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Härlig Valborg på ön 
Valborgsmässoafton firades som vanligt vid Idrottsplatsen 
med jättestor brasa plus småbrasor, vacker körsång, servering 
och ovanligt många LOTTERIER. Inte mindre än TVÅ präkti-
ga vedlådor lottades ut! Passar ju bra nu när sågen lagt ner... 
Vedlådorna hade skänkts av Hasse Wikström. 
    Alerta TrädgårdsGruppen hade inte mindre än TVÅ lotteri-
et. Deras vedlåda vanns av Clas Thyni och den eleganta kom-
posten (som byggts av Roland Harr) hamnade hos en lämplig 
person, nämligen trädgårdsintresserade Eva Eliasson! SIFs 
vedlåda vanns av Roland Harr. 
Text: Jason Foto: Sinikka Vestman PRO kören stämde upp till sång. 

Susanne Westberg, Veronica Henriks-
son och Sofia Tulered. 
    Just nu håller hela Tromsö att röjas 
och rustas upp överhuvudtaget. Under-
hållet från ägarens/kommunens sida var 
ju obefintligt under senare år och en 
bidragande orsak till att Anders och 
Lisbeth Borg drog sig ur det hela. 
 40 nya husvagnsplatser    
Anläggningen ska byggas ut med 40 
nya husvagnsplatser. Just detta är något 
som ökar just nu inom turismen. De 
stugor som redan finns är i ganska gott 
skick och ska rustas upp. Det finns åtta 
stora och fem små stugor. 
   I huvudbyggnaden ska man snygga 
upp och utöka receptionen. Däremot 
försvinner matserveringen helt och man 
erbjuder ett bra café men ett bra utbud 
med glass osv för den yngre kundkret-
sen. Matgäster hänvisas till Seskarö 
Wärdshus eller Handlarn. Eller egen 
matlagning... 
   I första hand inriktar sig det nya tea-
met på att FÅ IGÅNG campingplatsen 
igen. Möjlighet för beachvolley finns 
redan men frågan är om man hinner att 
rusta upp den förfallna minigolfbanan 
så att den blir brukbar till säsongen? 
Lite vaga planer finns också för  t ex 
båtuthyrning. 

Det är ju Haparanda stad som äger 
stans enda riktiga havsbad. Det lig-
ger vid Tromsö på Seskarö. Det 
vackra � men ganska förfallna � ba-
det och campingplatsen ska nu göras 
om efter "gotländskt stuk". 
 Efter många turer arrenderas det nu av 
riksbekante Pigge Werkelin och hans 
affärskolleger Niklas Harleby och hans 
mamma Inger. De driver redan flera 
liknande anläggningar på Gotland och 
redan det nya namnet antyder att vår 
camping numera ingår i samma kon-
cept. Seskarö Strandby är det fr o m i år 
som välkomnar turister från förhopp-
ningsvis när och fjärran. "Pigge" blev 
ju riksbekant efter tsunamikatastrofen 
där han miste hela sin familj. Men han 
skaffade sig raskt både ny familj och 
har byggt upp riktigt affärsimperium på 
Gotland. Men passar hans recept också 
in på Seskarö? Vi får bara hålla tum-
marna och önska lycka till! 
Åsa Hansson blir platschef 
Åsa Hansson, som tidigare drev den 
mysiga lilla "Sjöboden", har utsetts till 
platschef. Kaj Rundgren (känd bl a hos 
renägare) blir tekniskt ansvarig för an-
läggningen. Åsa har hittills anställt åtta 
medarbetare inför sommaren. Från Ses-
karö kommer hennes förre kompanjon 

Seskarö Strandby heter det i år men nog är 
det samma gamla härliga Tromsö! Det är 
Åsa Hansson och Kaj Rundgren som ska 
leda den nya stora gotländska (!) satsning-
en.  De söta valparna är åtta veckor och är 
i värsta busåldern... 

