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Mustaparta på Seskarö
Var ett välbesökt arrangemang, läs
mer om detta på sidan 4.

Sommar på Seskarö
På sommaren så händer
det mycket på Seskarö.
Här till höger en bild från
dragkampen vid midsommarfirandet mitt i byn.
Bara ett av många arrangemang som lockat besökare .
Läs mer om sommaren på
Seskarö på sid 6 och 7.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Seskaröborna vill ha en
servicepunkt på Seskarö
-

Ett resultat från enkäten på
Seskarö av Seskaröborna Seskarö deltar i ett nationellt
utvecklingsprojekt Lokala
hållbara servicelösningar på
landsbygden. En sådan
servicelösning kan vara att i
samverkan med Haparanda
kommun skapa en servicepunkt
på Seskarö.
För att undersöka om befolkningen vill ha en servicepunkt
och i så fall få veta vad den ska
innehålla har Seskarö Bensin och
Service, finansierat av bl a Mare
Boreale, genomfört en enkätstudie
om samhälls- och kommersiellservice men också frågor som rör
trivsel och önskemål om framtida
utveckling på Seskarö.
Svarsfrekvens visar att det finns
ett brinnande intresse för att vara
med och arbeta för att Seskarö ska
utvecklas.
En mycket stor del av de
svarande gav uttryck för att man
vill ha en plats för att få en
fördjupad service. Det gäller både
bred samhälls- och kommersiell

service. Man vill ha tillgång till
modern teknik för att kunna
använda sig av möjligheten till
inköp, försäljning men också
modern kommunikation.
En stor majoritet uttrycker
önskemål om en förbättrad
hälsovård på Seskarö. Att kunna
träffa en distriktssköterska på
Seskarö är ett starkt önskemål
liksom tillgång till bl a fotvård
mm. Post och annan service som
bara för några år sedan fanns på
Seskarö vill man ha tillbaka. Då
det gäller att bo och verka på
Seskarö uttrycker man stort värde
av att den kommersiella servicen
bibehålls och gärna utvecklas.
Tillgången till en busstrafik värt
namnet till Haparanda är ett starkt
önskemål. Öborna anser att det är
rättvisefråga. Ungdomar som inte
har körkort kan aldrig använda sig
av det utbyte som finns i
Haparanda eftersom busstiderna
inte passar. Man kan inte stanna
kvar och bada, gå på bio, handla
eller ta ett feriearbete i stan
eftersom man inte kan ta sig hem

Orientering
Seskarö IF:s orienterare har haft en framgångsrik säsong. Våren inleddes med två fint genomförda tävlingar samma dag. Huvudansvaret låg på Tore Svedlund, tävlingsledare, och de båda banläggarna
Lars Lundkvist respektive Jan Lindelöf. Cirka 400 starter gjordes.
Tävlingscentra var Sorttigården och sågkontoret. Nio torsdagsorienteringar har anordnats och därutöver ett Öppet-KM med 50 deltagare och en Östranattetapp. Naturpasset på en nyreviderad karta sålde något bättre än föregående somrar.
DM-tävlingarna under året har gett hela 20 medaljer, varav 10
guld. Mest framgångsrika har varit Nils Henriksson, som vann alla
fyra titlar i klassen H 14, och Jan Lindelöf med likaledes fyra mästerskapsguld. Förutom tre individuella segrar var han med om att
tillsammans med Tore Svedlund och Hans Ylipää vinna stafettguld i
klassen H 170. Hans Ylipää segrade på den ultralånga distansen och
Lars Lundkvist på långdistans.
Elitmärke 3 har erövrats av Jan Lindelöf och bronsmärket av förstaårsjunioren Victor Henriksson.
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på kvällarna.
Enkätsvaren visar också på en
stor idérikedom för att utveckla
Seskarö. Många idéer är lätt att
genomföra medan andra kan kräva
en mer omfattande planering och
beslut om investeringsmedel.
Seskaröbornas kreativa förslag
som lämnats är en mycket
intressant läsning för alla som är
engagerad i landsbygdsutveckling.
Nu ska vi gå vidare i arbetet att
skapa en servicepunkt på Seskarö
ska ett försöksprojekt presenteras
för Haparanda Kommun.
Projektet som har namnet
”Servicepunkt på Seskarö” ska
förslagsvis pågå under två år med
start vid årsskiftet 2011/12

