Seskarö-Bladet
Nr 3 2010, oktober

Årgång 92

Ansvarig utgivare: Ann-Charlotte Bucht, Seskarö Hembygdsförening, Fridhemsvägen 16, 953 94 Seskarö, Tel 0922-205 80
Redaktion: Ingemar Janson “Jason”, redaktör, Sinnika Vestman, Karolina Korpioja, Clas Thyni, Peter Apelqvist. Tryck GJ Offset, Kalix

Våra UNGA
konstnärer
Konstutställningen i all
ära under SeskaröDagen
men störst uppmärksamhet tilldrog sig dock våra
UNGA konstnärer! Deras verk kan fortfarande
beskådas i Folkets hus.
Läs mer om barnens tavlor samt konstnärsklubbens årliga utställning på
sidan 5.

De unga konstnärerna med sina lärare Erika Medström samt Lena Videhult
Foto: Sinnika Vestman

Vilket
pampigt skepp!
Vår medarbetare Erling
Wande bor inte bara på
Seskarö utan också i
Uppsala. Döm om hans
förvåning då han vid sin
sedvanliga kvällspromenad träffar på ett pampigt skepp vid kajen
från – Uppsala! Han berättar på
SIDAN 4.
Sunbeam med flaggan i topp vid Storkajen på Seskarö. Foto Erling Wande.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Hembygdsföreningen
informerar och efterlyser
De tavlor som skolbarnen målade och som var ett samarrangemang mellan Seskarö Konstnärsklubb, Hembygdsföreningen och skolan kommer att sättas upp. Arbetet med att
tömma huset på ”Gustafssons” tomten har påbörjats. Flera
av de saker som finns där kommer att pryda Folkets Hus
väggar. ”Gustafssons” huset är inte i bra skick och planeras
att tas bort. Iordningställande av ett kopieringsrum är klart.
Ett ljud- och ljusrum är färdigt på gamla läktaren. Det är
några lite större projekt vi har.
PS, Skylten som hänger på vår fina mjölkpall är målad av
Maritha Eliasson.
Finns det någon som har en gammal kökssoffa, bord och
pinnstolar att skänka till Hembygdsföreningen. Möblerna
kommer att inreda det övre planet på Folkets Hus. Vi har
även till försäljning, 1 st fyrkantigt bord, 1 st runt bord, 2st
stål fåtöljer med skinnklädsel, 1st 60-tals fåtölj med hög
rygg. Pris: Ge oss ett bra bud.

Sågen startar igen?
Den minst sagt segslitna följetongen om Seskarö sågverk går
nu mot en upplösning och förhoppningsvis blir det som alla
berörda tänkt sig nämligen en uppstart av sågverket men då
med enkelskift. Kanske kan det bli något ytterligare inom träbranschen.
Ett avgörande skulle varit klart till semestern men av anledningar som vi bara kan spekulera i s? har det flyttats fram till i
höst. Många har uppmärksammat att det idag är bevakning på
området och grindarna hålls låsta när ingen behörig finns på
området. Det pga att några barn kastat sönder fönster och gjort
en del annan skadegörelse. Här har barn också varit på sådana
platser som kan vara direkt livsfarliga. Men i stort måste vi
ändå ge en stor eloge till byns ungdomar att byggnader och
annat få stå i stort sett orörda, det kunde varit värre saker som
inträffat.
Så nu håller vi alla tummarna att vi kan få höra stockarna
slamra på intagen samt röken stiga från panncentralen och
torkarna och att vi får uppleva den friska doften av nysågat
virke igen.
Det berömda ljuset i tunneln lyser ännu.
Bengt-Olov Innala/Tommy Österberg