    Det är faktiskt ganska kort om tid! 
Seskarö Strandby öppnar nämli-
gen  den 1 juni men redan nu tar man 
emot en del gäster. Den som vill kolla 
mera kan gå in på: 
seskaro.strandby@gts.se 
   Telefonnumret till "nya" campingen 
är 0922-201 50. 
   En glädjande nyhet är ju att Seskarö 
Hembygdsförening och PRO tillsam-
mans lyckats förhandla fram en 
"BADbusstur" till Tromsö även i som-
mar. Slutligen vill vi bara önska 
LYCKA TILL för vår "nya" camping! 

Text och foto: Jason 

Välkomna till "nya" Seskarö Strandby! 
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Ledarsidan i före-

gående Seskaröblad säger mig att 
det nu är dags för uppmuntran! 

Alltför mycket �det lönar sig inte� 
präglar olika artiklar. Ett liknande 
tänkande leder inte framåt - det 
gäller nu att vara positiv! 

Vi kan börja med att ge ett 
STORT beröm till Seskaröbladets 
hela redaktion under åren, som efter 
en hel del möda och besvär, helt 
ideellt, gett oss andra många trevli-
ga stunder med allsköns informa-
tion. 

Först och främst vill jag nu nämna 
Ingemar Janson, redaktör och eld-
själ, som genom sin bakgrund i tid-
ningsvärlden påverkat och gjort vårt 
blad proffsigt i både utförande och 
artiklar. En verklig Ö-entusiast och 
duktig fotograf som i både ord och 
bild satt vår vackra ö på kartan, vil-
ket också gett respons långt utanför 
ön.  

Ingemar har på senaste tiden varit 
VÄL så negativ om Seskaröbladets 
framtid, där han tvivlar på öbornas 
intresse av att ha tidningen kvar? 
Kan man få ekonomin att gå ihop 
ska vi väl inte ge upp! Förslaget att 
ett redaktionsråd bildas och varje 
förening utser en representant, för 
den information de vill ha ut och 
kommer med nya idéer, är ju ut-
märkt. Hoppas vi slipper fler KRIS-
MÖTEN framöver. Vi alla som vill 
ha bladet kvar, önskar den nya re-
daktionen med trogna gamla rävar 
LYCKA TILL!  

Vad som är viktigt för var och en, 
som vill ha Seskaröbladet kvar, del-
ge redaktionen uppskattning ibland, 
annars  

är ju risken att de som ställer upp 
tröttnar.  

Smaken är ju som baken - alla är 
ju inte intresserade av allt - men det 
finns ju val. Själv blev jag verkligen 
glad över alla positiva kommentarer 
jag fick på min enkla artikel i Hapa-
randabladet om vår vackra natur 
och vintervägar på ön. 

Rut Svedlund 

 

Ledare Seskarö Idrottsförening höll årsmöte den 11 mars 2009.  
Ett 25 tal medlemmar hade slutit upp.  
Efter mötet bjöds det på smörgåstårta från hembygdsföreningens kök. 

Bussturer och busskurer/hållplatser på Seskarö fortsätter som föl-
jetong. 

Istället för svar på begäran, med första brev i september 08, om busskurer på 
hållplatserna, kommer Vägverket istället med brasklappen att dra in bussturerna 
under sommaren!? Vilken kalldusch. 

Som tur är, har Leif på Haparandabladet reagerat över den långa tid det tagit för 
svar på vår fråga angående busskurer på hållplatserna, i en utförlig artikel i Hapa-
randabladet. Så nu har vi fått nedanstående svar ett halvår senare den 10/3 09: 

Vägverket kommer, tillsammans med Länstrafiken samt den bussentrepre-
nör som trafikerar sträckan, att göra ett besök i Seskarö för att se över hela 
behovet av hållplatser. Vi kommer att titta på behov av åtgärder på befintliga 
hållplatser samt på behov av nya hållplatser. Ett sådant besök kan tidigast gö-
ras i maj så det är viktigt att se hållplatserna i barmarksförhållanden. 

