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Staffan gillar SNÖ! 
Osedvanligt kallt och ovanligt 
mycket snö i vinter? En som INTE 
klagar är Staffan Niska!  
Foto Jason 

SIDAN 7 

Nu måste alla ställa upp: 

Gynna Ida! 
Alla känner ju Ida Gard. Nu är det 
faktiskt HON som driver Seskarö  
Livs. Handla nu allihopa hos Ida 
så att vi får behålla vår enda affär! 
SIDAN 4 

Kiosken  
återuppstår? 
SIDAN 4 

Här ser ni Seskarös FRAMTID! 
En stor snöhög översållad med 66 härliga ungar: DETTA är Seskarös FRAMTID! Foto Jason. 

Yngste deltagaren vid "kiosk-mötet" 
var lilla Hilja. Här tillsammans med 
mamma Rouni Hentilä. Foto Jason. 
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Seskarös fram-
tid finns hos oss? 
Vi skriver 2010 och kan konstatera att 
sågen är lika mörk som då ljuset släcktes 
efter att sista stocken delades till plank 
och bräder. Med tiden så har ilskan, fru-
strationen och kanske hoppet att någon 
annan ska komma och börja såga börjat 
falna.  

En Seskarödelegationen bildas i sed-
vanlig ordning för så gör vi ju i Sverige 
när något dramatiskt händer. Arjeplogs-
delegationen fick 100 milj. att jobba 
med för att skapa ny utveckling. Seskar-
ös delegation fick inga ekonomiska re-
surser att arbeta med. Visserligen tillsat-
te Setra en konsult med uppgift att leda 
delegationen men en fluga gör som be-
kant ingen sommar.   

Just nu känns det som Seskarös såg-
verksepok är slut. Friställda Seskaröbor 
har börjat utbilda sig till andra yrken. 
Andra har fått jobb i Haparanda, Kalix 
eller veckopendlar till orter längre bort. 
Även det en utveckling som vi sett från 
andra orter som drabbats av industri-
nedläggelser. Vad blir nästa steg? Ökad 
utflyttning? hus till salu?   

Behöver det bli så?  Naturligtvis inte. 
Om vi bestämmer oss för att tillsam-
mans skapa det nya Seskarö präglat av 
fortsatt engagemang och nytänkande så 
kommer vi att ha en ljus framtid.    

Trångsviken i Jämtland visade att det 
går att vända en hotande kris till utveck-
ling. Läs mer på www.trangsviken.se  

Vi har idag 60-talet barn i åldrarna 1 -
12 år, duktiga småföretagare som kan bli 
fler, ett kulturliv och föreningsliv som 
blommar och inte minst folk som vill 
flytta till vårt vackra Seskarö. Vi ser en 
ökande tillströmning av turister som 
kommer hit via båt eller bil. En vacker 
skärgård som vi behöver göra mer till-
gänglig för andra än vi som bor på Ses-
karö. Ett turistprojekt har startat som ni 
kan läsa om i detta nummer.  

Vi vill uppmana alla som är intresse-
rade av Seskarös utveckling att höra av 
sig till oss. Kontakta någon på redaktio-
nen, hembygdsföreningen, PRO, skolan, 
idrottsföreningen eller till andra som ni 
vet arbetar med Seskarös utveckling.  
Kom med idéer hur vi ska förtsätta att 
utveckla Seskarö. Dina idéer behövs. 
Det vi vet med säkerhet är att om vi ing-
et gör något så händer inget.  Det vi ska 
göra ska vi göra tillsammans! Jag vill, 
vill Ni?   
Sten-Inge Videhult 
Nyinflyttad och hemvändare 

Ledare 

Seskarö  
Hembygdsförening  

 
Årsmöte  

den 28 mars kl. 18.00 
 

Gamla & nya medlemmar välkomna 
Vi bjuder på smörgåstårta! 