Orientering
Orienteringssäsongen är i skrivande stund, medio september, nästan slut för norrbottniskt vidkommande. Seskarö IF:
s orienterare har deltagit på de flesta länstävlingarna och
även haft deltagare på Femdagars och NM och inte minst
USM, där Victor Henriksson deltog. Mest framgångsrika
har varit Nils Henriksson och Jan Lindelöf samt Hans Ylipää. De sistnämnda med två DM-segrar vardera. Stort intresse och stor klubbkänsla visar Rolf Söderholm och Esbjörn Nyström, som kom upp till DM-tävlingarna från
Stockholm respektive estniska Tartu.
Föreningen har arrangerat 12 torsdagsorienteringar, KM
och en etapp i Östra Nattserien. Därtill har under hela sommaren Naturpasset legat ute. Cirka 70 personer har prövat
på denna trevliga motionsform. Som synes har SIF:s orienteringssektion en omfattande verksamhet.
Text & Foto: Karl-Erik Nyström.

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

Redaktör sökes till Seskaröbladet!
för mer information kontakta
Ann-Charlotte Bucht, ordförande 20522
Ingemar Janson, redaktör 20115
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Vid årets DM-stafett utanför Sangis deltog SIF med fyra lag.
Här växlar föreningens lag I i H 140-klassen efter sträcka
ett. Rolf Söderholm har just skickat ut Jan Lindelöf på den
andra sträckan.

Föreningarna på Seskarö vill rikta Ett
Stort Tack till följande företag
Colorama
GR It-Data
Hund & Jakt
ICA Seskarö
Nina Massage
Träshopen
för att de skänkt
priser till det årliga Midsommarfirande på
Seskarö
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Seskarö Bensin och Service

en populär samlingspunkt på Seskarö
I skrivande stund har vi drivit verksamheten under tre månader.
Vi har under tre hektiska semestermånader tillsammans byggt
upp en verksamhet med entusiasm, glädje och en stark tro på
framtiden. Klart att vi inte i alla lägen gjort allt så rätt men vi
har lärt oss en massa saker på vägen. Vi har dock en känsla att
alla som besökt oss välkomnat nystarten av vår gemensamma
kiosk.
Idag är vi 248 andelsägare i föreningen. Dessa andelsägare
har tillsammans med lån som delägare lämnat satsat 210 000 kr
för att förverkliga vårt gemensamma beslut att återstarta bensinstationen och kiosken. Ungefär 60 % av dem som gått med i
föreningen bor på Seskarö, många personer med rötter på Seskarö har gått med för att dom velat stödja det vi gör på Seskarö.
En stor grupp är våra härliga stugägare på Seskarö.
Vi öppnade kiosken i månadsskiftet maj/juni efter att många
ställt upp och snickrat, målat, städat, sytt och pyntat. Folk har
kommit med möbler och annat som behövts. En härlig känsla
att få vara med i denna gemensamma satsning. Under sommaren var juli en fantastisk sommarmånad med stor försäljning.
Många återvändare kom in och tog sig ett fika och fick smaka
av det goda brödet vår bak-grupp hela tiden försett oss med.
Tystnaden på sågen var det många som ville prata om och vi sa
att den sover en Törnrosasömn och att vi hoppas och tror att
någon kommer och väcker upp den igen.
Vad händer nu till vintern?
Sommaren har nu gått. Tystnaden har lägrat sig på Seskarö och
vi får i vår verksamhet lita oss till den köpkraft som finns på
Seskarö. Vår plan att investera i en kortterminal till bensinstationen ligger fast. Här undersöker vi hur satsningen ska finansieras.
Det vi sagt är att Seskarö kiosken inte kan överleva som en traditionell kiosk. Vi måste få igång aktiviteter och verksamheter
som lockar och drar. Sedan augusti månad har vi haft allsångskvällar på kiosken inför fulla hus. En aktivitet som vi kommer
att fortsätta med hela vintern. Vi ska ordna paltdagar, tacobuffé,
våffelkvällar, grillfester och olika afterwork- aktiviteter. Vi