Först efter det kan vi se hur eventuella åtgärder i Seskarö ska prioriteras i 
förhållande till behovet av nya samt åtgärder på befintliga hållplatser på and-
ra platser i länet. 

Jag ber därför att få återkomma med ett mer tydligt besked i frågan i juni. 
Vägverket Region Norr. Enheten samhällsutveckling. Johanna Jakobsson. 
Seskaröbor, ställ nu upp och stötta vår begäran och vårt krav på detta möte . Vi 

är verkligen underutvecklade ifråga om denna service i jämförelse med småbyarna, 
trots att här finns behov hos både hos öbor, skolbarn och turister.Vi är ändå över 
500 bofasta invånare. Skall vi kunna fungera med nya företag och turism mås-
te vi också tänka på framtida utveckling! 

Ifråga om sommarens indragna bussturer kommer PRO att reagera. Vi måste alla 
samarbeta och tänka till, annars blir vi av med allt. 
Rut Svedlund 

Midsommarfirande  
på Seskarö, Folkets Hus 
Kl. 14.00    Vi klär midsommarstången  
Kl. 15.00    Tillsammans reser vi stången 
Pilkastning, Tombola, Skytte, Kaffetält 
Fiskdamm, Spikslagning, Ringlekar, 
Spelemän 
Välkomna! 
Ett samarrangemang mellan Seskarö Båtklubb, Ses-
karö Motorklubb Seskarö Hembygdsförening, Ses-
karö Idrottsförening 

Seskarös IF styrelse inför 2009. Från vänster Tore Svedlund, Ingemar Sandström, Mats 
Lindström, Karoliina Korpioja, Tomas Högström, Fia Hautalampi. I förgrunden Patrik 
Niska.  



Inte bara tidningar! 
Trycksaker av alla slag. 
Stora som små! Kontakta 
oss som trycker er egen 
tidning Seskarö-Bladet och 
som vi använder som reklam 
för vårt tryckeri! GJ Offset i 
Kalix  Tel 0923-142 00 

"Så här fokuserad  
är vi på vår datakurs" 
Det är med inlevelse och nyfikenhet man 
ger sig i kast med sina uppgifter. Två 
grupper går till vår vackra skola tisdagar 
respektive onsdagar. Vi har kommit 
överens om att fortsätta till hösten. Då 
ska ut och surfa på internet. Denna om-
gång har omfattat en grund i att använda 
mus och tangenter, i spel och att skri-
va texter i ett ordbehandlingsprogram. 
Vilket ibland har gett upphov till muntra 
kommentarer. 

Ibland har det varit lite muttrande om 
att inte tangenterna är där man förväntar 
sig, men mer och mer upptäcks det att 
man faktiskt klarar att både rätta och an-
nat själv.  

Kunskap förvärvas som de flesta vet 
med upprepning och träning. Det har 
dessa deltagare förstått med bravur. Kur-
sen är i PRO:s regi, och uppslutningen 
har varit stor. 

Vid pennan -- en mycket stimulerad 
kursledare. ( Eva Eliasson) 

Bra föreställning 
Dramaze bjöd på en mycket bra föreställ-
ning på folkan i Haparanda den 23-1.Vi 
var några seskaröbor på plats jag hade 
äran och sitta bredvid en stolt mamma till 
en av aktörerna och hon mena att dom är 
bättre nu än när dom spela på ön .De var 
cirka 75 till 80 som såg föreställningen. 
Dessutom bjöds det på lättare förtäring 
som smakade förträffligt. Så med andra 
ord en helskön afton tack för det Drama-
ze. 

