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Skolgården rustas upp!
Läs mer på sidan 5.

Ung på Seskarö

Simon, Matilda, Essi, Frida, Kajsa, Ida, Atte och Mats pysslar
på folkets hus.

Det har startat en populär ungdomsgrupp på Seskarö
som träffas en gång i veckan. På ungdomskvällarna
brukar vi vara på Kiosken, Folkets hus, på Träffpunkten, utanför skolan eller på Idrottsplan. När vi är på
Kiosken brukar vi spela spel och äta daimglass, på Idrottsplan brukar vi spela innebandy, på Folkets hus
och på Träffpunkten brukar vi baka och pyssla och
utanför skolan brukar vi vara på hockeyrinken och åka
skridskor/spela hockey.
Vi har intervjuat Fia Hautalampi, en av ledarna för
ungdomskvällarna.
Hon tyckte att verksamheten med ungdomarna går
bra och är rolig. Det har varit populärt att baka för de
yngre och sporten har varit en stor favorit hos de äldre. Fia tycker att barnen är positiva och de är trevliga
och roliga träffar vi har. Vi hoppas att den här gruppen
kommer att fortsätta träffas och ha roliga aktiviteter
tillsammans.
Skolreportrar år 5-6

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Listan.
• På sågverksfronten finns nytt!
• Leppiniemikajen.
Ett sjunkande skepp?
• Seskarö - projektön.
• Seskarö Camping.
“Man ska ha husvagn”
• Julgranen .
Ett bra initiativ och på rätt
plats.
• Nordatlantiska oscillationen.
Efter två år med sträng
kyla kan det vara nog!

SIF informerar:
Årsmöte 2 mars 2011 kl. 18.00 på Kansliet Välkomna!
Dags att lösa medlemskort för 2011.
30 kr – barn och pensionärer
60 kr – tävlande ungdomar (13-18 år) och vuxna stödmedlemmar
200 kr – aktiva vuxna som tränar eller tävlar regelbundet
Du kan betala via Internet eller giro:
bankgiro nr 714-7739
postgiro nr 488716-2
Finns även möjlighet att betala direkt till Tomas Högström tel: 201
00, Tore Svedlund tel: 203 50, Fia
Hautalampi tel: 070-35 19 551

Motorklubbens avgifter 2011

Seskarö Bensin och Service

Seskarö Kiosken utvecklas vidare

Medlemsskap: 100 kr
Familjekort två bilar: 150 kr
Lokalhyra 3 tim: 50 kr
Dygnshyra: 100 kr
Veckohyra: 400 kr
Nyckel finns på ICA.

Till sist:
Var undertecknad på affären
härförleden för att inhandla
middagsmat. Får se att det finns
färsk hel kyckling till samma
pris som fryst. Plockar upp
kycklingen för att kolla datum
och utbrister;
- Nää, nu har dom börjat att
klimakteriedeklarerat kycklingen också!
Familjen tittar konstigt på mig...
jag plockar upp en kyckling till
och konstaterar generat att det
ska vara klimatdeklarerad!
//Sussi.
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Vi har tillsammans, med tonvikt på tillsammans, drivit kiosken under
tre kvartal och börjat så smått lära oss hur vår verksamhet kan bedrivas
under de olika årstidern. Sommarens hektiska semestermånader med
mycket aktivitet övergick till en mer lugn höst där vi kunde inrikta vårt
arbete med att bl a ge service till folket som deltog i jakten på det gulglänsande guldet.
Hösten gick över till vinter där vi lite till mans kryper in och kurar och
väntar på en stundande vår.
Vår ambition att kunna sälja bensin och mätta hungriga magar har vi
klarat. Olika aktiviteter för att förgylla den mörka delen av årstiden har
genomförts. Allsången har varit välbesökta och de olika matdagarna har
uppskattats. Våra ungdomar har kommit in och spelat hockeyspel eller
sett på TV samtidigt som dom tagit sig ett fika. Vår verksamhet har
kunnat genomföras tack vare ett stort och engagerande arbete av många
andelsägare. Vi är säkert 30-40 personer på ön som aktivt bidrar till att
verksamheten blivit så bra som vi hoppades men kanske inte alltid riktigt trodde. Utan det arbetet hade vi aldrig kommit igång så bra.
Verksamheten genererar inte så stora intäkter men med ideella krafter
har vi lyckats starta upp och driva verksamheten utan lånade pengar.
Idag är vi 250 andelsägare där ca 100 bor på Seskarö och övriga är intresserade att stötta vår verksamhet. Nu nöjer vi oss nu inte med det vi
har utan går nu vidare. Ett stort landsomfattande utvecklingsprojekt
som vi har blivit utvald att deltaga i ska ge svar på hur ett gemensamt
servicecentra på Seskarö kan se ut. Köket på kiosken ska rustas upp så
vi kan få tillstånd att servera vin och öl. Vår matsedel ska utvecklas.
Under våren och sommaren ska vi genomföra nya aktiviteter som skapar ökad trivsel på ön. För det fortsatta arbetet så vill vi naturligtvis att
fler anmäler sitt interesse för att jobba tillsammans med oss. Alla är välkomna.
Läs mer om oss på www.seskarobesin–service.se
Sten-Inge Videhult
Ordf
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SKOLTANTEN