Dessa vackra kallor växer
på ön. De står helt och hållet
i vatten.
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Välbesökt Konsert med PRO-kören från Boden
Under helgen i augusti gästade PRO-kören Boden på Seskarö
med Niklas Thorneus, som körledare och Han satt även vid
pianot.
I körens uppträdande hörs sångglädje och såg mycket nöjd
ut efter konserten liksom publiken, som hade kommit till Seskarö kyrkan. PRO-kören Boden består av 23 sångare, och
hade både andligt tema och vanlig traditionell musik med en
hel kavalkad av sånger b.l.a Evert Taubes.
Barbro Larsson som har bott på Seskarö, är en av körsångarna och säger, att alla i kören tyckte dom haft en härlig dag
och det kändes bra, att få en sån otrolig uppskattning.
Hon hoppas att vi får ses någon fler gång, och det hoppas vi
alla på ön.
Sinikka

Konserten var samarrangemang med PRO Seskarö och
Hembygdsföreningen.

På sågfronten …
Kom glädjande besked i början av juni. Sveaskog hade träffat
ett avtal med det finska företaget Morven som ska arrendera
sågen. Avtalet löper fram till 2013. Morven ska producera
material till sin limfogstillverkning. Gunnar Olofsson, vd på
Sveaskog, Bengt-Olov Innala och Jaako Kilpeläinen, vd på
Morven presenterade den goda nyheten för allmänheten.
Även Anders Nilsson, projektledare och Roger Johansson,
stockansvarig var närvarande. Förra ägarna grundade
stängningen av sågen bland annat på råvarubrist men någon
råvarubrist är det inte fråga om. Timmer finns, Morven
kommer inte att konkurrera med övriga sågverk eftersom de
sågar från kortare och klenare timmer.
Bengt-Olov
framhåller under mötet att hade det inte varit för Gunnar
Olofsson hade de inte stått där. Gunnel Simu som också
närvarade gladdes tillsammans med öborna och hoppades på
kringeffekter. Kimmo Sulilla, församlingspräst minns årets
mörkaste dag men beskrev det nu som att värmen var
tillbaka, ”det finns någon däruppe”. Frågestund följde och
sedan bjöds öborna på smörgåstårta. Till sist inbjöds till en
byafest.
Vad har då hänt sedan denna glädjens dag på Seskarö?
Tommy Österberg som också varit tongivande under resan
berättar att nio personer från gamla styrkan jobbat nästan tre
månader med reparation och underhåll. Det var mer att göra
än de räknat med. I torken hade batterierna (elementen) frusit
sönder och där är man fortfarande inte riktigt färdiga. En
tredjedel av torkarna är nu i alla fall ok. Den 8 september

inbjöds till presskonferens och man provkörde justerverket,
timmersorteringen, delar av strömaskinen samt pannan och
samtliga får godkänt. När det gäller själva sågen så jobbar
man med styrsystemen och förhoppningarna är goda att få
igång dessa. Början av november har man satt som mål. Vi
håller tummarna!
Att man började lite bakvänt med torkarna beror på att om
några veckor kommer det lastbilar med virke som ska torkas.
Förra veckan (36) anställdes ytterligare två personer. Summa
summarum blir det arton man varav sex från Kemijärvi.
//Sussi.

Slöjdcafét på Träffpunkten
Har kört igång igen. Varje söndag träffas några
hantverksintresserade damer. Man kan säga att det är en
förgrening från trädgårdsgruppen. Det var för två år sedan de
bestämde sig för att börja träffas och på den vägen är det. När
jag besöker dem under söndagen är de fyra stycken, Lone
Lahti, Kerstin Lahti, Kerstin Asplund och Gunilla Carlsson.
Tillsammans har de satt upp en väv där de ska väva varsin
pläd. Det är Kerstin A som är fena på det där med vävning.
De har fått växtfärgat garn från Kerstin L:s moster som de
använder som varp och inslag. Gunilla har slagit sig ner
bakom vävstolen, Lone har sytt maskeradkläder till sina
barnbarn och just nu nystar hon upp mer garn till vävningen
och Kerstin L stickar på en barnmössa. Alla är naturligtvis
välkomna att handarbeta, slöjda eller bara hänga! Klockan
18.00 är tiden som gäller.//Sussi.
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Mustapartas Seskarö
Dagen i Räpilahti inleds med dopp i kopp
och konst i det gröna, Lena och Marita från
konstnärsföreningen har bland annat gjort
sima, ett slags svagdricka. Vuxenskolan
serverar sill, potatis och dopp i kopp.
Hembygdsföreningen erbjuder mackor
samt kaffe. Folk och skådespelare börjar
strömma till med bussar och bilar från
Haparanda med omnejd för att uppleva
1700-talets drama om Isak Mustaparta.
Till höger bilder från del 4, Skeppet.
Armen anländer och skarpt läge uppstår.
Isak och hans manskap lyckas sedan ta sig
till Stockholm.
Båten Ella lyckas skaka av sig arméns
båtar och anländer till slut till Stockholm.
På Folkets hus väntar nu Mustapartas
middag med Bellman-sånger och del 5 i
dramat, de efterlysta.
På scenen huserar Bellman och hans frillor
som lockar in Isak & Co. Med sin gitarr och
sång från damerna blir tillställningen något
alldeles extra! Fullsatt i salongen och många
blev utan biljett, därför beslutades om en
extra föreställning veckan efter. Lördagen
avslutades med en pubkväll i karaokens
tecken.// Foto fr. föreställn. Erling Wande.