SIF informerar: 
Årsmöte hålls onsdag den 17/3 kl. 18.00, Idrottshallen.  
KM i skidor anordnas Annandag påsk - måndag den 5/4 kl. 12.00, 
Idrottsplan. 
Motionsgympa har startat för damer och herrar. Onsdagar kl. 18-
19, ledare Maud Videhult. 
Behöver du slipa dina skridskor? Då kan du göra det hos oss för en 
kostnad av 20 kr. Lämna in dem på SIF kansliet mellan kl. 8.00-
12.00, så fixar vi det! 
VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRA AKTIVITETER! 

Hembygdsföreningen informerar 
Under julhelgerna frös inkommande vattnet i köket på Folkets Hus. Vi fick in-
kalla hjälp från Båtskärsnäs som visade sig vara den enda, just vid tillfället, som 
kan upplösa is proppar med el. I dagarna har vi påbörjat arbetet med att färdig-
ställa ljud- och ljusrummet på gamla läktaren. De gamla regalierna som funnit 
uppe på vinden har vi fotat, ett fåtal är sparade men resterande är skickade till 
folklivsantikvariat i Luleå. De sparade kommer att ramas in och hängas upp i 
stora salen. Samtliga tidningsartiklar kring/om nedläggningen av sågen finns väl 
dokumenterat i pärmar, Lilla salen. 

/Ann-Charlotte Bucht 
Ordförande 

KonstUtställning! 
Seskarö KonstnärsKlubb inbjuder till Konstutställning  
i Haparanda Stadsbibliotek! Vernissage den 3 mars kl 18. 
Vernissagetalare är nye kommunchefen Patrik Oja. 
Utställningen pågår till 26 mars. 
Varmt Välkomna! 
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Att utveckla turismen  
i Haparanda skärgård 
Att utveckla turismen i Haparanda skär-
gård är namnet på en förstudie som ska 
göras under denna vår. 

Företagare från Haparanda, Seskarö 
och Nikkala har tillsammans med Ses-
karö Hembygdsförening ansökt och fått 
pengar från ett av EU: s  Leaderprogram 
som heter Mare Boreale. Huvudman för 
projektet är Hembygdsföreningen. 

Allt fler har fått upp ögonen för att 
det är turistnäringen som har stor poten-
tial En utveckling som kan skapa många 
nya arbetstillfällen på t ex Seskarö.  

Idag finns det några få entreprenörer 
som driver turistverksamheter i kommu-
nen. De flesta har verksamheter på som-
maren. Höst-, vinter- och vårsäsongen 
är för närvarande inte öppen för någon 
större turismverksamhet. Detta beror i 
huvudsak på att vi tror att dessa årstider 
är ointressanta för turismen. Jukkasjärvi 
och fjällturismen har visat hur fel vi har. 
Snö och kyla blir en allt mer intressant 

turistisk "handelvara". Syftet med studi-
en är att undersöka möjligheter för bl. a 
en sådan ökad turism i Haparanda skär-
gård. 

Nya företagare och företag ska ges 
möjligheter att starta upp och utveckla 
verksamheter i skärgården. Turismen 
ska förhoppningsvis utvecklas till att bli 
en näring med många sysselsatta. Vi har 
en unik skärgård och Seskarö har en 
central roll i en sådan utveckling. Vi 
behöver nya idéer och fler entreprenö-
rer. 
Sten-Inge Videhult 
projektledare  

Senaste nytt  
från sågverkshorisonten ! 
Arbetet med att få igång sågverket fort-
sätter som det gjort under tiden sedan 
nedläggningen. En stor skillnad är att 
idag så har SETRA gått med på att sälja 
till en sådan verksamhet som lokalerna 
är gjorda för, alltså sågning. 

Vid jultid så var ett finskt bolag 
mycket intresserat av att starta sågen. 

Årsmöte med  
Seskarö Motorklubb 
Av verksamhetsberättelsen vid Seskarö 
Motorklubbs årsmöte framgick att 
klubben avverkat några träd på tomten 
för att få ved till vintern 2009-10. 
Klubben har under året köpt 40 m3 
björkved samt som gåva av NCC erhål-
lit ca 100 m3 blandved från järnvägs-
bygget - Haparandabanan. Styrelsen 
har plockat träden och ett åkeri har 
transporterat dessa till klubben. Träden 
har kapats, klyvts och travats 
för torkning. Klubben har nu ved för 
flera år på lager. 

