det kan jag ringa hur
mycket som helst till det fasta nätet i Sverige, dygnet runt. Samtal
till mobiler ingår inte utan kostar 1:29/min. kväll och helg respek-
tive 1:99/min. övrig tid (till samtliga mobiloperatörer i Sverige).
Priser till utlandet är också konkurrenskraftiga. Telefonidosan kos-
tar visserligen 700 kronor att köpa, men den kostnaden hade åt-
minstone jag snabbt tillbaka. Vill man behålla sitt telefonnummer
kostar det 400 kronor att portera (överföra) detta. Dessa priser gäl-
ler den leverantör vi har valt. Det finns fler och det kommer, som
sagt, nya.

40 KANALER i fibern, för 199 kronor per månad2 , är vad som
utlovas av ett företag som kört detta i Danmark och Norge i två år,
SF är inblandade. De är igång på
ett antal orter i Sverige och skulle
ha varit igång här före jul. Nu
hänger det tydligen på avtals-
skrivandet med AC-net (?). Test-
körningar har gjorts i bland an-
nat Vännäs. Överförd datamängd
som finns i avtalet med Robnet
berörs inte, TV-gluttandet går utanför detta. Principen är densamma
som för telefoni, en kabel från bredbandet till en låda, med fjärr-
kontroll, som kopplas till teven. När nu marknätet digitaliseras
kan ju detta vara ett alternativ till att köpa en digitalbox om man
inte redan har parabol. Med denna tjänst kan man även hyra film
billigare än på macken. Detta kallas �Video on Demand� och fil-
men man hyr kan man se så många gånger man hinner med, under
24 timmar. Dessutom kan man surfa in på Internet, skriva och läsa
mejl � på teven!

VI FÅR tacka oss för att vi byggde detta fibernät. I mitt tycke den
största fördelen, bortsett från en låg månadsavgift och hög hastig-
het, är att nätet är öppet för alla som vill leverera tjänster och att
nätet har hög kapacitet och redundans. Telefonitjänster finns re-
dan nu men fler och bättre kommer. TV är �runt hörnet�, sannolikt
från många leverantörer. För dessa kommande tjänster gäller att
var och en tecknar ett eget avtal med företaget som levererar tjäns-
ten, det är fritt för var och en att välja själv. Håll ögon och öron
öppna!
1:  Avgiften till Robnet, för nätet, måste man också betala för att
telefontjänsten skall fungera.
2:  Avgiften till Robnet, för nätet, måste man också betala för att
tevetjänsten skall fungera.

Thomas Carpelan

40 kanaler i fibern!
Sikeå båtklubb har nyligen haft årsmöte. Som
vanligt en lugn tillställning och styrelsen ser precis
likadan ut som året innan.
Inte heller förslaget att gå ur Svenska Seglarförbundet
vållade debatt. Anledningen att gå ur är att vi ej
anordnat sanktionerade kappseglingar, som kräver
medlemskap i Svenska Seglarförbundet, på flera år. Att
då betala 3 500 kronor i årsavgift känns som att kasta
pengarna i sjön. Det är naturligtvis tråkigt att behöva ta
ett sådant beslut men känns i nuläget riktigt. Om
kappseglingsintresset vaknar igen, är det ju bara att
söka medlemskap på nytt. Medlemskapet i Svenska
Båtunionen har inte ifrågasatts, där får vi någonting för
pengarna, till exempel båtklubbsförsäkringen och att
våra medlemmar får tidningen Båtliv.

Årsmötet beslöt att vi detta år skulle tillåtas gå med
en skaplig förlust. Anledning till denna goda penning-
situation är årsskriften och kranen. Men det är viktigt
att det finns pengareserv ifall någonting skulle gå
sönder, och det finns många hål att stoppa i. Exempel-
vis Ångbåtskajen, som farit illa på grund av vinterns
ibland meterhöga högvatten. Trekammarbrunn till
klubbhuset är ett annat önskemål som pockar på.

Alf Johansson

Stillsamt årsmöte

STUDIECIRKELN KRING Legdeå/Sikeås historia
fortsätter i höst. Forskningen kan gälla:
✔ Gamla ortnamn, öknamn och namn på djur och
naturföreteelser.
✔ Skrönor från bygden, vidskepelse, huskurer, talesätt.
✔ Lekar, fritidsaktiviteter, föreningsliv, nöjen.
✔ Handel, industrier, hantverkare och yrkesmän.
✔ Konstnärer, visdiktare, personligheter.
husens och hemmanens historia.
✔ Skola, religiöst liv.

