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Det är Seskarö hembygdsförening, som 2011 ser ut som följer: 
Längst bak från vänster: Åsa Lindgren, ledamot, Sofia Söderholm, vice ordförande, Erika Söderholm, le-
damot, Maj Söderholm, suppleant, Elisabeth Harr ny ledamot och Maud Videhult, ny ordförande, längst 
fram Saara Innala, kassör och Kerstin Johannésen, ledamot. Saknas på bilden Anna-Karin Lindahl, le-
damot. 

Äntligen på väg mot Gotland! 
I skrivande stund befinner sig Seskarö skolas 5-6:or på 
natt-tåget söderut. Målet för resan är Gotland, där de 
ska få uppleva massor av roliga och spännande saker 
under några dagar. 

I två års tid har barn och föräldrar jobbat hårt för att 
samla ihop pengar till skolresan, och vi vill här passa 
på att tacka alla bybor, grannar, släkt och vänner för 
ert stöd, utan er hade inte resan blivit av. 
I nästa nummer av Seskaröbladet får ni veta mer om 
barnens skolresa till Gotland.  
Karolina Korpioja 

Ansvarig utgivare: Maud Videhult, Seskarö Hembygdsförening, Fridhemsvägen 16, 953 94 Seskarö, Tel 0922-205 80  
Redaktion: Susanne Westberg redaktör, Sinnika Vestman, Karolina Korpioja, Peter Apelqvist. Tryck GJ Offset, Kalix 
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SIF Årsmöte 
Vid Seskarö IF:s årsmöte före-
drogs årets verksamhetsberät-
telse. Den visade på en bred 
och delvis framgångsrik verk-
samhet. Föreningens ordföran-
de Tore Svedlund kunde infor-
mera om de satsningar som är 
på gång för öns idrottsliv. Sty-
relsen för 2011 fick följande 
sammansättning: Tore Sved-
lund ordförande och övriga le-
damöter Fia Hautalampi, Tho-
mas Högström, Karoliina Kor-
pioja, Sten-Inge Videhult, Mats Lindström och Ingemar Sandström. Suppleanter 
är Patrik Niska och Magnus Kauma. Revisorerna Bengt-Göran Semberg och 
Erland Wallgren omvaldes med Sixten Johansson som ersättare. 
Den sistnämnde, som också är ledamot i boulesektionen, är den verklige 
veteranen. Kassör redan på Seskarö AIF:s tid och SIF:s första kassör under 
föreningens elva första år. 

Här finns en hjärtstartare 
Sedan en tid tillbaka finns en hjärtstartare som alla får använda vid behov. Pla-
cering utanför entrén TRÄFFPUNKTEN. Skåpet är av brandposttyp fast ännu 
lättare/enklare att tasig in i. 
 
TVEKA INTE �  
BRYT ER IN VID BEHOV 
 
Om ni däremot behöver låna den för andra 
trygghetsändamål, lånar ni en nyckel som 
finns 
hos: 
� Brandstationen. 
� Kiosken. 
� ICA. 
� Hembygdsföreningen. 
� Motorklubben. 
� Idrottsföreningen. 
� Kassören, PRO. 
� Maud Styrefors. 
Två offentliga och tre riktade utbildningar 
(skolan och PRO) har genomförts. 
Om ni ändå inte utbildat er så ring Roland 
Harr, 0922-20307 så försöker vi utbilda 
ännu fler. 

 

Seskarö IF:s ordförande Tore Svedlund (till 
vänster) och kassören Thomas Högström vid 
föreningens årsmöte. 

Så här ser skylten ut och den sitter 
tillhöger om entrén vid Träffpunk-
ten. 

Avtackningar 

Claes Thyni avtackas för alla sina år 
som revisor i hembygdsföreningen av 
en rörd Ann-Charlotte. 

Ingemar Jansson avtackas för sina år 
som redaktör för Seskaröbladet av 
Ann-Charlotte som även höll ett litet 
tal där hon bl a nämnde Ingemars am-
bassadörsanda. 