Klubben har varit med och arrange-
rat midsommarfesten tillsammans med 
andra föreningar på ön. Har liksom ti-
digare år haft öppet för däckbyten un-
der våren och hösten. Mindre reparatio-
ner och service på medlemmarnas bilar 
har utförts. 

Årsmötet godkände verksamhetsbe-
rättelsen, ekonomisk berättelse och re-
visionsberättelsen. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet i enlighet med revisorer-
nas förslag. 

Lennart Persson omvaldes till kassör 
i ytterligare två år, Åsa Persson omval-
des som sekreterare i två år samt leda-
moten Mats Lindelöf omvaldes i två år. 
Melvin Englund, Seved Blom omvaldes 
som styrelsesuppleanter och Krister 
Djärv nyvaldes samtliga på ett år. Britt 
Paldanius nyvaldes som revisor i två år 

och Erland Wallgren som revisorssup-
pleant i ett år. 

Klubben hade vid årsskiftet 112 
medlemmar. Årsmötet beslutade om 
oförändrade medlemsavgifter för 
2010 - 100 kronor samt 50 kronor för 
skolungdomar. Dagshyra upptill tre 
timmar kostar 50 kronor, heldag 100 
kronor och veckohyra 400 kronor. Det 
finns även möjlighet att hyra vedkap, 
vedklyv och släpvagn. 
Text: Clas Thyni 

Årsmöte med  
Seskarö PRO-förening 

Vid års mötet föredrogs verksamhets-
berättelsen för 2009 där det framgick 
att föreningen har 121 medlemmar. 
Styrelsen har träffats 8 gånger och 
medlemmarna har träffats 10 gång-
er  på medlemsmöten. Särskilda med-
lemsträffar har varit morsdagskaffe, 
farsdagskaffe och decembermöte med 
julgröt. Vidare har föreningen informe-
rat och samlat namnunderskrifter för 
orättvisa skatter utanför ICA och samti-
digt bjudit alla besökare på grillad 
korv. Friskvårdsdag med korvgrillning 
och tipspromenad har ordnats vid Juko-
lagården. I juli företogs bussresa till 
Krigsoperan i Haparanda.  

Verksamhetschefen Elisabeth Spo-
lander-Merefält, Haparanda vårdcentral 
har varit och informerat om den nya 
områdesindelningen vilket innebär bl a 

att  Seskaröborna får bättre service och 
får besöka samma läkare och personal 
vid kontakter på vårdcentralen. Doris 
Notlind, Haparanda har varit och infor-
merat om Krigsoperan.   

Studiecirklar har hållits i Data för 
nybörjare, Sy- och handarbete, Diabe-
tes typ 2 samt om prostata för män. 

Verksamhetsberättelse med ekono-
misk berättelse samt revisionsberättelse 
lades med godkännande till handlingar-
na och styrelsen beviljades ansvarsfri-
het för 2009. 

Roland Harr omvaldes som kassör i 
ytterligare två år och Sinikka Westman 
omvaldes som studieorganisatör i ytter-
ligare två år. Styrelsen i övrigt består 
av Clas Thyni som ordförande,  Kerstin 
Tulered som sekreterare och Seved 
Blom som ledamot. Ann-Mari Innala 
o c h  Vu o k k o  G a r d  o m va l d e s 
och Birgitta Lundbäck som styrelse-
suppleanter i ett år. 