Du kanske har material som kan vara intressant,
foton � tidningsurklipp, eller har tips på äldre bybor
som vi kan intervjua � ta kontakt med Sture Bäck-
ström, 153 53, Curt eller Lola Nyman, 150 83 eller via
e-post till lsi@sikea.se.

■ Lägde Samfällighetsförening är en ekonomisk
förening vars syfte är att tillvarataga bybornas
intressen.Lägde by omfattar ca 965 hektar.
Styrelsen består av: Fred Ågren,ordförande Gunnar
Lundmark och Karl-Axel Jonsson, ledamöter

Almanackan
Sön. 10 april – Paltfest. Träffpunkten

Fre. 29 april – Småstjärnorna. Träffpunkten

Lör. 30 april – Småstjärnorna, majbrasa, lotterier.

Tor. 5 maj – Gökotteutflykt. Träffpunkten

Lör. 7 maj – Allemanutdag, husvagnsutdragning

Lör. 14 maj – Campingstart, husvagnsutdragning

Lör. 18 juni – Hamnmarknad, middag på Träff-

punkten. Dans.
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Den 2 februari startade vår
knappt fem månader långa
äventyr med flyg från
Stockholm Arlanda till
London Heathrow flygplats.
Från London fortsätter vi till
Auckland, Nya Zeeland.
Auckland ligger på den nord-
ligare av två öar som utgör Nya
Zeeland. Tanken är att hyra en
bil eller ev. åka buss runt öarna
och se det så berömda vackra
landskapet, det var ju bl.a. här
Sagan om Ringen-filmerna
spelades in!

Efter tre veckor på Nya Zee-
land flyger vi vidare mot lan-
det �down under� dvs. Austra-
lien, där vi färdas längs östkus-
ten med start i Melbourne, via
Sydney-Brisbane-Cairns och

slutligen Darwin. Efter en må-
nad lyfter vi mot surfparadiset
Bali i Indonesien där planen är
att slappa på stranden i två
veckor!

Sen flyger vi till Singapore
och hädanefter är resplanen
ännu inte så detaljerad. Vi sik-
tar på att resa runt lite i Malay-
sia för att sedan korsa Thailand
för att komma upp mot Laos,
Vietnam och Kambodja. Tan-
kar finns även på att besöka
Kina men vi får se vad som
händer på vägen!

Så småningom bör vi närma
oss Bangkok och vårt flyg som
tar oss hem till Sverige igen
lagom till midsommar, när-
mare bestämt den 22 juni.

Den som vill kan följa vår

resa via länken: http://
w w w. r e s d a g b o k e n . s e /
travel.asp?id=24077

Eller gå in på
www.resdagboken.se <http://
www.resdagboken.se>  och
klicka er fram till: Sök med-

Följ tjejerna på nätet

lemmar: Hanna Öberg /
�hansypansy�(anv.namn) eller
Hanna Sikström.

Hälsningar/
Hanna Öberg &
Hanna Sikström

Resedagboken på internet uppdateras med jämna
mellanrum.

Efter nyår öppnade en
pizzeria i industrihuset
Spiran i Sikeå. Det är
Melkers matkompani som
startat försäljningen av
både klassiker och en
nyskapande kreationer.
� Det är den lokala publi-
ken jag vill locka, säger
Melker Gustavsson.
Och han berättar att pizza
är ett första steg mot något
mera.
Restaurangen stängd och det är
tyst och stilla den här onsdags-
förmiddagen. Det luktar svagt
av pizza och rengöringsmedel.
Melker har precis just köpt en
begagnad pizzaugn som han
tvättar och polerar.

Han berättar att Recticel,
före detta Nordflex  hade sin
administrativa del i lokalen ti-
digare. Och att det kök som
redan fanns här när han flyt-
tade in användes som personal-
utspisning. Men allt det här har
han fått återberättat. För några
egna minnen från den tiden har
han inte. Han flyttade nämli-
gen hit för två år sedan då en

våldsam brand gjorde honom
både av med jobb och bostad i
Luleå. Anledningen att det blev
Sikeå var att hans pappa Åke
Gustavsson bor här.
    Sedan det att han flyttade hit
har han drivit logen �Töva lite�
på somrarna. Eftersom logen
inte är isolerad  är problemet
just det att den bara kan hållas
öppen under årets tre varma
månader. Det var därför han
öppnade restaurarangen. I som-
mar kommer dock hans bror
Jesper att sköta logen parallellt
med att Melker driver
pizzerian.