På Seskarö skola går det ganska
många elever, men vi undrar om
det kanske bor någon här också!!
Ibland försvinner nämligen pennor
och olika saker eller så händer
det andra konstigheter här. Vi
elever tror att det kan finnas en
liten tant som bor här och som
vakar över oss elever och vår
skola.
Vi har intervjuat Annikka som städar och lagar mat till oss om skoltanten. Hon har själv gått på den
här skolan när hon var barn och
hon började jobba här redan på
70-talet. Annikka började höra talas om skoltanten på 80-talet. Hon
tror att skoltanten finns här överallt på skolan. När Annikka gick
från skolan en dag lämnade hon
radion på. När hon kom tillbaks
nästa dag var radion på en annan
kanal. Hon frågade runt på skolan
om någon varit och bytt kanal, men
det visade sig att ingen annan varit

på skolan sen hon gått därifrån
kvällen före. Hon har inte hört eller sett henne annars.
Vi har också pratat med Susanne,
en dagisfröken. Hon gick också på
den här skolan när hon var liten.
Hon tror att skoltanten finns, men
hon tror inte att skoltanten ser ut
som ett vanligt spöke. Susanne berättade att hon hade hört skol-

klockan ringa fast ingen var inne i
skolan. Hon har också hört steg
och dörrar som öppnats.
Vi funderar om vår skoltant känner
sig ensam när alla elever har lov, så
därför har vi gjort
en drake som gör henne sällskap.

Skolreportrar år 5-6

Liv räddas om man får hjälp i tid

Skidorientering Sundsvall

Hjärtstartare på plats på Seskarö Träffpunkten
"Varje år drabbas ungefär 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp
utanför sjukhus. Chansen att överleva minskar med minst 10 procent för varje
minut som går.
Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än
50 procent. En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som, om det är nödvändigt, kan leverera en
strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat
att slå igen.
Om man använder hjärtstartaren på en person som drabbats av hjärtstopp inom
fem minuter är det två till tre gånger större chans att rädda personen. "Det är viktiga minuter för den sjuke och kan vara avgörande om någon kan hjälpa personen
i väntan på ambulansen.
Civilförsvarsförbundets kampanj - Hjärta att hjälpa vars syfte är att fler ska
överleva ett hjärtstopp genom att en hjärtstartare finns nära till hands.
PRO-Seskarö är en av tio ideella föreningar som fått en hjärtstartare i present av
Civilförsvarsförbundet.
–" Risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp finns där både för fattig och för
rik. Därför vill vi gärna ge ideella organisationer som saknar egna resurser en
möjlighet att få en hjärtstartare, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare
Anders M. Johansson.
Det var i samband med internationella hjärthälsodagen i september och kampanjen Hjärta att hjälpa som allmänheten fick nominera mottagare av hjärtstartare och sammanlagt är det nu tio ideella föreningar med små ekonomiska medel
som får varsin. Kerstin Tulered sekreterare i Seskarö PRO har lämnat in ansökan
så STORT TACK till Kerstin.
Mer info i nästa Seskarö-Bladet.