Herbert Svedlund och Anita Blom 
omvaldes som revisorer i ytterligare ett 
år samt Olle Innala  och Ture Brusha-
ne omvaldes som revisorssuppleanter i 
ett år. Valberedningen Elsa Esperi, 
Ture  Brushane och Sixten Johansson 
fick förnyat förtroende liksom Kaffe-
kommittén Karin Innala, Maud Styr-
efors och Sixten Johansson. Kerstin 
Tulered, Sinikka Westman och Seved 
Blom valdes som ombud till PRO Sam-
organisation i Haparanda.  
Text: Clas Thyni 

En hel del kontakter togs på marknads-
sidan, råvarusidan och nyckelpersoner 
vid en uppstart diskuterades. Tyvärr så 
skedde en del oförutsägbara händelser i 
det finska bolagets styrelse som gjorde 
att man backade ur projektet. 

Förutom det så finns fortfarande den 
intressent som varit aktuell senaste 
halvåret kvar och är mer aktiv idag än 
tidigare. Kontakterna med både SET-
RA och Sveaskog är täta just nu för att 
få tillstånd en lösning. 

Så det berömda " ljuset i tunneln" 
lyser fortfarande och ett avgörande som 
vi bedömer det kommer snart. 

Förutom sågning så kan en " betong-
firma" som tillverkar färdiga betong-
moduler komma att etablera sig på ön. 
Dessutom finns fortfarande fiskodling-
en kvar som ett företag som vill starta 
upp härute. 

Så ser läget ut idag och vi hoppas att 
vi går en positiv vår tillmötes på många 
sätt. 
B-O  Innala & Tommy Österberg 
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Nu måste alla ställa upp: 

Gynna Ida! 
Håkan Gard har ju många gånger ho-
tat med att lägga ner sin affär � som 
numera är öns enda. Men nu kan vi 
kanske få ha den kvar: Om vi alla 
handlar hos Ida! 
Ida Gard, 22 år är dotter till Håkan och 
hon ansvarar nu för Seskarö Livs. Och det 
gör hon verkligen redan med den äran! 
Pappa Håkan finns ju där lite i bakgrun-
den men han har fullt med sin ICA-affär i 
Töre. Även affären här på Seskarö ska 
fortsätta att tillhöra ICA-kedjan. 
   Alla på Seskarö känner ju Ida ända sen 
hon var liten och Ida känner alla på ön. 
Visserligen har hon de senaste åren jobbat 
i England men dessförinnan var hon väl-
bekant ansikte på Seskarö Wärdshus. 
   Ida har det allra bästa anseende: Hon är 
mycket söt och � framförallt! � Ida är all-
tid GLAD! 
Nyheter som t ex NYBAKAT 
Ida medger att det är ett stort ansvar att ha 
hand om en hel butik: Beräkna hur myck-
et hon ska beställa, bestämma sortiment, 
kolla datummärkning, hålla ordning och 
reda i butiken osv osv. 

Men det allra viktiga för oss alla är ju 
ATT vi har egen välsorterad butik kvar 
här på ön! Här kan man också beställa 
varor från Apoteket och Systemet. Man 
kan bygga på sin förmögenhet att satsa på 
tipset eller travet. Och framförallt så är 
vår affär en härlig TRÄFFPUNKT! Fråga 
grabbarna som sitter där innanför affären 
för att tippa och spela samt diskutera. 
    Är vi överens: Nu ska vi verkligen gyn-
na Ida! 
Text och foto: Jason 

En del nyheter för affären funderar hon 
redan på. Så ska hon t ex erbjuda NYBA-
KAT bröd! Nygräddat wienerbröd till 
kaffet blir mums... 
    Naturligtvis kan hennes lilla butik inte 
konkurrera med t ex jättestora ICA Maxi 
varken när det gäller sortiment och kan-
ske inte heller prismässigt. Men visste ni 
att Seskarö Livs har bortemot 4 000 artik-
lar att erbjuda! Ida är dessutom intresse-
rad av önskemål om nya eller andra varor. 
Kom gärna med förslag! 