På menyn finns inte bara

klassiker, som Calzone och
Bussola, utan även en hel del
spännande pizzor som kryd-
dats av en stor nypa fantasi.
Vad sägs om exempelvis  den
havsinspirerade �Spiran� eller
�Sprängaren� som fått sitt
namn efter Melkers pappa
som har en bergssprängnings-
firma,

� Vi har haft roligt, och
skrattat en hel del när vi döpte
dem, berättar Melker.

Han har lång erfarenhet av
restaurangbranschen och hans
kunskaper sträcker sig längre
än till att baka pizzor. Men
tanken är att starta med något

enkelt och med relativt låga
omkostnader, som pizza, och
sedan bygga vidare utifrån det.
I framtiden kan menyn inne-
hålla många andra rätter. Och
i sommar är planen att man ska
kunna avnjuta måltiden på en
uteservering.

Han tycker att arbetet som
kock är kreativt skapande. Inte
bara matlagningen utan också
utmaningen att starta upp nå-
got eget.

Bardisken har han byggt
själv och med hjälp av bland
annat sin pappa, Åke och flick-
vännen Jenny Sandström har
han jobbat en hel del för att få
allt i ordning.

� Det känns bra! allt med
det här stället känns bra, säger
Melker Gustavsson.

Anna Lindmark

Melker Gustavsson lägger in en pizza i den nyköpta
ugnen.

Nu är det dax. Du som
funderar på jobb på
Andra Varvet, vi vill ha
in din ansökan senast 20
april. Butiken öppnar
den 18 juni och stänger
12 augusti. Är du intres-
serad? Ring Lena Björk
150 74 eller Ingrid Hanke
150 13.

Företag i fokus
MELKERS PIZZA
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Carl Johan Ludvig Carlsson
hette en man som kom till
Sikeå i slutet på artonhundra
talet. Han var född 1866 i Ris-
träsk / Bygdeå socken.

Detta hände när Kempe-
klanen började upp-
byggnationen av massafabrik
och sågverk i Robertsfors. I
Sikeå fanns en djup och väl
skyddad hamn. CJ Carlsson,
eller stuvar Carlsson som han
senare fick heta, såg möjlighe-
ten att ta hand om in och ut
skeppning av brukets produk-
ter samt allt annat styckegods
som kom och lämnade hamnen
i Sikeå. Carlsson och hans sö-
ner drev stuveriet till trettiota-
let då han avled och sönerna
övertog företaget.

Stuveriet ägde även rätt att
bedriva in och ut skeppning i
Legdeå, Gumbodahamn,
Kräkånger och Kallviken, då
huvudsakligen styckegods och
träprodukter. Stuveri-epoken

drevs till 1976 av på senare tid
ensamägaren Sante Carlsson.
Carlsson drev inte bara
stuveriet utan startade även
Biografen tillsammans med
Mikael Sandberg, eller om
han bara var anställd, där står
vi fortfarande undrande.Vet
någon vad som är rätt?

Men helt klart satsade han
pengar i företaget. Biografen
stod nära vägen där Kjell Ivan
Boman nu bor. Huset brann
upp i början på trettiotalet. Det
fanns ett pilsnerbryggeri i
Sikeå, som även det ägdes och
drevs av Stuvar Carlsson, i
början av seklet och fram till
tjugo-trettiotal. Bryggeriet
hette troligen Sikeå
Ångbryggeri.

Där undrar vi om det i nå-
got gömsle eller samling finns
kvar någon flaska med
bryggeriets etikett. Det skulle
vara väldigt intressant för oss
efterlevande att få tag på en

Lola Nymans farfar Carl Johan
Ludvig Carlsson kallad CJ
byggde och startade ett bryggeri
i Sikeå. Efter att ha gift sig 1896
köpte han mark från hemmanet
Sikeå 2 och byggde det hus som
nu ägs av Jan Nyman. Tomten
fick namnet �Stenborg 1� nuv.
beteckningen Sikeå 2.19. Han
var en driftig man och uppförde
två hus på tomten nedanför som
nu ägs av Kjell Ivan Boman be-
nämnt Sikeå 2.32. Lola minns
grunden för bryggeriet mellan
nuvarande bostadshus och ut-
hus. Evald Johansson Roberts-
fors m.fl minns ett mindre hus
med en källare bredvid ingrävd
i backen. Det andra huset norrö-
ver byggdes och användes till
biograf.