Seskarö IF:s Nils Henriksson svarade
för två fina prestationer vid USM/URM
i skidorientering, som avgjordes i
Sundsvall. Efter ett imponerande lopp
på lördagen blev det silver i klassen H
14, halvannan minut från guldet. Nils
var i täten mot slutet av banan men ett
par smärre missar gjorde att guldet gled
honom ur händerna.
I USM-stafetten, där Nils åkte sista
sträckan för Norrbotten, lyfte han laget
till en fin bronsplats. Notabelt är att BDlaget, Kalle Henriksson, Rasmus Wickbom, Filip Salén och Nils Henriksson,
verkligen har framtiden för sig. Ingen av
dessa är ännu 15 år och har följaktligen
två år till att slåss om USM-guldet för
distriktslag.

Sinikka

Utbildning av hjärtstartare
Måndagen den 7 mars.
Två stycken utbildningar av hjärtstartare för alla Seskaröbor.
1:a kursen klockan 15.00
2:a kursen klockan 18.00
Lokal: Folkets Hus, Seskarö.
Inga kostnader.
Utbildningen genomförs av Kurs Fors
och beskostas av Seskarö Bensin &
Ö-service.
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Seskarö
och hela Sverige ska leva
Det kan man ju tycka är självklart
men servicen på landsbygden blir
allt sämre trots propåer om att hela
Sverige ska leva! Sten-Inge Videhult
hade bjudit in till informationsmöte
25/1 för att informera öborna om
projektet “hållbara lokala servicelösningar”där Seskarö Bensin och
Service beslutat sig för att ingå. Projektägare är Hela Sverige ska leva.
Projektet omfattar femton orter
över hela landet, varav fem i Norrbotten där Seskarö är en av dem och
pågår under tiden juni 2010 till sista
september 2011. Tillväxtverket tillsammans med Hela Sverige ska leva,
kommuner och länsstyrelser är huvudfinansiärer.
Särskilt inbjudna var kommunstyrelsens ordförande Gunnel Simu, Bertil
Degerlund, projektledare, Gunnarsbyn,
Tatjana Rynbäck, Råne älvdals ekonomiska förening, Monica Perdahl Täikkö, projektet Mare Boreale och
Bengt-Olov Innala, vice ordförande
kommunstyrelsen. Gunnel Simu som är
nytillträdd som ordförande för kommunstyrelsen berättade att hon vill
fortsätta att jobba för en positiv utveckling i Haparanda och utveckla entreprenörskapet. Hon hoppas och tror
att det blir arbetstillfällen på ön.
Det är viktigt med en levande landsbygd med bl a affär, kiosk och distriktssköterska därför tog kommunen
ett snabbt beslut om att vara med i det
här projektet.
Bertil Degerlund berättade sedan hur
just Gunnarsbyn arbetat för att utveck-

Seskarö,
Sveriges nya favoritresmål!
Seskarö Strandby & Camping har gått
upp på en första plats som favorit både
bland utländska och svenska turister.
Det är främst naturen och ljuset som
lockat hit folk. Man har tagit tillvara
det Seskarö har att erbjuda och speciellt populärt är att simma med sälarna.
Men äventyren ute till havs och på land
lockar också. Stugorna och servicecentret har en hög standard. Trevlig
restaurang och personal.
Hoppas att ni inte satte kaffet i halsen
nu. Herregud när hände det här? Det
har vi helt missat. Nej då ni har inte
missat något men visst är det en trevlig
rubrik?
Det här var en vision som fanns vid
informationsmötet den 8 december
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Gunnel Simu, Sten-Inge Videhult, Tatjana Rynbäck och Bertil Degerlund.
la servicen. De har ett samhällsservicekontor på entreprenad åt Bodens kommun, de sköter om en återvinningscentral, skötsel av rastplatser m m. Som
mest har det genererat åtta fast anställda. De har dessutom startat ett aktiebolag som driver företagsfrågor. BengtOlov Innala hade en kort information
om vad som händer angående sågen.
Se särskild intervju. Tatjana Rynbäck
beskrev projektet - för en livskraftig
ekonomi i Gunnarsbyområdet. Bland
annat vad man kan göra för att bättre ta
till vara på de lokala resurserna. Mer
om landsbygdsutveckling genom Monica Perdahl -Täikkö för Mare Boreale
(Nordanvindens hav), ett leaderområde
för samverkan i Bottenvikens kust- och