Seskarö Blomsterfond höll årsmöte 8 
maj. Hela styrelsen omvaldes. Ordf. Kimmo 
Sulila, sekr. Karin Innala, kassör Kerstin 
Tulered, ledamöter Ella Ingehult och Juhani 
Tulered, suppleant Ann- Marie Innala. Re-
visorer Olle Innala och Herbert Svedlund.  
Ella Ingehult och Eva Forsberg avtackades 
efter mångårigt arbete för Blomsterfonden. 
Mötet beslutade att skänka 15 000: - till 
Seskarö lägergård. 
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Klubbmästerskapet  
Årets klubbmästerskap för Seskarö IF:s skidåkare  avgjordes på skärtorsdagskvällen under hyggliga väderförhållanden. Det 
blev en färgstark tävling, då flera påskgummor ställde upp till start. I  stället för den sedvanliga kvasten var de utrustade med 
skidstavar. 22 åkare i åldrarna 5 till 70 år ställde upp och kunde åka på som vanligt fint dragna spår. 
Resultat: 
D 5-7 år 0,5 km 
Ange Barmosse                      5.59 
Ida Hautalampi                      4.48 
Rosalie Isaksson                  12.00 
Julia Lindström                    13.30 
Sofia Lundkvist                     4.28 
Alma Niska                            5.55 
D 11, 1,5 km 
1. Johanna Lundkvist             9.23 
2. Frida Lindström               12.50 
D 14, 5,0 km 
1. Ina Westin                       25.14 
D 15,  5,0 km 
1. Helena Lundkvist             17.47 
H   9, 1,5 km 
1. Northon Isaksson             17.39 
H 12, 1,5 km 
1.  Jens Westin                       8.47 
2. Alfred Brännare               11.20 
 

H 15, 5,0 km 
1. Elis Franzén                    17.49 
H 21, 5,0 km 
1. Arvid Rönnqvist              22.03 
2. Jonas Rönnqvist              22.32 
H 40, 5,0 km 
1. Per-Erik Isaksson            24.22 
H 45, 5,0 km 
1. Lars Lundkvist                15.38 
2. Roger Westin                   17.47 
H 50, 5,0 km 
1. L-Å Gustafsson               24.13 
H 70, 5,0 km 
1. Evert Lahti                       18.15 
2. K-E Nyström                   26.44 Tre påskgummor före start vid årets KM. 

Från vänster:  Julia Lindström, Ida Hauta-
lampi och Frida Lindström. 
Foto: Fia Hautalampi 

Rapport från vägföreningen!   
Den gångna vintern har just tagit slut och i 
läsande stund är förhoppningsvis vägarna 
sopade. 

Vi har återigen varit i kontakt med kom-
munen om alla hål efter vattenläckor som 
behöver lagas, men det fanns i dagsläget 
ingen tidsplan för detta ändamål. Men vi 
får fortsätta att komma med påstötningar i 
ärendet! Vidare är det vår förhoppning att 
alla dikeskanter kommer att buskklippas i 
sommar. Har idag gjort en beställning hos 
vägverket som hörs av när dom är i kom-
munen. Styrelsen för vägföreningen! 
Pubkvällar! 
Vår senaste pubkväll var 14 feb på Va-
lentindagen och den var välbesökt ca: 
70st som åt tacos dansade och hade trev-
ligt till tonerna av vår trubadur för kväl-
len Bosse Wall. Till sommaren planeras 
det för två kvällar 4 juli och 8 augusti så 
om du är sugen på god mat och trevligt 
sällskap så kom in och lös medlemskortet 
för 100:- om du inte redan gjort det! 

Båtklubben! 
Det har bytts ankare i hamnen under våren 
och nu är alla kättingar utbytta till nya 
(300 m) 16 mm tjocka, och ca 4 ton ce-
ment fördelade på 18 ankare till en beräk-
nad kostnad av 40 000:- så nu ska båtägar-
na kunna sova gott även när det blåser lite 

det  nu av på skolresa för Seskarö sko-
las klass 5 och 6. 

De åker till Gotland för några dagars 
roliga och spännande upplevelser. 

I nästa nummer hoppas vi på fina fo-
ton från barnens resa. 
 