CJ anställde en man vid
namn Berglund som senare
blev delägare och satte upp ett
mindre hus bestående av kök
och kammare. Den svagdricka
som tillverkades såldes strax
efter 1:a världskriget för 3 öre
litern.

Carlsson hade många järn
i elden så Berglund fick ta
över bryggeriet. Till hjälp
hade han en dotter Märta som
flyttade söderut när fadern
dött. Bryggar-Berglund ut-
vecklade firman och införde
flera sorter av läsk. Han var
också en händig man som
lejdes för att tillverka mindre
möbleman och pigtittare.

Utdrag ur handelsregistret
meddelar:

...låg bakom bryggeriet i Sikeå

sådan, eller åtminstone en bild.
Hör av er till Lola Nyman i så
fall. Bryggeriet övertogs se-
nare av den Berglund som tro-
ligen var anställd att driva fö-
retaget. Berglund sålde senare
så vitt vi vet till Johan Åhman
som drev det några år på tret-

tiotalet och sedan avvecklade
eller sålde.

Curt Nyman

16/4 1920 Snickaren Nils
Algot Berglund från Sikeå,
Bygdeå socken, ämnar därest
bedriva tillverkning och för-
säljning av alkoholfria
kolsyrade läskedrycker under
firma A Berglund.

Johan Åhman tog över
bryggeriet och drev detsamma
till början av 40-talet. Kriget
innebar problem att anskaffa
socker. Åhman fick anställning
hos vägförvaltningen som
väghyvelförare byggd av en
Fordson traktor.

Olle Karlsson uppe i byn
berättar att han som 6-7- åring
(1936) följde med Johans son
Martin upp till bryggeriet. Han
bytte några tomglas mot en
sockerdricka. Drickan var så
guddomligt smakfull att han
aldrig senare i fått uppleva dess
like!!

Biografen brann ner, bryg-
geriet revs och huset övertogs

av CJ:s son
Sven som
tillsammans
med hus-
trun Sonja
t o t a l -
renoverade
o c h
byggde ut
huset un-
der 50-ta-
let. Huset
hängdes upp och en källare
grävdes. Pappa David berät-
tade att under det mest kritiska
skedet blåste det upp under nat-
ten. Nervöst återvände han till
jobbet på morgonen för att se
om huset glidit ner i källarhålet.
Han konstaterade dock: �Hä va
tur att vi int´ hadd kapa
telefontrån söm höll imot vinn�

Hälsar ´n Sven-Erik

Mannen som...

Carl Johan Ludvig Carlsson

I förra numret av Spiran stod det att Andra Varvet skulle
sätta upp ett tält i anslutning till Såghuset för att få mera
yta. Men efter mycket funderande sålde vi tältet. Så
tyvärr det blir inga extra kvadratmetrar till sommaren.
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 Noterat på byn

■ Nu finns även flaggstångs-
flaggor i två storlekar:
200x120 pris 600 kr. 150x150
pris 800 kr. Flagga stort! Som
vanligt finns flaggorna att
köpa hos Sture Svahn i
Brännstan.

■ Lyckan är att köra häst tycker
Jörgen Öhman som hela veckan ser
fram emot torsdagarnas åktur.
Sandgärdans handikappridningen
har nu utökats med möjligheten att
köra häst. Ledaren Malin Bohman
verkar också tycka att det är kul.

I FÖRRA numret av Spiran
yttrades både ris och ros rö-
rande Sikafestivalen. Detta är
givetvis något som vi i
arrangörsstaben vill bemöta.
För er som inte visste det se-
dan förr, är vi en grupp ung-
domar mellan 16 och 20 år
som tillsammans ordnat Sika-
festivalen, 2004 i egen regi
och 2003 tillsammans med ti-
digare års arrangörer. Förra
året var med andra ord vårt
första på egna ben, något som
både besökare och vi hittade
positiva och negativa sidor i.