kommer att gå ut på vår hemsida www.seskarobensin-service.se
med en lista över vad vi planerar.
För några dagar sedan ordnade vi en pizzakväll för våra ungdomar. Vi ställde frågan: Vad saknas på Seskarö? Ett 30 tal
ungdomar listade upp olika önskemål och fick äta pizza som
tack för hjälpen. Pizza som bakats av våra medlemmar. Vad
ville då ungdomarna att vi skulle göra? Man ville ha en lokal/er
där man kunde sitta och prata, fika, se på film, IT Café, måla,
spela instrument, olika idrotts och motionsaktiviteter mm. Styrelsen har därför skrivit till kommunen och begärt att få ett
mindre ekonomiskt stöd för att dra igång verksamheter riktade
till öns ungdomar. Det är vår förhoppning att kommunen ställer
upp i en satsning som vi räknar att få med Seskarö IF, Seskarö
Motorklubb och Seskarö Hembygdsförening.
Detta är tankar som vi har i föreningen. Under hösten ska vi
ordna en fest för våra medlemmar där vi tillsammans ska få diskuterar hur vi ska utveckla verksamheten men också ha roligt
tillsammans.
Vi är över 40 personer som på olika sätt aktivt arbetar i föreningen. Vi vill och ska dela med oss av den gemenskapen till
alla som vill vara med. Kom med och är du inte medlem så kan
du bli det men det är inget krav för medverkan i vår gemenskap
Sten-Inge Videhult
Ordf. föreningen

ICA:s sommar

Boulespelarna

Hur har sommaren varit för Seskarös företagare i år? Jag frågade Ida Gard, som driver Ica Seskarö livs, hur verksamheten gått
för henne i sommar.
Hon berättar för mig att hon är nöjd med sommaren, att det
varit bra med kunder, ev. har det varit lite mindre båtfolk än det
brukar vara. Vi pratar om diskussionen om en upprustning av
gästhamnen i Leppäniemi-kajen, som förts av öbor, båtfolk utifrån och media, under flera års tid, vad det skulle betyda för
affären. Ida tror att det skulle vara positivt för hennes verksamhet, och andra företag i byn, om man kunde locka hit mer båtfolk att stanna ett längre tag.
Ida har nu drivit affären sen årsskiftet, och jag frågar henne
hur hon tycker att det har varit. Hon säger att det har varit väldigt roligt, och att hon trivs med jobbet. Arbetet har varit ungefär som väntat, hon har ju jobbat i affären tidigare. Det som var
nytt var att lära sig ex. hur mycket varor man behöver beställa.
Ida ser positivt på framtiden, och vill fortsätta arbetet i affären. Hon har en del idéer som hon funderar på, annars kör hon
på med samma energi som vanligt.

Under vintertid spelar vi boule i inomhushallen Seskarö Idrottshuset tisdagar kl 10.30 och torsdagar kl 14.00.
Vi spelade kula en dag ett gäng glada - och jag vi lira vår
boule under muntra rop och jättekul hade vi - allihop. Vi har
hållit på en massa månader och man blir ju smått förvånader
över den sammanhållning som finns i vår grupp för trots små
motgångar så ger ingen upp. Vi rulla våra klot - och mjukar upp
vår kropp och i pausen blir det kaffe med dopp Ingen förlora alla vann att få visa att man vill - och kan. Ja, inget slut på detta
jag ser - vi håller väl på hundra år till - eller mer..…
VÄLKOMNA!