Sommaren på Jukola 
Den 16 maj var det sedvanlig arbetsdag 
på Jukolagården inför sommaren. Men 
redan dessförinnan hade börjat ta emot 
teaterfolket som jobbar med den be-
römda "KrigsOperan" i Haparanda. Ni 
som är teaterintresserade bör ta en lov 
förbi Jukolagården och bekanta er med 
det trevliga teaterfolket som bor där i 
sommar! 
Jason 
 

kraftigare hälsar styrelsen för båtklubben 
som också sover lite tryggare i framtiden! 
Boulespelarna 

Nu under vintertid spelar vi boule till-
sammans med ett trevlig gäng i den fina 
inomhushallen, Seskarö Idrottshuset. För 
tillfället så spelar vi på tisdagar kl 10.30 
och torsdagar kl 14.00, men när värmen 
och sommaren kommer så flyttar vi till 
vår utomhusbana vid Sotarvägen. 
NYA SPELARE VÄLKOMNA! 
Sinikka 
Seskarö KonstnärsKlubb 
har vernissage för sin traditionella som-
marutställning på Seskarö Folkets hus 
på SeskaröDagen den 5 juli. Där fram-
träder bl a Sveriges yngste TROLL-
KARL! 
 Vid årsmötet omvaldes styrelsen: 
Ingemar Janson, ordförande, Anita Al-
deman, sekreterare, Raili Hokkkanen, 
kassör, Lena Videhult, utbildningsan-
svarig. Klubben planerar kurser i både 
akvarell och akryl.  
  Finns det några NYINFLYTTADE 
konstnärer här på ön? Kontakta oss gär-
na och kom med i kommunens enda 
konstnärsklubb! 
Jason 
Äntligen skolresa! 
Efter två års flitigt arbete av barn och 
föräldrar, för att få ihop reskassan, bär 

En bild från förra våren på härliga Ju-
kolagården. Foto Jason 
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Mysig "cafémusik" 
på Folkets hus 
10 maj var en ovanligt vacker vårkväll 
men förvånansvärt många hade lämnat 
trädgårdsarbetet för att lyssna på lite 
härlig "cafémusik" på Seskarö Folkets 
hus. Det var en trio med Marianne Ra-
ciene-Granvik, sång, Ulf B Jonsson, 
dragspel och Ove Hansson, bas som 
gjorde ett bejublat framträdande. Mari-
anne är född i Haparanda och har stark 
Seskaröanknytning, numera bor hon i 
Schweiz, 
   De bjöd på ett härligt potpurri från 
60-talet med lite av världens första 
guldplatta, Nancy Sinatras "This boots 
are made for..." som lite att huvudnum-
mer. Gärna mera sånt i Folkets hus! 
   I pausen serverades kaffe med Mats 
erkända goda bullar. 
Text och foto: Jason  

Fiskodling med förhinder 
Vi hade naturligtvis tänkt att berätta 
utförligt om det intressanta projektet 
med FISKODLING här utanför Ses-
karö och kanske med en liten föräd-
lingsfabrik i en av Setras lokaler? Med 
ganska många arbetstillfällen? 
  Folkets hus var faktiskt smockfullt när 
projektet presenterades och optimismen 
verkade vara stor. Men just nu verkar 
det som det inte blir något alls av med 
detta!? Länsstyrelsen säger nämligen 
nej till en sådan anläggning. Men kan-
ske beslutet kan överklagas? I så fall 
återkommer vi. 

Resa till  
Trädgårdsmässa i Umeå 
Vi var fem förväntansfulla damer från 
Trädgårdsgruppen som i slutet av april 
for till Umeå och besökte en trädgårds-
mässa. Vi möttes av ett rikt utbud, allt 
från försäljning av fröer till färdiga 
trädgårdsmiljöer. Det var även föreläs-
ningar med olika teman och vi deltog i 
två av dem. 

Maud var och lyssnade på en pelar-
gonia entusiast och expert. Där lärde 
hon sig att björk-aska är bra för pelar-
gonior och hon har redan hunnit    

"Café-trion" bjöd på en omväxlande 
repertoar. 

Publiken njöt i fulla drag. 