Det är ett rent nöje att se och
höra bra musik framföras i
augustinattens ljumma sken,
och inne på området kunde man
ta del av många olika genrer. Att
ordna en musikfestival som inte
lever om tycker vi är ganska
omöjligt. Att festivalen då äger

rum en gång om året kanske är
något man kan väga in om man
tycker det förs oljud.

Vad som var roligast med
årets festival var ändå att
många som ljöd skeptiska ef-
ter förra året faktiskt kom dit,
lyssnade och såg hur det gick
till. Efter möte med stiftelsen
för området, är vi också över-
ens för riktlinjer inför 2005 års

festival. För en sådan hoppas
vi att det blir, då många är in-
tresserade av att arbeta med
festivalen och givetvis besöka
den! Vi jobbar också för att
festivalområdet skall hållas
drogfritt, så att vår festival inte
ska bli en anledning till förtä-
ring av alkohol. Andra sats-
ningar är upplägg av området,
säkerhet och bredare utbud.

Sikafestivalen spinner vidare

Sikafestivalen 2004 fick både ris och ros.

Arbetet inför 2005 års fes-
tival drog igång redan vid ut-
värderingen av föregående fes-
tival, inom tio dagar efter av-
slutat arrangemang. Det ser nu
ut så att arbetsfördelningen är
jämn, områdesgrupper jobbar
med exempelvis parkering,
livskvalité, ljus/ljud, scen. Det
är alltså en uppdelning på fler
områden och en större grupp
som jobbar med festivalen. I
skrivande stund pågår febrilt
arbete med sökandet av bidrag
och stipendier, sponsorer och
arbetskraft till festivalen.

Är du intresserad av att
hjälpa till eller bidra på något
sätt, kan du kontakta oss på
mail: stina_glas@hotmail.com
eller på telefon: 070-5155613.

Sikafestivalen arr.
genom Stina Glas,

general

SOM DE flesta nog vet såg
sikafestivalen dagens ljus i
Hillboms trädgård. Efter ett tag
växte man ur trädgården, flyt-
tade ner i hamnen, och andra
ungdomar tog över arrang-
emanget. För övrigt det enda ar-
rangemang som avgående
kommunalrådet Hans Lindgren
ville framhålla under förra året
där för att det är organiserat av
ungdomarna själva.

Föräldrar i hamn � stöd för ungdomar
Över 100�000 kronor skrapades
ihop för att ordna en gratis
musikfestival. En mycket bra
och väl genomförd festival. Det
blev några missar. Men, visst
är det så, att det är av missta-
gen man lär sig.

Hamnområdet är ett fantas-
tiskt område! Och visst är det
härligt med den mångfald av
utbud som där kan erbjudas un-
der en säsong. Vi inleder med

Hamnmarknaden, vi har gäst-
hamn, camping och Andra
Varvet som självklara
publikmagneter, onsdags-
kaféerna med sin musik och nu
har ungdomarna placerat
Sikeå och Robertsfors på mu-
sikfestival-kartan.

För visst är det vi vill, när
vi nu förfogar över ett attrak-
tivt område, att märkas och
sticka ut lite grann, och skapa

en plats för både unga och
gamla. Eller..?

Så, till nästa festival tycker
vi att alla som vill stödja ung-
domarnas arbete skall finnas
på hamnområdet i organiserad
form, typ �vuxna på stan�, fast
vi blir vuxna i hamn. Återkom-
mer kring det i nästa nummer
av Spiran.

Ingrid Hanke/
Barbro Pettersson

■ Någon har kanske lagt
märke till att en hög mast har
vuxit upp ur skogen väster om
Legdeå. Det är Flextronics
Network Services som byggt
en 3G-mast norr om �Oskar
Larssons jäla�. Masten är 72
meter hög och ska förbättra
mobiltele-kommunikatio-
nerna. 3G betyder tredje
generationens mobiltelenät
och det kan överföra betydligt
mer information än före-
gångaren GSM.

Gunnar Lundmark
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■ Nya deltagare i 2004 års boulecup var
ett tjejlag, Sandgärdans Boulers och
Scouterna som kom med ett pojklag. Re-
dan tidigare år, har ungdomarna i Svart-
tjärnspimplarna deltagit. Detta lag tränar
nästan varje vecka med oss gamlingar
som träffas på boulebanan.