Efter föreställningen på Seskarö, tackades Olof Hederyd, författare
till Bottenvikspiraten, Foto: Erling Wande.
Smårgås samt kaffe, mums!

Lena Videhult och Marita Eliasson sålde sina
alster.
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Stefan Wennberg som Bellman, damer, Elisa Kokkonen, AnnaLena Pessa och Erika Medström//Sussi.
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Skolrese-äventyr till Gotland
I förra numret berättade vi om Seskarö skolas 5-6:
or som var på väg till Gotland på sin efterlängtade
skolresa. Nu ska vi få veta lite mer om deras upplevelser där.
Det var ett glatt gäng på 12 barn och 4 vuxna
som i månadsskiftet maj-juni, äntligen kom fram
till Gotland efter att färdats med bil, buss, tåg och
båt i över ett dygn. Väl framme så cyklade de till
Visby strandby, campingen där de bodde i stugor.
Under de fyra dagarna de var där, så hann de med
att cykla ca 6 mil!
Dagarna på Gotland var fyllda av utflykter och
aktiviteter: Lummelunda grottorna och Fårö, med
sina raukar, besökte de under en av dagarna, båda
mycket spännande och intressanta platser. Andra
utflyktsmål var Kneippbyns vatten och sommarland och “Pippi-huset”, där tv-serien spelades in.
De hann också med en rundvandring i Visby, och
ett besök i Fornsalen, där de bl a fick se den stora
silverskatten. Vistelsen på den fantastiska ön avslutades med en “Gladiator-kamp” på Tors gård,
där barnen fick tävla i lag.
Vädret var fantastiskt, sol och
värme varje dag, så ett antal
glassar slank ner, och man vågade t o m ta sig ett dopp i havet!
På hemresan fanns det lite tid
att se sig om i Stockholm. Så
resenärerna tog sig en sväng i
huvudstaden, och fick bl a se
Slottet, Gamla stan och Riksdagshuset, innan det var dags
att hoppa på natt-tåget hemåt.
Alla tyckte att det var en fantastisk resa, det var en upplevelse att se det vackra Gotland,
och ta del av alla roliga aktiviteter.
Tack än en gång till alla er som
gjorde denna resa möjlig, den
blev ett minne för livet!
Karolina Korpioja

Förares affär får nytt liv!
I form av damkläder och bijouterier från boutiqen
Mimminett, Arvidsjaur. Maria Dysholm heter kvinnan
som under fyra dagar i juli bjöd in allmänheten till sin
trädgård. Damkläderna som väninnan Helena Skarin
sålde ut efter att ha avvecklat sin butik var av hög kvalitet
och hade fantastiska priser. Tillströmningen av klädsugna
damer var stor och Helena tog med van hand fram
passande kläder. Lekstugan fungerade som provhytt.
Maria servade med kaffe och Seskarös specialitet, ett
hemlagat rån med vispad grädde och lingon. Anton
Förare var morfar till Maria och han och hustrun Edit
förestod affären fram till 1968. I butiken kunde man köpa
bröd, livsmedel, kläder. Man ordnade även med bröllop
och begravningar. Stärkta av årets succé funderar
damerna på en repris till nästa år. /Sussi.
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Cirklar för PRO medlemmar
Hösten 2011
-Handarbets/sycirkel: Start
14/9 kl 13.00.
-PRO Cafe "dropp in"för
medlemmar: Start 29/10.
Prata och dricka kaffe, PRO
bjuder kl 13.00--15.00.
-Trivselträff: Start 27/9 kl
17.30
"Glänta på minnenas
dörr"
Vi målar tillsammans:
Matlagning och Vinkunskap för herrar:
Konsumentfrågor: Vardagsjuridik.
Hälsa/Kost:
Data internet och E-post:
Koll av födelsemärken:
Tandvård för det äldre bettet:
Tider och startdatum kommer så fort det blir klart.
Mötesdagar för medlemsmöten:
5 oktober -Fonus informerar.
-PRO försäkringar.
2 november Höstmöte.
-Banken informerar.
16 november Farsdagskaffe.
7 december Julgröt
Plats: Träffpunkten Tid:
13.00
Mer information på medlemsmöterna.
Se uppsatta anslag.
Medlemsförmån: kostnadsfri IT-support
tel: 08-7016720 kl 8.0018.00 vardagar.
Vi ser fram emot en resa,
kom gärna med förslag.
Tel. 202 33
Sinikka
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Sommar på Seskarö
Seskarö IF:s
populära
fotbollsskola inledde
midsommarveckan och 35
barn från Abu Dabi till
Luleå var anmälda. Veckan
gick i regnets tecken men
vad gjorde det när man får
spela fotboll! Sista dagen
kom solen och här är det
bollkontroll som gäller
under överinseende av
Sten-Inge Videhult!