Lone Lahti  studerar blomster-
prakten. 
Foto: Marita Eliasson 

praktisera sina nyvunna kunskaper. 
Vi var också och lyssnade på en före-

läsning om köksträdgårdar. Där berät-
tades det bl a att guldvatten är ett bra 
gödningsmedel. Det vackra namnet till 
trots så består det av 1 del urin och 9 
delar vatten. Så nu blir det till att an-
vända potta i sommar! 

Hoppas att alla trädgårdsodlare får en 
bra sommar, med eller utan guldvatten. 

Text: Kerstin Asplund 
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Senaste nytt från sågen  
Vad gäller huvuddelen av maskinparken så är det fortfarande som överenskommits med 
SETRA att den ska stå orörd så länge det finns seriösa spekulanter till att starta upp en 
verksamhet på området.  

Vi vet idag inte vilka företag det rör sig om och det beroende på att man vill inte skylta 
med sina planer. Men Mikael Eliasson som idag är med i delegationen och också är chef 
över Seskarö sågverk uttryckte en stor optimism över att få igång företag på området.  

Nu är det nog så att den sågverksepok som funnits här i över 100 år, med bulksågning 
utan större vidareförädling är över. Vi kan alltså inte idag se att sågen skulle startas med 
enbart produktion av brädor och plank för en export eller inhemsk marknad.  

Det är också något som SETRA fortfarande säger nej till. Det som idag sägs från företa-
get är att man kan gå med på en mindre sågvolym som används för egen förädling och att 
man via Seskarödelegationen skall göra allt för att nån verksamhet kommer igång.  

Vid senaste mötet i delegationen framkom att en del intressenter dragit sig ur i dagslä-
get. Men andra har seglat upp som nya kandidater. Här har så klart det allmänna konjunk-
turläget spelat in.  

Det låter kanske tjatigt från vår sida men det berömda ljuset lyser än och har aldrig 
slocknat, även om det fladdrat till i tunneln några gånger. 

Förhandlingsdelegationen 
Bengt-Olov Innala/Tommy Österberg 

Asplund träffas kontinuerligt med oli-
ka teman och resor. 

Seskaröbladet med Ingemar Janson 
som redaktör utkommer med fyra 
nummer per år. Seskaröbladet är en 
mycket uppskattad lokaltidning och 
kommer fortsättningsvis att utges i den 
form som den är idag. 

Ekonomin är stabil och intäkterna 
från arrangemang har ökat genom att 
fler har besökt dem. 

Hembygdsföreningen har 296 med-
lemmar - en ökning med 34 sedan 
föregående år. Styrelsen har träffats 8 
gånger. Representanter från föreningen 
har närvarit vid kulturmöten och vid 
projekts uppstartande. 

Ann-Charlotte Bucht omvaldes som 
ordförande i ytterligare 2 år, Åsa Lind-
gren omvaldes som vice ordförande i 2 
år, Kerstin Johannessen och Sofia Sö-
derholm omvaldes som styrelseleda-
möter i ytterligare 2 år. Revisorerna 
Erland Wallgren och Clas Thyni om-
valdes i ytterligare ett år. Till valbe-
redning omvaldes Mats Lindelöf och 
Susanne Westberg med Mats som 
sammankallande. 
Text: Clas Thyni 

PRO-dag 3 juni 2009 
Inom samtliga 78 PRO-föreningar i 
Norrbotten genomfors en s k PRO-dag 
den 3 juni i år. Föreningarna ska 
genomföra olika aktiviteter för sina 
medlemmar. Seskaröföreningen inbju-
der medlemmarna att samlas på Juko-
lagården. 

Vi samlas kl 12.00 där föreningen 
bjuder på korvgrillning, kaffe med 
dopp, sång och musik. Vidare blir det 
en tipspromenad med frågor om PRO 

ÅRSMÖTE med  
Seskarö Hembygdsförening 
Verksamhetsberättelsen inleds med 
följande utdrag ur Svenska ordlistan: 
Seskarö Hembygdsförening "för stär-
kande av hembygdskänslan och främ-
jande av kännedomen om hembygdens 
forna och nutida kultur- och naturför-
hållanden." 