skärgårdsområde som startat 2009. Där
har du möjlighet att söka pengar om du
har en idé kring landsbygdsutveckling.
De har en budget på 262 miljoner och
hittills är 9,3 miljoner utnyttjade.
(www.mareboreale.se). Därifrån har nu
Seskarö Bensin och Service sökt pengar för att genomföra en förstudie gällande hållbara lokala servicelösningar.
En förstudie som redan genomförts
med pengar från Mare Boreale är att
utveckla turismen i Haparanda skärgård med Seskarö hembygdsförening
som projektägare.
Informationsskärmar om Hela Sverige ska leva finns på kiosken.
Text och bild S. Westberg.

2010. Pigge Werkelin, Åsa Stenström,
Patrik Oja och Göran Wigren var här
för att informera oss om planerna för
Seskarö Strandby & Camping . Pigge
berättade om Drömstugan, hans projekt
som ni kanske sett reklam om på tv.
Små stugor, bostadsrätter med a-läge
vid sjö eller fjäll, fullt utrustade, byggs
tätt med fastighetsskötsel och webbaserat bokningssystem. Du kan även
välja att hyra ut stugan när du inte är
där. Ett bra sätt att finansiera köpet.
Åsa Stenström , konsult informerade
om Seskarörapporten, en förstudie.
Den och mer material finns att läsa i
sin helhet på kommunens hemsida.
Rapporten finns även hos hembygdsföreningen.
I korthet, idéerna i förstudien är uppdelade i två faser, en bas- och en bonus-

nivå. På basnivå ville man hitta en enskild, lokal intressent som var villig att
köpa eller driva campingen och var
intresserad av ett samarbete med
Drömstugan. Hittade Drömstugan AB
sin partner så skulle engagemanget
fortsätta på Seskarö men campingen
kunde även fortsätta i någon annans
regi utan Drömstugan. I nuläget är man
ganska långt från rubriken. Optionen
gällande campingen som Pigge och Co
hade löpte ut den 31/12 och man valde
att inte utnyttja den. Men det finns
hopp trots allt, kommunen arbetar för
att hitta en arrendator inför sommaren
berättar Bengt-Olov Innala.
S. Westberg.
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Skidkul på Seskarö!
Ett femtontal barn och några vuxna hade samlats på
idrottsplatsen under lördagen den 5 februari för att ha
lite kul på skidor. Det blir skidkul varje lördag fram
till klubbmästerskapet i slutet av mars. Ingemar Sandström, Karl-Erik Nyström, Tore Svedlund och Jan
Lindström från skidsektionen fanns till hands för att
hjälpa till med allt från vallning till åkteknik. Lite fika
hann man också med.
”Skidkul” fortsätter till slutet av mars. Lördagar kl.13.00, för alla åldrar, köldgräns -15.
Text och bild Fia Hautalampi
Vallning av skidor var något man fick lära sig.

Nytt och roligt på skolgården
I höstas hände det saker på Seskarö skola, nu skulle
skolgården rustas upp. Barn, personal och föräldrar
har under många år arbetat för att barnens utemiljö på
skolan ska förbättras, och nu så var det äntligen dags!
Under några höstveckor arbetades det för fullt med att
sätta upp nya lekredskap på gården, och glädjen var
stor när det barnen fick börja leka, gunga och klättra i
alla de nya och fina lekställningarna.
Jag ställde några frågor till Elmer 5 år, Mathias 7 år,
Alma 9 år, Kajsa 10 år, Essi 11 år och Mats 12 år. Så
här tyckte de:
Den “nya” skolgården är mycket bättre och roligare
nu. Det är kul att vara ute och leka nu när det finns
mer att göra. Favoriterna är gungbrädan, rutschkanan,
båten och den stora nätgungan.
Alla barnen verkar mycket nöjda med sin nya skolgård.
Karolina Korpioja

Pirater? På skeppet.