Här får avgående ordföranden själv 
en blomma för sina år i styrelsen och 
Erika beskriver A-C:s tid både som 
driftig och rolig. 

Barnkören 
Eila Toikka (körledare, kantor) undrade i början av mars om 
det fanns sångintresserade barn på ön, jo det fanns några 
stycken. Barnen sjunger en gång i veckan, på onsdagar i för-
samlingshemmet. 
Söndagen den 8 maj hölls aftongudstjänst i Seskarökyrka, 
där sjöng flickorna första gången för allmänheten. 
Körmedlemmarna fr. vänster Matilda, Essi, Elin, Emmi, Eli-
na, Katarina, och körledaren Eila Toikka. Kajsa frånvaran-
de. 
Juhani Huhtakangas 
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Författarafton på Kiosken 
Rubus Arcticus stipendiat Kerstin Bergström Född och upp-
vuxen i Luleå och efter många år i Kiruna numera bosatt på 
Seskarö. Debuterade 1976 med prosa-berättelsen 
"Parkeringsplatsen". Heders- och förtjänst-stipendium Rubus 
Arcticus är ett av Sveriges största kultur och utvecklingssti-
pendier. Kerstin Bergströms böcker är både prosa och poesi, 
de flesta av dem direkt och öppet självbiografiska. Vi som 
var med, fick uppleva en fantastisk kväll. Kerstin Bergström 
är en berättare som fångar sin publik från början till slutet. 
Hon läste och berättare om sina romanfigurer med värme 
och en stor portion humor. Vi fick ta del av en intressant och 
rolig kväll. Vi var många som önskade att tiden varit dubbelt 

Tornedalsteatern på Folkan  
Fascinerande historia  
SIONS SÅNGER en personlig föreställning i ord och ton med Mar-
kus Forsberg och Viktor Fors Mäntyranta. Regi och dramaturgi: Ulf 
Fembro chef för Tornedalsteatern.  
SIONS SÅNGER är en modern föreställning som lyfter fram 
den laestadianiska musiken. "Sångerna varvas med berättelse 
och betraktelser kring Tornedalen där Lars Levi Laestadius 
rop fortvarande ekar, där människor möts med värme, ge-
menskap och sång".  

Markus Forsberg som skrivit manus, vill spräcka fördomar 
om den laestadianiska väckelsen. Markus har vuxit upp nära 
väckelsen och i teatern får han användning för sångboken 
han själv fick en gång på ett ungdomsmöte. Det var ett möte 
som imponerade på honom.  

Man har sagt att psalmboken förr var sin tids folkbok. I äld-
re tider har den andliga visan spelat större roll än i vår tid. 

Psalmerna inte endast sjöngs i kyrkan utan även i det dagliga 
livet. Föreställningen mer än bara teater, bjuder på en histo-
risk berättelse.  
Oförglömlig upplevelse. Jag vill absolut se den på nytt!  
Sinikka  

så lång och att vi hade fått höra mer. En kväll som sitter i 
minnet länge, länge, länge.  
Sinikka 
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Seskarö. 1950-2011. 
POSITIVT tänkade eller �ei se kan-
natte - ja, vad väljer Du? 
Mitt positiva samhällstänkande, som 
började ungefär när Seskaröspelen 
1981-1990 pågick och halva Seskarö 
deltog på olika sätt i trevligt samarbete, 
vilket satte igång ett ganska sovande 
samhälle. 
Jag flyttade till ön 1952 och då var inv.
antalet 1000, idag har vi ca 520 perso-
ner fastboende. Denna information får 
också vara som ett varmt VÄLKOM-
MEN till alla nyinflyttade, och en vik-
tig info om aktiviteter som hållit ön 
levande. 
Seskarö IdrottsFörening 
Öns idrott, motion, orientering, bow-
ling, längdskidor, vattenskidor och 
andra aktiviteter för både gammal och 
ung,  får vi tacka en enträgen ideell 
skara i SIF, som inte gett upp, varken 
då eller nu. Projektsatsning och bygge, 
som nu ska starta på ön, ser vi som en 
bonus och lön.   
Seskarö Vägförening 
Ett upplyftande arbete gjordes i en 
alert Vägförening. Där stigar och nya 
vägar kom till, med stor hjälp och per-
sonligt engagemang av Eilert Henriks-
son och hans anställning, där han ge-
nom kontakter kunde utverka fördelar i 
både arbete och ekonomi. Under denna 
tid fick vi namn på våra gator och en 
adress att hitta för taxi och andra besö-
kare. Vi blev NÅGON. 