kommer igång snabbt! 
En arbetsgrupp ska arbeta med kioskens verksamhet med 

Mats Lindelöf som sammankallande. En arbetsgrupp ska 
jobba med stadgar vid bildandet av en ekonomisk förening 
med Maud Videhult som sammankallande, gruppen som job-
bar med ekonomi har Sten-Inge Videhult som sammankal-
lande. 
   Visst vore det bra att återigen kunna köpa bensin, ta en 
fika osv. Vad händer annars med vår kiosk? 
Text och foto: Jason 
PS Just när detta manus skall till tryckeriet, den 15 feb-
ruari, hölls ett nytt kioskmöte. Där beslutade vi att ha 
det första årsmötet för den ekonomisk förening- Seskarö 
Bensin och Service.  VI STARTAR ALLTSÅ BENSIN-
STATION OCH KIOSK PÅ NYTT! Mer information 
kommer ut i Era brevlådor. Bli medlem i det nya koope-
rativet Seskarö Bensin och Service ekonomisk förening.    

Vi ska rädda kiosken! 
Lokalen blev fullsatt när Sten-Inge Videhult kallade till 
möte om kiosken på Seskarö. Mötets beslut blev att till-
sätta arbetsgrupper för att försöka rädda kiosken. 
Ann-Charlotte Bucht och Daniel Tulered övertog Seskarö 
Kiosk från Eva Eliasson i januari 2007. Då var ju sågen i 
full drift och många kunder bestod av t ex de många chauf-
förer som dagligen passade på att äta lunch, hantverkare, 
stugägare, båt- och skoterfolk. Mycket uppskattad var inte 
minst Ann-Charlottes delikata hemlagade husmanskost! 
Förra året anslöt hon sig till kedjan "Handlarn". Men det 
hjälpte inte, sågverkets nedläggning gjorde att kundunderla-
get sjönk och i höstas tvingades hon söka företaget i kon-
kurs. 
    Sedan dess har kiosken stått tyst och öde allt medan kon-
kursförvaltaren försökt sälja rörelsen. Men intresset har va-
rit minimalt hos köparna... Det var då Sten-Inge Videhult 
fick en idé: Vi seskaröbor kunde själva köpa kiosken! Vi 
ska sälja bensin, fika mm. Kanske huset kan användas som 
klubblokaler för öns föreningar?    
    Sten-Inge är född på Seskarö och han har nu tillsammans 
med hustru Maud bosatt sig här återigen "på riktigt". Dom 
är redan engagerad i en hel del här på ön. 
   Jo Sten-Inge sammankallade till ett "kiosk-möte" i För-
samlingshemmet den 2 februari. Lokalen blev fullsatt! Det 
finns m a o ett stort intresse för att rädda kiosken. Monica 
Kutics Normark från Coompanion. Hon redogjorde för hur 
vi kan gå tillväga om vi ska försöka överta kiosken. Bilda 
ett kooperativ, ett bolag eller vad? 
Nya arbetsgrupper 
Intresset var så stort att redan vid detta första möte bildades 
tre arbetsgrupper. Därför det är av allra största vikt att vi 

Lokalen blev fullsatt när Sten-Inge Videhult inbjöd till möte 
om kioskens framtid. Foto Jason. 
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Din gåva till LIONS Cancerfond 

lämnas till Ann-Charlotte Bucht,  
Skolvägen 8, Tfn 0922-205 22 

Apropå omslagsbilden 
Många barn  
på Seskarö skola 
På Seskarö skola sjuder det av liv och rö-
relse. I dag finns det 66 barn i åldern 1-12 
år i förskolan och skolan, det är ett tag 
sedan det var så många barn i huset! 

Här på bilden är barnen på väg att sam-
las ute på skolgården, framför den vackra 
skolbyggnaden, en härlig vinterdag. Se 
bild på framsidan! 

Med så många barn på skolan finns det 
all anledning att se ljust på framtiden här 
på Seskarö. 
Text: Karolina Korpioja 

Cirklar för PRO medlemmar 
  
-Handarbets/sycirkel på torsdag kl 11.00. 
-Datacirkel på tisdag kl 17.00 och onsdag kl 17.00. 
-Miljöcirkel "Hållbar miljö" på tisdag kl 13.00. 
 