En minnesvärd kväll!
Det hoppas initiativtagarna och bandmedlemmarna när pubkvällen med 60talstema vars namn “Låtar vi glömt att
vi minns” går av stapeln. Bandet består
av Stefan Wennberg, gitarr, Bert Jonsson, bas och Staffan Staalback, trummor.
Som sångerskor hör vi väl meriterade
Åsa Lindgren, Anita Lindgren, AnnaLena Pessa samt Erika Medström. Det
blir underhållning av det tyngre slaget
och man drar i gång med ett gäng
svenska slagdängor. Vad sägs om den
gamla godingen “En bergsprängartango i Gällivare”. För att inte tala om
“Rosen” som Bert förvaltar väl. Men
vad vore väl 60-talet utan Beatles och
Rolling Stones? Vem har inte sjungit
med i låtar som “She loves you” och
“Satisfaction”.
Naturligtvis blir det mycket, mycket
mer underbar musik men då får ni gå
till Folkan för att lyssna och svänga era

Se dom Live den 5 mars
lurviga! Gå nu till era garderober där
hemma och leta reda på den rätta 60talslooken och sätt på en passande vinyl eller cd så att ni är väl förberedda

för denna kväll! Skriv in lördagen den
5 mars i almanackan.
Text och bild S. Westberg.
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Information från Haparanda församling
Kommande gudstjänster:
Söndag den 13 mars avgår buss från
Seskarö till temagudstjänst i Haparanda
kyrka kl 11.
Lördag den 26 mars inbjuds till familjegudstjänst i Seskarö församlingshem
kl 15. Ari Niskala och Eila Toikka.
Kyrkkaffe med våfflor serveras.
Långfredag den 22 april hålls gudstjänst i Seskarö kyrka kl 15. Biskop
Hans Stiglund och Gustav Niemi.
Påskdagen den 24 april avgår buss från
Seskarö till högmässa i Haparanda kyrka kl 11. Församlingens personal medverkar.
Söndag den 8 maj hålls gudstjänst i
Seskarö kyrka kl 18. Ari Niskala och
Eila Toikka.
Sommarens program införs i nästa
nummer av Seskaröbladet. För mer information se predikoturerna och vår
hemsida www.svenskakyrkan.se/
haparanda
Övrig information
Vi har under åren tagit emot många
klagomål om renar på kyrkogården. Vi
har under vintern försökt åtgärda detta
genom att sätta grindar för den bakre

ingången samt flyttat container fram till
vaktmästarnas lokal och på så sätt
blockerat fria ingångar. Vi har också
”snitslat” huvudingången och de infarter som inte omgärdas av stenmuren.
Det är svårt att helt stänga ute renarna
eftersom de ändå kan ta sig in genom
att gå över murarna men vi hoppas att
de utförda åtgärderna håller dem borta i
möjligaste mån.
Vi vill också påminna att det är förbud mot bil- och skotertrafik på alla
kyrkogårdar i Haparanda församling
undantaget yrkesmässig trafik.
Under sommaren 2011 kommer målning av Seskarö kyrka att ske. Arbetet
beräknas starta kring den 27 juni och
ska avslutas senast sista augusti. Innan
målning kommer tjärning av tak att utföras. Detta innebär att vi under större
delen av sommaren kommer att ha
ställningar runt kyrkan vilket kan medföra olägenheter. Vi ber er ha överseende med detta.
Under våren/sommaren kommer vi
också att börja byta ut sand i fondgravar. Haparanda församling har totalt 1
894 fondgravar varav 243 st i Seskarö.
Vi har enligt plan bytt sand i Haparanda sommaren 2010 och kommer nu att
fortsätta med Seskarö och Karungi i
nämnd turordning.
Norrbottens museum kommer att visa

en retrospektiv utställning med f d länshemslöjds-konsulent Christina Lindmark. Utställningen kommer att visas
på Norrbottens museum i Luleå, 22 januari – mars 2011. Med anledning av
detta har församlingen lånat ut bildväven ”Led oss på rätta vägar” samt ett
draperi vävt i ryssväv bakom predikstolen. Vävnaderna skapade av ovan
nämnda konstnär är utlånade från Seskarö kyrka.
AnnaGreta Lerdin