PRO är aktivt och förnyar sig med 
både idéer och yngre krafter. 
Seskarö Bensin och Service, 
ett nytt initiativ som de flesta öbor stö-
der. Nya drivande krafter med hjälp av 
pigga pensionärer och nyinflyttade har 
lyckats få igång en bra verksamhet. 
Detta får vi hoppas leder till projekt-
pengar och nya samarbetspartner. Vå-
gar man ingenting så vinner man ing-
enting. Många mindre samhällen käm-
par för sin överlevnad tillsammans. 
Kan de så kan vi ? 
Sågen, navet på ön. Sorgen var stor 
när vår stora arbetsplats stängdes. För-
hoppningen är att Sågens, i dag tomma 
område ska få en bra, stor och aktiv 
verksamhet, som kommer alla öbor 
tillgodo på olika sätt.  
Vi får alla tacka dessa framsynta män-
niskor som under årens lopp frivilligt 
ställt upp för ön. I dag har vi ändå fått 
behålla en ganska god service. Som 
kanske borgar för en  grund till vidare 
uppbyggnad och en ljusnande framtid 
på vår vackra ö!. Var köptrogen - alla 
vill vi behålla vår enda affär! 
OM INTE ELDSJÄLAR FANNAS - 
HADE VI  INTE NÅN SERVICE 
ALLS. 
Skrivet i mars 2011. 
Heja Seskarö/Rut Svedlund. 

Hembygdsföreningen, samhällets 
motor bildades 1996 och räddandet av 
skolan var en av de viktigaste planerna. 
Värvning av nyinflyttade pågick och 
lyckades. 25 barn, som var gränsen för 
stängning av skolan, passerades.  Ung-
domarna är ju samhällets fortlevnad 
och  därför har vi alla ett ansvar. En 
verksamhet som faktiskt i dagens läge 
fått en bra start i nytt gemensamt sam-
arbete som bedrivs på Kiosken, Folkets 
Hus och Träffpunkten. 
Föreningens entusiaster arbetar träget 
vidare, är och har varit ett stöd och en 
katalysator för bildandet av aktiva fö-
reningar i bl.a. Teater, konst, trädgård, 
och Folkets Hus har blivit en samlings-
plats för allt som sker i samhället som 
midsommarfest, julbasar, pubaftnar, 
loppisar, soppdagar mm.  
60-talsaftonen den 3/3 2011 var ett 
bevis på att man satsat rätt på ålders-
blandad gemenskap.  
Seskaröbladet, som från början bara 
var ett informationsblad är i dag en 
efterlängtad självklarhet. Frivilliga 
krafter och generösa sponsorer bidrar.  
Den politiska aktiviteten var ganska 
stor på 50-80 talen,  många duktiga 
politiker fanns som representerade Ses-
karö och arbetade både för Sågens 
framtid och öns service. Mycken servi-
ce har under senare år försämrats och 
nått den nedre gränsen, men under 60-
80-talen hann vi få igång både Dagis, 
Förskola och Träffpunkten. 