Seskarödagen
och två glada sommarentreprenörer från Glada
Laxen, Valter Innala och
Wiktor Medström. De har
rökt fisk och sålt under juli
månad med positivt
resultat.

Hembygdsföreningens
representanter
Karin och Anna-Karin
jobbar med att grädda
våfflor i den tropiska
värmen på Seskarödagen.
Tipspromenad,
underhållning och
servering stod på
programmet denna dag.

Närarenan invigd
Den 24 augusti var det äntligen dags för invigning av närarenan eller som barnen kallar
den, multiarenan. Barnen samlades på skolgården för att sjunga och lyssna till skolans
egen in-vigningskommitté och rektor Ann-Christine Wikberg. Banden klipptes och
därefter skålades det i bubbel. Kommunen bjöd på saft och tårta. Det fanns även tid
för lek och stoj. Barnen verkade väldigt nöjda över att ha en helt ny plats att spela och
leka på och förhoppningen är att alla som använder den även är rädd om den. Alla är
välkomna att använda den men man får ta med egna redskap.
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Vattenskidklubben

på Seskarö hade sin
vattenskidskola i Samakkoviken. Elva barn lärde sig att åka
vatten-skidor. Evert Lahti är inne på sitt tjugofemte år med
sin skola. Dagarna i juli månad är populära, man har fått
många anmälningar men alla fick tyvärr inte plats

Konstnärsföreningen

hade sin sedvanliga
utställning inne på Folkets hus och dessa härliga hönor på
trä är målade av Marita Eliasson! Även konstnärerna hade
ett lotteri och utställningen fortsatte sedan under resten av
juli månad./Sussi

Betongoch Akvarellkurs
Under sommaren hade Seskarö konstnärsförening kurser i form av betonggjutning och målning i både akvarell och akryl. Under en varm
sommarvecka blandades det betong och gjöts
både rabarberblad, änglar och grodor. Akvarell
kursen hölls hos Lena men deltagarna cyklade
också runt på ön och målade i Räpilahti . Deltagarnas alster fanns också med på Konstnärsföreningens utställning, Seskarödagen. Förhoppningen är att dessa kurser blir ett återkommande inslag.

Deltagarn på betongkursen, fr v. Maud Videhult, Lena Videhult Marita Eliasson samt Linnea Carlsson

Akvarellkursen lockade många deltagare.

Några av alstren som skapades på betongkursen.
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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

KALENDERN
Det händer på Folkan!
Soppdagar: 13 och 27 oktober
och 10 och 24 november.
Mulligt och Gulligt: 19 oktober.
Loppis: 28, 29 och 30 oktober
Kransbindning: 31 oktober och
14 november.
Filmvisning: 8 november, Göran
Emerius visar film från Canada.
Julmarknad: 20 november.
Julgranen tänds med körsång 26
november.
Välkomna, Seskarö hembygdsförening.

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!

Vaccination mot årets säsongs influensa
Årets influensavaccinering sker på
Seskarö Träffpunkten
-onsdag 2/11 kl 10.00 — 12.00.
Se uppsatta anslag.
(Ev. frågor/ tel: 202 33 Sinikka)

Hembygdsföreningens styrelse 2011
Maud Videhult, ordf.
204 50
Saara Innala, kassör.
200 13
Sofia Söderholm, led.
205 44
Erika Medström, led.
212 42
Kerstin Johannessen, led.
201 31
Åsa Lindgren, led.
070-2699146
Anna-Karin Lindahl, led.
203 22
Elisabeth Harr, led.
203 07
Maj Söderholm, supp.
201 91