Hallå där

Bengt-Olov Innala!
Vice ordförande i kommunstyrelsen och Seskaröbo med
många järn i elden. Just nu händer det mycket runt BengtOlov och vi börjar med Fiskeområdet TornedalenHaparanda skärgård.
Där du är vice ordförande. Vad kan du berätta om det?
- Det är ett EU-projekt med en budget om 11 miljoner och
det känns som ett ypperligt tillfälle att få igång ett arbete
kring det kulturarv som fisket är. Det kan röra sig om vidareförädling av fisk, restaurering av kulturfiskelägen och hamnar som förfallit samt att utveckla turistnäringen och fiskenäringen. Men det krävs eldsjälar och det känns som att det
finns ett intresse. Här på ön har vi t ex Saarisviken som är en
gammal fiskehamn som man skulle kunna ta tag i. Första
årsmötet hålls den 1:a april i Torneå. Vi kommer att ha ett
infomötet i Nikkala i februari. Har ni projektidéer så sök
pengar.
Så till den den stående frågan: Vad händer med sågen?
- Ljuset brinner i tunneln! Det känns tryggt att Sveaskog
nu äger sågen. Jag kan väl säga så mycket att vi är mitt inne i
en process och det arbetas med två spår och dessa bygger på
trämekanisk verksamhet i privat regi. Förhoppningen är att
landa detta under första kvartalet.
Vad har du för framtidsbild av Seskarö?
- Att hålla hjärtat (sågen) igång, min vision är 15-20 arbetstillfällen, mycket förädlingsverksamhet. Att bygga en marina
på sågområdet där vi kan ta emot båtgäster och öka besöksnäringen. Entreprenörer till Tromsöviken som kan förlänga
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säsongen. (Mer om campingen i särskild artikel).
Att få någon promille av de 2 ½ miljon besökare som Haparanda har till ön. Att hitta någon entreprenör som skulle var
villig att utveckla även Fridhem inom turismen. Det är fråga
om Haparandabostäders lägenheter där endast tio av tjugofyra är uthyrda. Vi ska försöka att sälja ut dem som andelslägenheter där den norska marknaden är av intresse.
Text och bild S. Westberg
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Fotbollsdamer från 1943
I Frida Luthströms fotoalbum hittar vi
den här härliga bilden. För inte så länge
sedan fick jag reda på att det var från
en så kallad muntrationsmatch. Muntration? Söker på nätet och finner att en
muntrationsmatch var ett slags jippobetonad match där ett ”gubblag” möter ett
damlag. Den lockade ofta stor publik
och var underhållande. Det var alltså
enda sättet för kvinnor att få spela matcher på den tiden. Jag fick en trevlig
pratstund med en av spelarna som deltog i matchen, nämligen Mairid Ulfström född Bäckman. Hon berättar att
de tränade och spelade fotboll och de
hade väldigt roligt tillsammans. Tröjorna som damerna bär fick de låna av
killarna. Hur gick matchen då? Jo damerna vann med 4—2 och Mairid gjorde två av målen. I lokaltidningen kunde
man läsa ur referatet av Allan Forslund:
”Ruffiga Mairid som gjorde sista målet”. I ”gubblaget” stod William Heiskala i mål, han ramlade när sista målet
gjordes. Från åskådarsidan har vi Åke
Mäki som grabb. Han minns också

Övre raden fr vä: Rut Henriksson, Ida Pekkola, Mairid Bäckman, Mildred Ruona, Meeri
Uusitalo, Karin Svenlin. Nedre raden fr vä: Ingrid Nilsson, Linda Högström, Laila Nilsson,
Frida Luthström och Signe Ruona. Bilden är tagen den 16 maj 1943 klockan 14.00.

målvakten som hade en påk i handen.
Åke fann det märkligt och han var även
besviken över att inte gubbarna vann!