Vardagshjältar! 
Eller snarare hjältinnor hittar vi i köket på Folkan där 
hembygdsföreningen har serverat soppa under ett antal 
torsdagar under våren. Just den här torsdagen var det 
Rut Svedlund, Maj Söderholm och Saara Innala som 
skötte soppkokning och servering. Våra mesta hjältin-
nor Karin Innala och Marianne Söderholm var på en 
välförtjänt semester vid tillfället. 
SW 

Utveckling av sjöturismen i Haparanda 
Seskarö Bensin och Service har beviljats pengar från fis-
keområdet Tornedalen med Haparanda skärgård. I projek-
tet ska man arbeta fram ett utvecklingsprogram som ska-
par möjligheter för en ökad turism i Haparanda skärgård. 
Projektledare är Gun-Britt Liljergren, Haparanda som 
kommer att leda en arbetsgrupp bestående av föreningar 
från Nikkala och Seskarö. Där ska ingå entreprenörer med 
stor kunskap inom områdena som nämns nedan. Ett första 
möte har skett i Nikkala. Det kommer att bli seminarier 

och möten framöver där man ska diskutera tänkbara 
satsningar mm. Förstudier är alltså gjorda och med vägled-
ning av dessa går man nu vidare för att försöka skapa en ökad 
utveckling av turismnäringen. Områdena är: Upprustning av 
Haparanda hamn och Leppäniemikajen, Småbåtshamn på 
Seskarö + ev marint center vid Sandvik, Ökad tillgänglighet 
till skärgården, kartläggning av tillgängliga stugor, båthus 
mm och transportmöjligheter. Kulturmiljöer, förslag på sats-
ningar där man lyfter fram och marknadsför dessa. 
SW. 
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Midsommarfest på Seskarö  
mellan klockan 14.00-16.00! 

Vi startar kl 14.00 med att klä midsom-
marstången. 
Fika, pilkastning, tombola, fiskdamm och 
mycket mera. 
Alla välkomna! 

Seskarödagen 9 juli mellan 12.00-16.00. 
Loppis, tipspromenad, trubadur och fika med 
nygräddade våfflor. 
Seskarö konstnärsklubbs konstutställning. In-
vigning kl 13.00. 
Kontakta Mats Lindelöv tel 205 80 om loppis. 
OBS! Ta med eget loppisbord. 
Kvällen avslutas med pub mellan klockan 
20.00-01.00. 

Viktor Fasth  
och Seskarö! 
Den här killen känner nog de flesta 
igen och för de som inte gör det kan 
jag berätta att han spelar ishockey. Det 
är alltså Viktor Fasth, framgångsrik 
målvakt för närvarande i AIK som 
gjorde en bejublad debut i landslaget. 
Han blev ishockey-VM:s mest värde-
fulla spelare och fick även guldpucken. 
Det ryktas om spel i NHL och det är 
stort. 

Nu tänker ni kanske, varför skriver 
hon om ishockey i Seskaröbladet? Jo, 
då det finns en koppling vänta bara. Vi 
tar det från början, det är nämligen så 
att jag har en i familjen som är AIK:are 
och vi har följt deras matcher under 
våren och framför allt under slutspelet 
och de hade en grymt duktig målvakt, 
nämligen Viktor, det fick till och med 
en inbiten FBK:are att byta lag för 
några matcher! En fågel kvittrade i 

fiskade med Elisabeth och Roland 
Harrs pojkar ute i skärgården. Även 
senare har Viktor återvänt till ön när 
han är i Norrbotten då hans sambo Lin-
da kommer från Luleå. 
Vi säger grattis Viktor och önskar ho-
nom lycka till framöver! Tack till 
Kristina och Elisabeth.  
SW 

mitt öra att han hade släkt på Seskarö 
och därför tyckte jag att det kunde vara 
trevligt med några rader om det. 

Denne målmedvetne och tävlingsin-
riktade kille visste redan som femåring 
vad han ville bli och bakom den fram-
gångsrike sonen står de stolta föräld-
rarna Kristina Videhult-Fasth och Ken-
teric Fasth, Vänersborg. Kristina berät-
tar att det just nu är svårt att ta in all-
ting, det har gått så fort under den här 
säsongen. Trots all uppståndelse så har 
hon har haft vänligheten att berätta lite 
om Viktor. Född i Kalix 1982. Växte 
upp i Vänersborg och har tillbringat 
semestrar, påsklov och vinterlov på 
sommarstället Videhultsgården, Ses-
karö sedan barnsben. Han har en speci-
ell känsla för Norrbotten och Seskarö i 
synnerhet. Han har badat i Träsket, 
Sorttisviken och varit med Stig och 
Lena Videhult till Tämmilahti och 
Sandskär. Viktor har ett stort fiskein-
tresse som grundlades i unga år då han 