Fler aktiviteter

Text: Karolina Korpioja

Sinikka

Stöd Seskarö Hembygdsförening!
Bli medlem!
Endast 100 kronor/år Medlemmar utanför
Seskarö 150 kr (pga portokostnad) Pg 40 98 68-7
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Sunbeam firade
Nationaldagen vid Seskarö
Uppsalabaserade kuttern Sunbeam, klassad som forskningsfartyg, firade nationaldagen vid Storkajen på Seskarö. Det
egentliga ärendet under uppresan, som
varat i en vecka, var att plocka upp kassetter med prover som innehåller viktig
information om det marinbiologiska tillståndet i Bottenhavet. Forskningen leds
av professor Per O. Jonsson vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Laboratoriet för marin ekotoxikologi, vid
Stockholms universitet. De sista rören
plockades upp strax utanför Seskarö,
tidvis i mycket kraftig blåst, upp till 17
sekundmeter. Proverna fraktades nedkylda per bil till laboratoriet vid Stockholms universitet.
Vintertid ligger Sunbeam i Fyrisån i
Uppsala, ett par hundra meter nedanför
den berömda restaurangen Flustret. Sunbeam byggdes i England 1905. Den är
byggd i ek men renoveringar har gjorts i
furu. Den främre masten är tillverkad av
en 33 meter hög tall, som skänkts av
Uppsala kommun. Fartygets längd är
23,71 meter (med bommar 33 m) och

Friskvårdsdag med PRO
I slutet av augusti bjöd Seskarö PROförening PRO.arna från Haparanda, Karungi och Lappträsk tillgänglighet till en
friskvårdsdag på Seskarö Camping. Där
samlades 77 pensionärer för olika aktiviteter som pilkastning, tipspromenad,
korvgrillning och underhållning av Marja-Lisa Asplund från PRO-missarna i
Haparanda. Kommunalrådet Sven-Erik
Bucht hade inbjudits att träffa pensionärerna för att svara för vad han och kommunen vill göra för pensionärerna under
kommande mandatperiod. Tyvärr kunde
inte S-E närvara men i stället medverkade Gunnel Simu och Bengt-Olov Innala i
hans ställe.
PRO Riksorganisation har gjort en
granskring av 236 kommuner för att på
djupet ta reda på hur det står till med
äldrevärdigheten i den s k äldrebarometern. Granskningen omfattade boende,
tillgänglighet till byggnader och miljöer,
transporter, gemenskap och fritidsverksamhet, medborgerligt deltagande och
inflytande,
äldrediskriminering, information samt omsorg, vård och
service.
Kartläggningen av Haparanda kommun
har sammanställts av PRO Samorganisations styrelse med anslutna föreningar i
Haparanda, Karungi, Lappträsk och Seskarö. Styrelsen har betygsatt kommunen
4

Med på Seskarö var Björn Oliviusson, biolog och besättningsman, Jan Örtenblad,
medhjälpare, Per O. Jonsson, professor, och Ture Sahlén, besättningsman.

vikten, inklusive barlasten av 10 ton
järnvägsräls, är på drygt 100 ton. Tidigare har båten använts av Uppsalaforskare
bl a i algforskning i Medelhavet och i
annan forskning, där intresset varit vatten, bottnar, föroreningar, PCB, DDT,
massaindustrin, sediment, övergödning
etc. –

Sunbeams besök var årets första gästbesök vid Storkajen. Den är en av de största båtarna som på senare år besökt Seskarö.
Ytterligare information om Sunbeam
på hemsidan, www.sunbeam.se.
Text & Foto: Erling Wande

genom en sexgradig skala där betyget 6
står för att det är mycket bra och 1 för att
det är mycket dåligt. 33 områden har
betygsatts. Svaren på frågorna har utgått
från ledamöternas egna erfarenheter och
kunskaper, Styrelsen har varit mycket
noggranna vid betygsättningen.
Styrelsen anser att Haparanda kommun
är äldrevänlig med ett snittbetyg på 4.69,
vilket är näst högst i Norrbotten. Sammanställningen överlämnades till politikerna och sänds även till Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Kommunala
Pensionärsrådet, KPR.
Gunnel och Bengt-Olov fick svara på
deltagarnas angelägna frågor bl a om