Tack till Mairid, Åke, Eva och Astrid.
S. Westberg

Julen dansades ut
efter alla helger så var det så dags att
traditionsenligt dansa ut julen. På Folkets hus samlades gamla och unga för
att fika, dansa ringlekar, köpa lotter och
träffa Tomten.
Det var ett trivsamt arrangemang,
med trevlig samvaro, levande musik
och stor spänning, när det var dags att
se om man hade turen att få gå fram till
det stora vinstbordet för att välja ut sin
favoritvinst. Tomten hittade även i år
till Folkan, där barnen ivrigt väntade.
Och efter dans runt granen, så gick alla
nöjda hem med sin godispåse i handen.
Karolina Korpioja

Haparanda Teaterförening

Kommande arrangemang:

-To 24 mars -Utrensning
-Sö 27 mars -Emil Jensen
-Må 4 april -Vem sover i natt
-Sö 10 april kl Vi betalar inte, Vi
betalar inte
Riksteatern Haparanda Folkets Hus

The Metropolitan Opera
Läs: www.haparandateaterforening.nu
Läs mer: www.riksteatern.se
Aktuella filmer på www.bioguiden.
se Även se annonser och affischer.
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Returadress:
Seskarö Hembygdsförening
Fridhemsvägen 16
953 94 SESKARÖ

Plats för adressetikett

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net

Öppettider Måndag-Torsdag kl. 12.00-16.00
Vi kan ha andra öppettider
mot bokning på tel 205 80

Till Matte och Husse

Nya hundlatriner på
Strandvägen/Målarvägen,
Strandvägen/Båthamnsvägen
och Idrottsvägen/Tallstigen
Se till så jag inte gör mina behov
vid husinfarter och postlådor.
Om jag råkar bajsa vid grannens
gård, Plocka upp mitt bajs!
Små korvar är också bajskorvar.
/Vov

Cirklar för PRO medlemmar

Våren 2011
Handarbets- sycirkel på onsdag kl
13.00.
"Första Hjälpen" Hjärt-Lungräddning
med Kurt Forss
"Trafikfrågor" med Clas Thyni
Tider och startdatum kommer så fort det
blir klart.
Mötesdagar för medlemsmöten:
2 mars kl 13. 00 Information
om läkemedel.
6 april kl 13.00. Nadja Lukin.
6 april kl 14.00 Erkki Haarala Civilförsvarsförbundet.
4 maj kl 13.00. Anders Lindahl Räddningstjänsten.
25 maj kl 13.00. Morsdagskaffe.
Mer information på medlemsmöterna.
Se uppsatta anslag.
Hör av Er med egna förslag till studiecirklar.
Vi ser fram emot en resa, kom gärna med förslag.
Tel. 20233
Alla cirklar är på Träffpunkten.

Sinikka

Kolla oss på nätet!
Tyvärr är ju bilderna i Seskarö-Bladet i svartvitt men ni kan se hela tidningen i FÄRG på
vår internetadress: www.seskaro.net
Ni kan också sända material, tex insändare till
mullan.westberg@telia.com eller till
peter@apelqvist.com
OBS! Alla föreningar på ön annonserar
gratis!

Seskaröboken
Är du intresserad av att fortsätta arbetet
med Seskaröboken.
Anmäl dig till Mats Lindelöf
på Folkets Hus kansli, 20580.

Stöd Seskarö Hembygdsförening!
Bli medlem!
Endast 100 kronor/år Medlemmar utanför
Seskarö 150 kr (pga portokostnad) Pg 40 98 68-7

Vägföreningens styrelse uppmanar alla fastighetsägare att ansa träd och buskar som hänger ut på vägen nu när snön tynger ner grenarna, eftersom traktorn får problem vid snöröjningen!

Seskarö Hembygdsförening
kallar till Årsmöte
på Folkets Hus den 3 april kl.
18.00
Gamla & nya medlemmar är välkomna
Vi bjuder på våfflor
Hembygdsföreningens styrelse
Ann-Charlotte Bucht, ordförande tfn
Sofia Söderholm, vice ordförande
Saara Innala, kassör
Erika Medström, ledamot
Kerstin Johanessen , ledamot
Åsa Lindgren, ledamot
Maj Söderholm, suppleant
Anna-Karin Lindahl, suppleant

20522
20544
20013
14342
20191