Seskarö havsbad AB 
Tre glada entreprenörer fr v. Anders Nilsson, Ann-
Charlotte Bucht och Mats Weiberg 
Är nya namnet på Seskarös camping. Mats Weiberg 
och Anders Nilsson från Kalix heter grabbarna som 
ska driva campingen. Anders Nilsson jobbar som eko-
nom och har förut haft företagsledande befattningar. 
Mats Weiberg är entreprenören som varit delaktig i 
Frevisörens camping med mor, far och syskon. Driver 
ett säkerhetsföretag. Till sin hjälp kommer de att ha 
Ann-Charlotte Bucht som ska sköta den dagliga drif-
ten. Allt som allt blir dom sex anställda och vid behov 
kommer extrapersonal att kallas in. Mats och Anders 
kommer att tillbringa all ledig tid på campingen. Vad 
är då deras visioner och tankar? De berättar att första 
året vill de förbättra servicen och kvalitén på cam-
pingen. Bättre öppettider, små ansiktslyftningar och 
uppfräschningar. Det kommer att finnas trampbåtar, 
hyrcyklar, gungor, tipsrunda och badtunna. Nytt för i 
år är även maten, du kan välja på grillmeny eller a la 
carté och möjligheten att få vin, öl eller cider till finns 
också. Eftersom utrymmet för matgäster inomhus är 
begränsat kommer ett tält att sättas upp. Mats berättar 
att de gärna vill samarbeta med öns entreprenörer och 
de kommer att kombinera sina arrangemang med öns. 
Redan till midsommar blir det trubadur x 2, se annons 
och stugorna är redan fullbokade. Efter säsongen blir 
det en utvärdering och visionen längre fram är att få 
dit fler barnfamiljer, företagare, konferenser, verksam-
het året runt och campingsäsong redan från Valborg. 
Det innebär också nya investeringar i form av ny re-
ception, pool, attraktioner samt fler stugor mm. 
Campingen öppnar 1 juni och från den 20 juni är den 
öppen 08.00-22.00. 

SW 
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SESKARÖ PRO   
HÖSTENS TRÄFFAR OCH MÖ-
TEN 
 
7 september  - Surström-
mingsfest. 
5 oktober  - Hälsa/Kost. 
2 november - Höstmöte/
Farsdagskaffe. 
7 december - Julgröt. 
Plats: Träffpunkten     
Tid: 13.00 
PRO Seskarö Styrelsen 
2011 
Ordförande  Roland Harr 
Vice ordf.    Anders Lundbäck 
Sekreterare  Vuokko Gard 
Kassör         Birgitta Lundbäck 
Ledamot      Seved Blom 
Studieorg    Sinikka Vestman 
Ersättare     Maud Styrefors 
                  Karla Isaksson 
                  Anders Lundbäck 
Vi kommer även att samlas 
runt följande ämnen om in-
tresse finns: 
Cafe lördag --- Ordet är fritt. 
CIRKELVERKSAMHET:   
 -  Glänta på minnenas dörr. 
 -  Vi målar tillsammans. 
 -  Första Hjälpen. Hjärt & 
Lungräddning. 
 -  Läs och Res. 
 -  Konsumentfrågor/ Vardags-
juridik. 
 -  Matlagning  och Vinkunskap. 
 -  Vi lär oss mobiltelefon. 
 -  Data internet och E-post. 
 -  Handarbets/ sycirkel. 
 -  Stroke 
 -  Tryggheten i hemmet. 
 -  Baka surdegsbröd 
Föreläsare: 
    ABF PRO Akademi. 
    Bankerna informerar. 
    Friskvård: 
 -  Tandvård för det äldre bet-
tet. 
 -  Friskvårdsdag vecka 33. 
Lappträsk. 
PRO:are från Haparanda, Ka-
rungi, Lappträsk, Seskarö träf-
fas  
OBS! Påminnelse om PRO-
dag 30 augusti Pite Havs-
bad. 
För aktiviteter se komman-
de anslag. 
Ha en skön sommar med sol 
och värme!!! 
Sinikka 