obs-platserna på vårdcentralen, distriktssköterskemottagningens indragning på
ön, om tillgänglighet till trygghetsboenden, politikers besök hos äldreboenden
och samtal med boende på dessa avdelningar. Gunnel lovade att ta med sig dessa förslag och att jobba för att obsplatserna ska öppnas igen. Besök hos
pensionärer på äldreboenden är ett bra
förslag och ska göras under nästa år.
Friskvårdsdagen blev mycket lyckad och
alla var glada och nöjda. Dagen anordnades i samarbete med ABF.
Text: Clas Thyni Foto: Jason
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Seskarö Konstnärsklubbs
traditionella utställning
I samband med Seskarödagen den 4
juli 2010, anordnade Seskarö konstnärsklubb sommar utställning för åttonde gången. Vernissagetalare var
Gunnel Simu. Utställningen hölls på
Folkets Hus, Seskarö och pågick under två veckor.
Årets tema var ”Passion”. Konstnärerna som visade sina alster var Tor
Svärdtorp, Ingemar Janson, Terese
Eliasson Pesu, Britt Morin, Lena ViGunnel Simu
dehult, Frida Videhult och Maritha
Eliasson.
Konstnärerna visar en bredd i stilar att formge passion . Passion har uttryckts i trä, keramik, textil, olja, akryl och akvarell. Konstnärerna var själva på plats och berättade om sina
alster. Intresserade kunde även köpa konstverk som var till
salu. Utställningen var välbesökt och man hade även anordnat
ett lotteri . Se lottdragningen på sista sidan.
Text: Ingegärd Wennberg

Gästkonstnär på Seskarö
Vår första utställning här på ön för Seskarö KonstnärsKlubb
fick vi hålla på Fridhem, den bästa utställningslokal i haft! Med
oss var då också Mariann Tarkkonen. Hon bor i Luleå men har
stark anknytning till Seskarö.
Nu i sommar har hon haft en egen separatutställning här på
Folkets hus, direkt efter vår egen utställning. Mariann är en
utpräglad kolorist med gärna lite humoristisk touch. Hon visade också en del skulpturer.
Jason

Mera Seskarö-konst
Hon har fått lysande recensioner för sin nya barnbok som hon
producerat tillsammans med Peo Rask. Den handlar om Svartöstaden i Luleå och hennes finurliga humoristiska illustrationer är verkliga små konstverk! Fanny Felicia Svanberg bor
visserligen i Luleå men vistas oerhört ofta här på Seskarö hos
mormor Pirkko Söderholm.
En utmärkt julklappsbok!
Vernissagen var välbesökt.

Jason

Barnens konstutställning
Tre tavlor målades med olika teman som barnen själv fått bestämma under konstnärlig ledning av Lena Videhult och Erika
Medström. Tavlorna finns fortfarande att beskåda på Folkets
Hus. Texten till ett av konstverken:
Man står på stranden och tittar ut mot den vackra solnedgången och båten Sofia som åker iväg. Snäckor och stenar finns på
stranden, men även spår av någon som glömt sina badsaker
där. Den stora bumlingen till vänster är den stora stenen i
Temmilahti.
Foto: Sinnika Vestman
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Årets fotbollsskola
samlade många barn
Den årliga fotbollsskola för både flickor och pojkar hölls i mitten av juni.
Fotbollsskolan som kallas Landslagets
Fotbollsskola samlade 31 barn i ådrarna 8 – 14 år. Fotbollsskolan besöktes
förutom av barn från Seskarö av barn
från Umeå, Luleå, Nikkala, Haparanda,
Kemi och Karungi. Det är glädjande att
vi får med ungdomar från andra orter.
Vi får hoppas att fler väljer att kombinera sin semester med att låta barnen
vara med i vår fotbollsskola.
Vi hade besök av Kristofer Videhult
från Umeå som ledde verksamheten för
de äldre ungdomarna tillsammans med
Gustav Tulered och Sandra Söderholm.