I finalen denna tävling möttes ett äldre
lag Brännstan med Cyril Lindmark och
Karl-Henrik Bergström mot ungdoms-
laget Svarttjärnspimplarna Fredrik
Martinsson och Andreas Isaksson. Det var
de gamla gubbarna, som vann med 13�7
och som stod som vinnare i Sikeå mäster-
skapet för 2004.

Träffade du på de fyrbenta
varelserna som betade nere
i Sikeå hamn i somras?
Alltså kalvarna, hästarna
och fåren. Jag tänkte väl
det. De utgjorde nämligen
en del av det så kallade
�naturbetesprojektet� vars
idé uppkom för ett par år
sedan.
Värnandet om den biologiska
mångfalden och skapa en
vacker och öppen omgivning
är projektets stomme. Men
också att producera ett gott
kött från välmående djur som
fått beta fritt. Förutom det
förde projektet  med sig en hel
del andrat positivt.

� Det blev en mötesplats i
byn. Det verkade naturligt att
stanna till där och prata, berät-
tar Hilda Östlund som är en av
de engagerade i naturbetes-
projektet.

Idén kläcktes för ungefär
två år sedan då Angelika
Åström sökte betesmark till
sina hästar. Hilda och Nils Öst-
lund hade liksom en del andra
bybor haft tankar på hur man
skulle kunna rädda ängarna i
närheten av huset och öppna
landskapet. På det sättet kunde
flera olika intressen kombine-
ras. De fick reda på att det gick
att söka mål 1-pengar från
länsstyrelsen för gynna den

biologiska mångfalden och
försköna landskapet. LSI fick
stå bakom projektet. Somma-
ren för två år sedan kom en
biolog från länsstyrelsen och
undersökte om området hade
rätt förutsättningar. Det hade
det! I den vevan startade arbe-
tet, som till stor del bestod i att
röja för att öppna upp marken
samt restaurera diken för att få
vatten att rinna undan effektivt.

� Sedan var ju djuren det
viktigaste att få dit så snabbt
som möjligt, berättar Hilda.

Det blev två hästar, två kal-
var och nio lamm som fick
samsas på ängen. Anledning
till att det blev just  får, häst
och nöt är att dessa djur äter
olika växter, vilket det leder till
ett gott resultat för marken, där
många olika örter kan hävda
sig.

Lammen och kalvarnas in-
gick i får- och kalv-
kooperativet, syftet med dem
var därför inte bara att de
skulle beta på ängen under
sommaren utan även att de
skulle slaktas och bli mat när
hösten kom. Kooperativet
fungerar så att men går ihop
och köper in djur, så många
man vill ha, tillsammans, vil-
ket gör det möjligt att även
kunna köpa ett halvt djur om
man vill. Alla djur äger man

gemensamt. Så ifall något
olyckligt skulle hända, som att
ett djur skulle bli sjukt så de-
lar men på den smällen. Om
man vill vara med i får- eller
kalvkooperativet så får man
kontakta Catharina Melin och
om man vill engagera sig i

Naturbetesprojektet
– mer än bara vackra ängar

naturbetesprojektet är man väl-
kommen att höra av sig till
Hilda.

� Visst har det har varit
mycket jobb stundtals, men
även mycket arbetsgemen-
skap, berättar hon.

Anna Lindmark

För att ta reda på om marken hade rätt förutsättningar
besökte biologen Håkan Lundberg från länsstyrelsen
Sikeå hamn, för ungefär två år sedan. På bilden Lasse
Hyvönen, Hilda Östlund, Assar Johansson, Martin Swärd,
Tore Nyström, Håkan Lundberg och Olof  Karlsson.

■ Sävkurs. I slutet av septem-
ber var några damer från PRO
i Robertsfors nere vid havet för
att skörda säv. Det var ett
ovanligt arbete att slå med lien
under vattnet och kratta in till
stranden. Säven buntades ihop
och har förvarats inomhus i
vinter.

Slutmålet med kursen är att
egenhändigt tillverka hattar för
soliga dagar. Även andra
mindre föremål har de gjort.
Kursledare har varit Ann
Charlott Nordlund.