Information från  
Haparanda församling 
Kommande gudstjänster: 
Seskarö kyrka Midsommardagen kl 18 �Psalmer i sommartid�, Kimmo Sulila och Gustav 
Niemi. Sandskärs kapell lördag den 2 juli kl 14 �Gudstjänst, Tomas Degerman.� Seskarö 
kyrka söndag 24 juli, kl 14 �Gudstjänst ute på backen�, Ari Niskala och Gustav Niemi Ses-
karö kyrka lördag 6 augusti kl 19 �Konsert med Carina Stenberg och Gustav Niemi� Ses-
karö kyrka söndag 21 augusti kl 18, �Gudstjänst, Kimmo Sulila och Eila Toikka� För mer 
information se predikoturerna och vår hemsida www.svenskakyrkan.se/haparanda Under 
sommaren hålls Seskarö kyrka öppet 20 juni t.o.m. 19 augusti, kl 09-19. Hembygdsföre-
ningen sköter om upplåsning och stängning. 
Lite information om begravningsverksamheten 
Haparanda församling har 4 st kyrkogårdar i bruk: Haparanda, Karungi, Lappträsk och Ses-
karö. Förutom dessa finns kulturgravar i Haparanda Sandskär och Salmis (koleragraven). 

Kansliet i Haparanda församling tar emot alla förfrågningar gällande gravrätter och skö-
ter också om bokningar av begravningar. Ärenden som inte kan besvaras eller kräver beslut 
hänvisas till kyrkogårdsutskottet. Kyrkogårdsutskottet handhar alla ärenden rörande be-
gravningsverksamheten. Kyrkogårdsutskottet består av Jan-Erik Berglund (ordf) Torsten 
Westerberg och Ingrid Löfgren-Kitti.  
För närvarande har Haparanda församling avtal med Granviks grönt då det gäller gravsköt-
sel, dvs de sköter om att plantera de gravar som har gravskötselavtal. 
From 2005 tecknas inga nya gravskötselavtal utan gravrättsägare hänvisas till ortens entre-
prenörer. 
AnnaGreta Lerdin 

Seskarö kyrka fick motta gåva  
Söndagen den 15:e maj gästades Seskarö kyrka av 
prosten Lennart Börjeson från Lidköping i samband 
med högmässan som leddes av prosten Börjeson, 
överlämnade en gåva till Seskarö kyrka med gåvan 
hedrades minnet av Stina Lindgren. som var född 
på Seskarö och nu gravsatts i den Lindgrenska fa-
miljegraven. gåvan var en textil, ett kläde som skall 
pryda kyrkans ambon. initiativet till gåvan kom från 
Stina Lindgrens barn och barnbarn och övriga i 
släktena Lindgren och Eriksson som samtliga här-
stammar från denna plats.  
Gåvan överlämnades till kyrkorådets ordförande 
Inga-Lisa Johannesen av bröderna Stefan och Tom-
my Eriksson. Stefan Eriksson höll även en förklar-
ing till historiken och motivet till just denna textil.  
foto: Patrik Eriksson Prosten Lennart Börjeson och brö-

derna Tommy och Stefan Eriksson 
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tat länge på länsstyrelsen med miljö och 
kulturfrågor så ser jag vilka möjligheter 
som finns på ön. Kulturmiljöer som knap-
past går att hitta på andra ställen, stränder 
som inte syns p g a att dom vuxit igen, 
unika växtmiljöer som bara de riktigt in-
tresserade vet om. Tillsammans kan vi 
skapa utveckling och aktiviteter på Ses-
karö som gör att vi öbor och turister kom-
mer att trivas.   