Cirklar som startas: 

-Säkerhet i vardagen "Bättre tänka efter före" 
Om att förebygga och förhindra olyckor, men 
också få kunskap om vad och hur man gör om 
det händer. 
3 mars kl 13.00 Sjukgymnast Eila Eriksson 
 och Arbetsterapeuten.  
7 april kl 13.00 Polis Christer Holm. 
5 maj kl 13.00  Räddningstjänsten Anders Lindahl. 
Margareta Lindbäck, ICE och SOS. 
    
Ev. kommer, att startas mer cirklar senare: 
"Första Hjälpen" Hjärt - Lungräddning. 
- Qi Gong -Träslöjd -Trafikfrågor -Konsumentfrågor  
-Akvarell - PROs Handlingsprogram. 
Mer information på medlemsmötena eller annonser. 
Hör av er med egna förslag till studiecirklar. 
Anmälningar på tel. 20233 
Vi ser fram emot en resa, kom gärna med förslag. 
Alla cirklar utom data är på Träffpunkten. 
Sinikka   

Julfesternas tid 
December är ju julfesternas tid, och även 
på Barngympan ordnades den årliga julav-
slutningen. 

När det var dags att dansa ringlekar kun-
de man snabbt konstatera att idrottshallen 
nog måste byggas ut, eftersom vi var 
bortåt 50 personer!  

26 barn med föräldrar och syskon hade 
kommit för att dansa, sjunga och fika till-
sammans. Höjdpunkten var när Tomten 
lämnat en stor säck till barnen, som var 
upphängd i en basketkorg! Spänningen 
var stor när säcken mödosamt skulle tas 
ner, och man äntligen fick se vad Tomten 
lämnat för överraskning. 
Text: Karolina Korpioja 

TACK till våra sponsorer! 
Som bekant delar vi ut Seskarö-Bladet helt gratis till alla 
som är bofasta på ön. Våra prenumeranter (ca 75) får be-
tala för portot (150 kr/år). Redaktionen jobbar helt utan 
ersättning. 
   Det är tack vare våra kära SPONSORER vi kan göra så. 
Därför ett stort och varmt tack till er! Förra numret spons-
rades av Seskarö PRO. Även Setra har sponsrat några 
nummer de senaste åren men det är i första hand FÖRE-
NINGARNA på Seskarö som har gjort det möjligt att ge 
ut bladet år efter år! En starkt bidragande orsak är mid-
sommarfesten där nästan hela överskottet går till tidnings-
kassan. 
    Sponsorer i år är Seskarö Idrottsförening, Hembygdsfö-
reningen Seskarö , Seskarö PRO förening, Seskarö Båt-
klubb, Seskarö Samfällighetsförening.  

Bensinmacken  
öppnar i vår! 
Seskarö Bensin  

och Service öppnar  
bensinförsäljning och 

café på Seskarö 
 

Verksamheten ska drivas som ett kooperativ av Seskarö-
borna. Vi är redan många men vill bli fler.  

Kom du också! Satsa 500 kr och hjälp till att  
utveckla Seskarö.  

Kontakta hembygdsföreningen  
för mer information.  
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Haparanda Tornio bandy 
spelar i den svenska elitserien i bandy. I grundserien har la-
get 13 hemmamatcher som spelas på Akelius Cape East Are-
na i Haparanda. För att klara av allt runt matcherna behövs 
ett stort antal funktionärer till bl a bilparkeringarna,
ordningsvakter, biljettkontrollanter, korv- och kaffekiosker, 
m fl. Funktionärerna bär gula reflexvästar med text 
"Funktionär" på ryggen. Alla funktionärer arbetar helt ideellt 
utan ersättning. 