De yngre barnen leddes av Sten-Inge
Videhult, Victor Innala och Simon Söderholm. Aktiviteterna som pågick från
kl 10 till 14 på em. med avbrott för bad
i träsket och lunch som föreningen bjöd
på.
Mathållningen ansvarade Roland
Harr och Juhanni Tulered för. Maten
hade sponsrats av ICA Maxi och Coop
Extra från Haparanda liksom Seskarö
ICA Livs på Seskarö. Ungdomaran fick
en mat som var välsmakande och gick
åt som smör i solsken. Naturligtvis så
hade vi fint väder som extra krydda.
Fotbollssdagarna blandades med lek,
fotbollsträning, bad och välbehövliga
drickapauser. När dagen var slut tog
trötta men lyckliga barn sina cyklar

Fint fotbollsfrämmande
på Seskarö Idrottsplan
Vecka innan midsommar besktes Seskarö idrottsplats av Norrbottens bästa
fotbollspelare födda 1994. Dom fick
kliva in på en fantasiskt grön och fin
gräsplan. Vi hade lagt ner mycket arbete
för att få en fin gräsplan. En försmak
inför deras resa till Halmstad i juli månad.
Om dom inte vann all matcherna där
så var det absolut inte vårt fel. Bättre
förutsättningar för ett fint läger fanns
inte vilket ledarna Fredrik Lundkvist
och Jonas Larsson intygade. Fredrik
som har spelat i landslaget och varit
proffs sa att vi var verkligen professionella. Och ville gärna komma tillbaka.
Arrangemanget var ett samverkansprojekt mellan Seskarö IF, Seskarö Bensin
och Service och Tromsö-camp.
6

Länslagsspelare får taktiska råd.

Kamp om bollen.
eller promenera hem. Nu laddar vi för
en ny fotbollsskola nästa år.
Sten-Inge Videhult
Ansv. Fotbollskolan.

Seskaröbladet oktober NR 03 / 10

Svampkurs på Seskarö
Gruppen fann unik svamp
Trädgårdsföreningen, en sektion under
hembygdsföreningen ordnade för andra
året i rad en svampkurs på Seskarö. Kursen ordnades genom Vuxenskolan i Haparanda.
Ett 10 tal svampentusiaster drog iväg
till skogs under ledning av Katarina Persson. Gruppen hade besök av Tatiana en
Moldavisk journalist som intressant dokumenterade vårt sätt att bedriva kurser.
Hon skulle skriva olika reportage från
Seskarö för olika tidningar i Moldavien.
Ambitionen var att man skulle fylla
sina korgar med svamp och sedan tillsammans laga olika svamprätter utifrån
det man hittade i vår vackra natur. Glädjen blev stor och ivern när gruppen hittade den unika svampen Goliat-musseron.
En svamp som japanerna betalar mycket
för- Man plockar den med vita handskar

och förpackar den i bomull. Tyvärr så
hittade man bara ett enstaka exemplar
men den finns alltså på vår vackra ö.
Exkursionen avslutades med rensning,
analyser och tillagning av en välsmakan-

de soppa. Vi hade en härlig dag fylld
med många intryck.
Text: Maud Videhult
Trädgårdsföreningen
Mail; maud.videhult@telia.com

Släktträff
Inte bara radioamatörerna brukar ordna s
k field-day på Seskarö utan även släkten
Fält, som hade sin egen "Fält-dag" i somras, där 36 personer i åldrarna från sex
månader upp till 89 år deltog på släktträffen. Utan att dra för snabba slutsatser så
kan man nog påstå att det musicerades en
hel del, både före och efter maten, på
nämnda tillställning. Om det även ordvitsades låter undertecknad "knäppare" vara
osagt, men chansen för det var nog också
rätt stor!
Text & Foto: P-e Isaksson

KRIG på Seskarö?

Flera hundöverfall i sommar

Det är nog få på Seskarö som upplevt krig
på riktigt men många av oss har ju "gjort
lumpen". Jag själv var chef för en kulsprute-grupp på I 12 i Eksjö i Småland.
Därför var det karakteristiska knattret från
kulsprutan välbekant just för mig när kriget bröt ut på sågen en kväll i slutet av
augusti.
Det var hemvärnet från Seskarö/Salmis
som försvarade sågen mot angriparna från
Luleå. Dom använde sig t o m av fientligt
flyg (bestående av tre små enmotoriga
sportplan...).
Angreppet slogs framgångsrikt tillbaka
och kriget ebbade ut sent på kvällen. Men
en del invånare blev oroliga över den den
våldsamma skottlossningen och Mats Lindelöf – en av krigarna – medger att allmänheten borde ha varnats i förväg.
Fast nu längtar vi alla efter ett mera civilt slammer på sågen!
Jason