Näridrottsplanen 
Tore Svedlund, ordförande i SIF berättar 
att som det ser ut i dagsläget kommer den 
att ligga på skolgården, bygglov är sökt 
och f n har inga överklaganden inkommit. 
Det skulle innebära att den kan komma 
att börja byggas inom kort. Diskussioner 
har gått om placeringen men majoriteten 
tyckte ändå att skolan var bästa placer-
ingen. Vart på skolgården är däremot inte 
spikat. 

Förhoppningen är att den står klar innan 
midsommar. Detta är alltså en inhängnad 
plan för spontansport i storlek som en 
tennisplan ca 17 x 32 m där du kan spela 
basket, tennis, landbandy mm. Seskarö 

Emil Ruona  
svensk skolmästare i skotning 2011 
Emil Ruona, Seskarö knep förstaplat-
sen vid sm i skotning i Jönköping den 
27 maj. Emil var en av åtta som käm-
pade om tre finalplatser vid uttagning-
arna 29 april i Kalix. Även där tog han 
förstaplatsen. Via kvalheat och semifi-
nal var han alltså den som gick hem 
med segern på Elmia i Jönköping. 
Tävlingsmomenten med skogsmaski-
nen var bl a att lasta stockar, stapla 
kubbar på en bana. Emil som går sista 
året på Kalix 
naturbruks-
gymnasium 
och även job-
bar åt Mörks 
skogsmaskiner 
AB är alltså en 
jäkel på att 
köra skogsma-
skin!  

Stort grattis! 

skarpt läge uppstår och ar-
mén jagar dem men de kom-
mer sig i väg till huvudsta-
den där de blir fängslade och 
båten konfiskeras. De be-
traktades under en kort tid 
som laglösa men det här var 
modiga män som kämpade 
för rättvisa i samhället. Isak 
blev rentvådd och blev sena-
re riksdagsman i Stockholm 
och var sedan med och ut-
ökade böndernas handels- 
och sjöfartsrättigheter. 

Pia Suonvieri tillsammans med Hannu 
Alatalo vill med det här projektet upp-
märksamma Isak och hans äventyr. Det 
blir teater, kryssningar, hantverksmark-
nad, matupplevelser och skrönor i tidens 
anda. Här på Seskarö är hela lördagen 
den 13 augusti vikt för Mustaparta. Bå-
ten Ella anlägger i Räpilahti med teater, 
del 3. Mat kommer att serveras, det blir 
konst i det gröna, hantverk mm. Vi för-

flyttar oss sedan till Folkets hus där vi får 
uppleva en �Gyldene Freden� i Bell-
mansk anda. Även där kommer mat att 
serveras och vi får lyssna till musik av 
just Bellman tillsammans med Dramaze 
& Co. Mera info på www.mustaparta.
net. och hos hembygdsföreningen. 

Välkommen till  
Mustapartas skärgård! 
Ett gränslöst drama i fyra delar från 
1780-talet som tar sin början i Oravai-
sensaari via Hellälä, Puotikari hamn, 
Seskarö och slutar i Haparanda hamn 
mellan 10-14 augusti. Detta är ett leader-
projekt (Mare Boreale) där man samar-
betar över gränsen och på finska sidan 
ingår Lapin Yliopisto (University of 
Lapland) och Outo Kaira. För er som läst 
boken �Bottenvikspiraten� av Olof He-
deryd vet att det handlar om Isak Must-
aparta som levde mellan 1759-1809. 
Bönderna hade det inte lätt under Gustav 
III:s tid. De var hårt beskattade och det 
rådde även hunger i Tornedalen. Isak och 
hans vänner beslöt sig för att trotsa Tor-
neås handelsborgare som styrde handeln 
här uppe. De byggde en båt i smyg här 
på Seskarö och den lastades med tjära 
som skulle fraktas till Stockholm för att 
köpa salt och säd för. De får problem 
med ordningsmakten då båten upptäcks, 

 

Ny ung entreprenör på ön 
Vill du njuta av livet, stoppa ekorrhjulet 
för ett tag, leva lite som man gjorde förr? 
Då ska du ringa Oscar Innala och hans 
företag Seskarö turism! 