Ett antal bandyentusiaster från Seskarö ställer upp och job-
bar på alla hemmamatcher. En av dem är Fredrik Sand-
ström. - Jag och vi andra har själva varit aktiva idrottare och 
tycker det är nästan en plikt att hjälpa till när vi nu har ett 
elitlag i Haparanda. Dessutom får vi tillfälle att se bandy i 
elitklassen och samtidigt vara med och träffa en entusiastisk 
och fin publik. 
Text:Clas Thyni 

Från vänster: Ingvar Sandström, Fredrik Sandström, Niclas Lund-
bäck, Bengt-Olov Innala, Kenneth Lindström, Tommy Österberg. 
Saknas på bild gör Gunnar Svedlund, Bengt-Göran Semberg och 
Oskar Innala. 

Lucia  
Folkets hus var som det brukar vid Lucia-tid, fullsatt. Ses-
karö skolans elever i åldrarna 6-12 år bjöd på ett fantastiskt 
luciafirande, med många vackra sånger som sjöngs med inle-
velse och starka röster. 

Årets lucia, var i år två flickor vid namn Theres Strålind 
och Emilia Huhtakangas. 

I år bjöd man även på ett stämningsfullt julspel som upp-
skattades mycket av publiken. 

Det är en speciell känsla när bortåt 40 barn stämmer upp i 
sång, julkänslorna infann sig direkt, och sjunga - det kan 
barnen på Seskarö skola! 

Text: Karolina Korpioja  

Högtidig julkonsert med stämning 
Sjungalättkören med Gustav Niemi bjöd värme och julstäm-
ning på en riktigt mysig julkonsert med allsång på Ses-
karö  Församlingshem den 9 decmber. 
Text och foto 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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Loppmarknad på Folkets hus 
Under en vecka i månadsskiftet januari-februari var det liv 
och rörelse på Folkets hus, då Hembygdsföreningen anord-
nat loppmarknad. 

Salen var proppfull med försäljare, det var bokat till sista 
plats, och många fler hade velat få boka ett bord. 

Redan en timme före öppning började de första intressera-
de komma, och klockan tolv var det full fart på affärerna. 

Många fina fynd gjordes, och i folkvimlet hördes glada 
och positiva kommentarer om hur trevligt det var med så 
mycket folk i farten, en vanlig lördag mitt i vintern. 

Text: Karolina Korpioja 

Staffan gillar SNÖ! 
Nog har vi stånkat lite ibland när vi skottat snö dag efter 
dag... Men en som verkligen GILLAR snö är Staffan Niska! 
I vinter har det verkligen varit just VINTER! Ihärdigt kallt 
och så har det � SNÖAT! Det var en anledning att jag flydde 
snöSLASKET i Stockholm och flyttade hit upp. Här där det 
är vinter då det ska vara vinter! 
    Som ni vet så bor jag en bra bit från Aluddsvägen. Alldeles 
för långt att skotta själv. Möjligen med en stor snöslunga? 
Därför anlitade jag tidigare Torbjörn Englund för att ploga 
snö  åt mej. Det fungerade utmärkt tills han fick jobb uppe i 
Gällivare. Då skyndade jag mej att ringa Staffan Niska och 
boka plogning för i vinter. Och det var tydligen MÅNGA som 
fick samma idé för nu är Staffan lite av "plog-kung" på Ses-
karö. Han har numera många fasta kunder! 
   Nu har ju snöat flera dagar i rad. Då blir det mer eller mind-
re dygnetruntjobb. Under julhelgerna fick han lite avlastning 
av sin son Patrik (som då var ledig från sitt jobb vid nya järn-
vägen). 

7 

Mullrar det mitt i natten utanför huset: Jo det är Staffan som 
dyker upp med sin gula � och efterlängtade! � gula traktor� 

Text och foto: Jason 

Julen dansades ut 
I januari var det dags för julhelgernas avslutningsfest - Jul-
gransplundringen.  

Även i år var det Hembygdsföreningen och Seskarö IF 
som stod för arrangemanget. 

Det dansades ringlekar, man fikade och det ordnades lot-
teri med många glada vinnare. Tomten hittade också till Fol-
kets hus, till alla barns glädje. 

Det är roligt att den gamla traditionen med julgransplund-
ring lever vidare här på Seskarö. 
Text:  Karolina Korpioja 

Förhoppningsvis ett återkommande arrangemang med stor 
loppis på Seskarö under en hel vecka. 

