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Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 4 mars

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vikabladet utkommer första torsdagen i varje
Bygdegårdsinformation
Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i mars: Marianne Eriksson, 20010, 070-6673792

Medlemmar lånar stolar & bord av gamla mod. gratis, ring Anna, tel 070 2382057, och boka!

månad. Vill du ha något med i nästa Vikablad?
Lämna manus senast den 25 mars till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 1 april(inget skämt!).

I marginalen... Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka är så fulla av tvivel.

Bertrand Russell

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VIKA BYALAG

Årsmöte!
Vika Bygdegårdsförening håller ordinarie årsmöte.
Ärenden enligt stadgar.
Måndag 29 mars kl.18:30 i bygdegården.
Ingen förtäring på grund av rådande restriktioner.
Välkomna !

Skoterklubben informerar:

Under vintern har det gjorts försök att preparera
skoterlederna i byn och det har sett lovande ut, men vädrets
makter rår vi inte på!
Allt arbete med lederna görs ideellt, men bensin och
material kostar pengar, därför vädjar vi till alla skoteråkare
i byn att bli medlemmar i skoterklubben!
Ovansiljans snöskoterklubb
Swish: 123 157 9754
Enskild medlem 200:-, familj 250:Uppge namn och adress vid betalning.

går in i ett nytt år, 2021, förhoppningsvis ett
roligare år än 2020.
Vi hoppas att pandemin snart är över så
verksamheten kan komma igång i sommar.
Planen är att kalla till årsmöte så snart
vädret tillåter att sitta ute. I väntan på det är vi
glada om så många som möjligt betalar in
medlemsavgift på 50 kronor, gäller familj
oavsett antal familjemedlemmar.
Byalagets plusgiro: 135432-3
Swish nr: 123 620 3327
Märk inbetalningen ”medlemsavgift” samt föroch efternamn.
Styrelsen Vika byalag
Årsmöte IF Vikapojkarna,
måndag 15 mars klockan 19.00 i bygdegården.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen/ IFVP

Ett litet minne från början av 1940-talet.
Det kan ha varit omkring 1942-44.
Våren hade kommit, fortfarande inget
vatten när rörledningarna var frusna
och likaså vattenbrunnen i Nårdibynsbäcken var bottenfrusen.
Då gick ca 10 karlar upp till brunnen
och började att hugga en djup ränna
i isen med yxor, några 100 meter
uppströms, för att få vattnet att rinna
ner till brunnen.
På kvällen när min far, Karl Grudin,
kom hem sträckte han fram sina
våta vantar och bad mig lukta på dem.
Det luktade fisk, då han hade huggit
rakt genom en laxöring som frusit
fast i den bottenfrusna bäcken!
Efter någon vecka blev det så dags att börja med upptining av vattenledningen. Man anlitade Alins i Tomtbyn
som hade en elapparat. Det fanns på den tiden inga eluttag utomhus, elen togs direkt på elledningarna. En lång
stör som spetsades och en klyka av mässing med en kabel fastsattes på stören som fördes upp till elledningen
och fästes på eltråden vilken nu hade förbindelse med elapparaten. Två kablar gick från elapparaten, den ena
gick t.ex. till vattenkranen i köket och den andra till kranen i ladugården. Sedan vreds elen på och
förhoppningsvis smälte vattnet i rörledningen. Som barn var jag mellan fem och sju år gammal när detta hände.
Vattenledningen blev klar i Norra Vika 1902, sedan ett ca 2 m djupt dike grävts från byn och upp till brunnen i
skogen och rör lagts ner.
Text: Rune Grudin, bild: Gun Engberg
(På den tiden var elledningarna inte isolerade som idag, utan det var blanktråd. )