Oscar erbjuder stugor för uthyrning 
med transport på tre ställen i Haparanda 
skärgård. Seskarö södra, Hyppää och 
Hamnskär. Väl där ute har du möjlighet 
att följa med och vittja fällorna samt köpa 
fisk direkt från fällan, färskare kan det 
inte bli! Vill du fiska själv, ja det då är 
det bara att kasta ut reven. Vill man inte 
hyra stuga finns alternativet att enbart 
följa med och vittja. 

Oscar är yrkesfiskare som vill bredda 
sin verksamhet. Företaget har fått ekono-
misk starthjälp från projektet fiskeområ-
det Tornedalen-Haparanda skärgård. Han 
berättar att detta är en början som sedan 
går att utveckla, det beror på vad folk 
efterfrågar. Några påringningar har han 
faktiskt redan haft. Oscar har tryckt upp 
broschyrer som kommer att finnas till-
gängliga på de flesta ställen runt om i 
kommunen. Han har dessutom en snygg 
hemsida, www.seskaroturism.se 
Vi önskar lycka till!  
SW. 
Ny ordförande 
Maud Videhult tar över ordförande klub-
ban i hembygdsföreningen 2011. 
Maud är född i Haparanda, flyttade som 
liten till Boden, är gift och har tre vuxna 
barn och fyra barnbarn. Nyinflyttad till 
Seskarö sen 2008, men har haft sommar-
hus på Seskarö sen 1975. 
 - Jag ser det som en förmån att få vara 
med att utveckla Seskarö med dess vack-
ra miljö och fina kultur. Efter att ha arbe-

har i dag 132 barn som är 20 år och yngre 
så planen blir nog mer än välkommen. 
Är man nyfiken på hur näridrottsplanen 
ser ut så finns det en på Strandvallen i 
Haparanda. 

Vad gäller idrottshallen är projektpeng-
ar äskade för 2012 och 2013. Kraven från 
idrottsföreningens sida är en större hall 
med två ordentliga omklädningsrum och 
ett bra förråd. 
SW 

Oscar Innala 



 
 
 
 
 
 
 

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

Kolla oss på nätet! 
Tyvärr är ju bilderna i Seskarö-Bladet i svart-
vitt 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! 
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Returadress:      
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Hej! 
Vi är ett ungt par från Övertorneå med rötter knutna 
till Henrikssons backe på Seskarö som söker tomt/
stuga/hus på västra sidan av ön. Drömmen är såklart 
en havstomt. Vi är tacksamma för svar eller tips. 
Mvh Sara 070-2609276, Christer 070-6144990 eller 
mail: sara.keranen@gmail.com 

En servicepunkt på ön? 
I förra numret av Seskaröbladet skrev vi om projektet 
lokala hållbara servicelösningar och nu är förstudien i 
gång. Nu tar vi steget fullt ut! 
Åsa Hansson är projektledaren som tillsammans med 
en arbetsgrupp har tagit fram en enkät som har gått ut 
till alla hushåll på Seskarö och under juni månad 
kommer hon även att intervjua öbor. 
Vad tycker vi här på Seskarö om servicen vi får och 
vad är service egentligen? 
Syftet med enkäten är att få fram Seskaröbornas syn-
punkter och önskemål om utökad och förbättrad servi-
ce. Tanken är att skapa en servicepunkt med den ser-
vicen vi efterfrågar. Det kan röra sig om 
sjukvård, frisör, hjälp med myndighetskontakter, 
bankärenden, ungdomsverksamhet mm. 
Med andra ord, var med och påverka på din hemort! 
SW/ÅH 

ÅROR AV UTVALD 
LIMMAD GRAN  
2,7 m - 3,3 m  
Ring 0922-20006,  
073-3628003  
Lennart Svedlund 

Seskarö  
Bensin och Service 

Från 15 juni  

har vi öppet från 09.00 � 21.00  
 

Välkommen att testa vår goda grill 
med många olika rätter!  