Som bekant måste våra hundar hållas
kopplade från 1 juli till sista augusti. Men
trots detta har flera hundöverfall inträffat
på Seskarö nu i sommar. Åtminstone ett
sådant överfall har polisanmälts och
hundägaren ifråga får troligen stå för
kostnaden för besök på djursjukhus.
Min egen hund "Shiba" har också blivit
överfallen av en lös tik som högg sig fast

i Shibas strupe. Jag lyckades dock vrida om näsan stora aggressiva antagonisten så hon tappade greppet. Vi behövde dessbättre inte åka till djursjukhuset.
Gemensamt för samliga överfall har
varit att angriparna sprungit lösa och
flera av dessa är inte bofasta på ön.
Jason

Kyrkan informerar....
Ny skylt/informationstavla
utanför Seskarö Kyrka.
Fortsättningsvis kommer information sättas upp månadsvis gällande kommande gudstjänster mm.
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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

DAGENS TOPPEN OCH
MÅNGA ROSOR
till GRÄNSSKOLANS MILJÖMEDVETNA nior med ledare, som städat
våra badstränder på Seskarö.
Vi ger Er en stor eloge och ett TACK,
Ni är stora föredömen för oss alla, som
borde tänka på miljön omkring oss.
Rut Svedlund

Vinnare i Konstlotteriet
Gul lott 54, Blå lott 29,
Rosa lott 30 och 35.

Seskarö IF informerar:
Fr.o.m i höst säljer vi BINGOLOTTER
endast via prenumeration.
Vi kommer att informera om hur lätt du
kan börja prenumenera på lotterna,
och ändå fortsätta att stödja Seskarö IF:
s verksamhet.
Nu har våra aktiviteter dragit igång
igen!
Passa på att delta, och få rolig och nyttig motion tillsammans med andra.
För aktiviteter och tider - se kommande
anslag.
Brännbart material till maj-brasan får
föras vecka 38-39, mån-sön 8.00-18.00.
Obs! Endast brännbart material.
Vid frågor, kontakta kansliet tel. 20015.

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
peter@apelqvist.com eller till
jason@mbox303.swipnet.se
Ring oss gärna: Ingemar Janson, 201 15, Peter
Apelqvist, 205 07. OBS! Alla föreningar på ön
annonserar gratis!

Cirklar för PRO medlemmar
Hösten 2010

-Handarbets/sycirkel på onsdag kl 13.00. Start 29/9 2010.
-"Första Hjälpen" Hjärt -Lungräddning med Kurt Forss.
-Trafikfrågor
- Hälsa relaterat till kost, att hitta egen väg till bättre hälsa.
-Koll på läkemedel.
-Tider och startdatum kommer så fort det blir klart.
Mötesdagar för medlemsmöten:
6 oktober kl 13.00 -se uppsatta anslag.
3 november kl 13.00 Farsdagskaffe
Elisabeth Merefält och Timo Kivelä medverkar -se uppsatta anslag.
1 december kl 13.00 -Julgröt.
Ev. kommer, att startas senare:
-Data, -Digitalfotografering för seniorer,
- Konsumentfrågor, -Akvarell, - PROs Handlingsprogram,
- Mobilär, -Högt blodtryck och hur man förebygger Stroke,
-QiGong.
Mer information på medlemsmöterna.
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

Hembygdsföreningens styrelse
Ann-Charlotte Bucht, ordförande
Sofia Söderholm, vice ordförande
Saara Innala, kassör
Erika Medström, ledamot
Åsa Lindgren
Nadja Sandström, ledamot
Maj Söderholm, suppleant
Anna-Karin Lindahl, suppleant
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