I SAMBAND med aktiviteterna på Marknadsdagen nere i
hamnen invigdes även Korsvägsparken. En liten klunga
intressenter var med och hörde på när Lennart Brändström
invigningstalade. Klippa bandet och premiärgå över bron,
fick Dan-Viktor Pettersson göra. Parken har kommit till
med ideellt arbete. Brobyggare har Dan-Viktor Pettersson
och Martin Edvardsson varit. Brunnen har Dan-Viktor till-
verkat. Perennerna har vi fått från Irené och Hasse
Vahlström från Ö-vik. Medel för att förverkliga parken har
vi fått av Ethel och Gunnar Larsson. Även Legdeå-Sikeå
Intresseförening har skjutit till medel. De som jobbat med
parkarbetet får ett stort TACK från de som hade drömmen
om parken. Flickorna i byns skönhetsgrupp Laila Anders-
son, Åsa Bäckström och Ann Charlott Nordlund.

■ Klipp från
Allers 2000 �
där en läsare
vill veta
ålder och
ursprung på
tramp-
maskinen på
bilden.
Läsaren
upplyser om
att på
maskinen finns texten �Import P. Lindblom
Sikeå�.  Så nu undrar vi � Vet någon av
Spirans läsare vem P Lindblom var?
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Lars Sjöström i Sikeå har siktet inställt mot stjärnorna.

I KOMMANDE nummer av Spiran ska
vi uppmärksamma olika intressen som by-
borna har på sin fritid.

Vi börjar med Lars Sjöström som bor
vid Korsvägen. Han är intresserad av ast-
ronomi och har nyligen köpt ett
teleskop,med vilket han studerar och fo-
tograferar stjärnor och planeter.

Teleskopet är av ryskt fabrikat, tillver-
kat i Novosibirsk och försett med en spe-
gel 20 centimeter i diameter. Den samlar
upp ljuset från de objekt som man vill stu-
dera. Beroende på okularets storlek kan
teleskopet förstora upp till 300 gånger.

Det är även utrustat med en liten
elmotor för att kompensera för jordens
rotation, så att teleskopet alltid är riktat
mot objektet.

Intresset började på allvar i mitten av
sextio-talet med de första rymdfärderna
och månlandningarna. Lars är medlem i
Svenska Astronomiska Sällskapet som ger
ut tidningen �Populär Astronomi�. Han

Min hobby
A s t r o n o m i

använder teleskopet några gånger per
vecka under vinterhalvåret om förhållan-
dena är gynnsamma,det vill säga klart och
kallt väder.

De som är intresserade av astronomi

kan söka medlemskap i Svenska Astro-
nomiska Sällskapet. Kostnaden är 220
kronor per år (fyra nummer av tidningen
ingår). Sällskapets hemsida finns på
www. popast.nu.

■ Pristagare vid fettisdagens
tipsrunda i vuxenklassen blev:
10 rätt: Erik Lundberg. 9 rätt: Ulf
Rosengren, Maria Holmgren  (lott-
dragning mellan 4 personer).
Vinst,träpall skänkt av Cue Dee.
Barnfrågorna:
10 rätt: Olivia Holmgren, Malin
Anesäter, ryggsäckar.
10 rätt: Jörgen Anesäter, ficklampa.
Vinster, ryggsäckar och ficklampa
(lottdragning av vinsterna).

Vinsterna finns att hämta hos
Sture Svahn.

■ LSI vill tacka alla företag
som så givmilt ställt upp med
priser vid våra jippon, nu senast
till Fettisdagsträffen på Träff-
punkten. Där bjöds bland annat
på skidtävling för de yngre,
tipspromenad för de lite äldre
och naturligtvis serverades
semlor.

Vi i LSI bugar och bockar
för Åhmans Måleri, CueDee,
Robertsfors Järn, Bäckströms
Radio, OK Q8, Konsum,
Elkedjan, ICA Diamanten,
Recticel och Tryckeriet.

Nora Bäckström var en av deltagarna
vid fettisdagens skidtävling.

EFTERLYSNING!
■ Många har bidragit med gamla Sikeåbilder
till vår bildutställning, men fortfarande saknar
vi bilder på t ex Sandbergs biografen, Röda
Kvarn, järnvägstunneln av trä vid Finn-
Anderssons, banvaktstugan (vid Kustlands-
vägen) läskedrycksfabriken. Lottaparken m
fl. Har Du någon av dessa bilder eller andra
gamla kort, hör av dig till Sture Bäckström,
tel 153 53 är du snäll!

StureGofika i Sika lockade mycket folk till Träffpunkten.