Loppmarknaden på Folkets hus blev en dundersuccé! Här 
visar den skickliga slöjdaren Lennart Svedlund några av sina 
alster. Foto Jason. 

Jag är en av Staffan Niskas många kunder. Här plogar han väg ner 
mot stranden på min gård. 



Soppdagar! 
Nu är det dags för soppdagar igen på folkets hus! 

Torsdagar kl: 11-14 
Torsdag 4/3, 18/3 samt 18/4 

2 x Varg! 
Bert-Åke & Pontus Varg ger en musikshow på 
Folkets hus måndag 8/3 kl: 14 Biljettpris: 100:- 

kaffe ingår. Kom och lyssna på bra 
underhållning i trevligt sällskap. 

Arr: Hembygdsföreningen i samarbete med Haparanda tea-
terförening och Seskarö PRO. 

 
 
 
 
 
 
 

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 svartvitt 
men ni kan se hela tidningen i FÄRG på vår in-
ternetadress: 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! 
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Returadress:      
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

Hembygdsföreningens styrelse 

Ann-Charlotte Bucht Ordf                         tel. 205 22 
Åsa Lindgren v. ordf.                                 tel. 204 29 
Saara Innala, kassör                                  tel. 200 13  
Kerstin Johannesse�n                                 tel. 201 31  
Sofia Söderholm                                         tel. 205 44 
Maj Söderholm, suppleant                         tel. 201 91  
Erika Medström  
Nadja Sandström  

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Haparanda Teaterförening 
Program mars-maj 2010 
-Sö 21 februari kl 17.00 Signalfel 
 Riksteatern Sverigefinska folkhögskolan 
-Lö 27 februari kl 17.00 Sara Lidman Lifsens Rot 
Västerbottensteater Mattila Byagård  
-Sö 28 februari kl 17.00 Oskuld 
Riksteatern Haparanda Folkets Hus 
-Fr 5 mars kl 19.00 Close up Tour med Robert Wells 
Haparanda Folkets Hus 
-Lö 6 mars kl 17.00 Musikaliska vykort 
Norrbotten NEO Sverigefinska folkhögskolan 
-Må 8 mars kl 14.00   2x Varg 
 Pontus och Bert-Åke Varg  Seskarö Folkets Hus 
-Fr 12 mars kl 19.00 The Rolling Stones Project 
Norrbotten Big Band Haparanda Folkets Hus 
-Må 22 mars kl 19.00 Glada änkans röv 
Norrbottensteatern Haparanda Folkets Hus 
-Sö 28 mars kl 17.00 Bitterfittan 
Riksteatern Haparanda Folkets Hus 
 

The Metropolitan Opera 
-27 mars kl 18.00-21.43 Thomas: Hamlet 
-1 maj kl 19.00-23.19 Rossini:Armida 
 
Läs mer: www.riksteatern.se 
Aktuella filmer på www.bioguiden.se   
Info:Haparanda Teaterföreningen 0922-145 49 
Även se annonser och affischer.     
           RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR 
Sinikka 

Boule � också för DIG! 
 

En mycket omtyckt fritidssysselsättning är bou-
lespelet som pågår hela året om. 

På sommaren är det utomhusbana och på vin-
tern är vi inomhus i Seskarö Idrottshuset. 

Vi spelar på tisdagar kl 10.30  
och torsdagar kl 14.00.  

NYA SPELARE VÄLKOMNA! 
Sinikka 

Ett stort tack till våra sponsorer 
 
Candy World, Coop, Ica Maxi, Jysk 
Anita Lindström samt Kerstin Tulered 
som gjorde det möjligt för oss att an-
ordna den årliga Julgransplundringen 
på Seskarö. 
 
Seskarö Hembygdsförening/Idrottsföreningen 

Dikt 
Livet så lik en dröm 
och varje dröm vi ser 
en ny dag som ska mötas. 
Sinikka 