Under verksamhetsåret har påbörjats 
och återupptagits projekt som legat i 
"träda" en tid. Tilläggsisoleringen av 
vinden på Folkets Hus är ett av de sto-
ra projekt som varit uppe på dagord-
ningen i 10 årstid. Isoleringen har ut-
förts med spån från en lokal entrepre-
nör. Detta tillsammans med de utbytta 
värmepumparna hoppas styrelsen att 
elkostnaderna ska minskas. Nästa steg 
blir att täta och isolera fönstren. 

Arbetet med Seskaröboken har åter-
upptagits. Mycket material finns klart 
men mycket återstår. Gruppen som 
arbetar med denna stora men historiskt 
sett viktiga bok träffas två gånger per 
månad och leds av Karl-Erik Nyström. 
Föreningens hemsida har kommit 
igång och uppdateras kontinuerligt. 

Den årliga julgransplundringen ar-
rangerades tillsammans med idrottsfö-
reningen - ett arrangemang som Setra 
tidigare finansierade och ansvarade 
för. 

De sektioner som finns inom hem-
bygdsföreningen är DRAMIX som 
efter ett års uppehåll dragit fulla hus 
med sin senaste show. En barngrupp 
inom teatern med namnet SMAJL,- 
ledd av Linda Innala och Ann-Sofi 
Brännare - gjorde succé' med sin för-
sta uppsättning under försommaren. 

Trädgårdsgruppen ledd av Kerstin 

och om Seskarö. Priser till de med 
flest rätt. Pilkastning kan även roa 
medlemmarna. Vår studieorganisatör 
Sinikka Westman har nyligen kommit 
hem från PRO:s folkhögskola i Gy-
singe där hon deltagit i en kurs om 
friskvård och hon får tillfälle att visa 
något som hon lärt sig på kursen. 

Styrelsen hoppas på att vädrets mak-
ter står oss bi och att vi får många del-
tagare. Blir det regn inställer vi pro-
grammet. 

"Nalle" tillsammans med husse Tommy 
Österberg. Mera om Nalles bedrifter i 
nästa nummer. 

SESKARÖDAGEN 
Söndagen den 5 juli 
kl. 12.00 � 16.00, 

Folkets Hus 
Loppmarknad/

Servering/
Tipspromenad,  
vuxna/barn,  

trollkarl 
Konstutställning 

och mycket mera� 

Välkomna! 
Seskarö Hembygdsförening 
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Handlar´n 
Som öborna säkert uppmärksammat så 
har kiosken bytt namn till Seskarö Hand-
lar´n. Jag pratar med Ann-Charlotte 
Bucht, och frågar henne om satsningen. 
Hon berättar att Handlar´n konceptet in-
nebär att de nu har tillgång till fler leve-
rantörer, och ett bredare sortiment på 
livsmedel, vilket ger lägre priser. 

Vidare så har de också hjälp från gros-
sisten med bl.a information och uppdate-
ringar, vilket underlättar arbetet. Efter-
frågan från kunder gjorde att Ann-
Charlotte och Daniel genomförde sats-
ningen, och de har också fått en del nya 
kunder. 

Några kunder som dricker en kopp kaf-
fe i caféet, passar på att berömma Ann-
Charlotte och Daniel, och butikens ut-
bud. �Handlarna� ser positivt på sitt nya 
koncept, som fortfarande är under ut-
veckling. De hoppas att kunderna ska 
hitta dit, och upptäcka de nya sortimen-
tet, och priserna som man nu kunnat sän-
ka rejält. 

Nästa satsning är en bakugn, så snart 
kan vi njuta av nybakat bröd från Ses-
karö Handlar´n.  

Text: Karolin Korpioja 

Större utbud och lägre priser utlovar Ann-Charlotte... 

På FOLKETS HUS I SOMMAR  
4 juli samt 8 augusti 
Se mer info på Anslagstavlorna 
Arrangör: Seskarö Hembygdsförening 



 
 
 
 
 
 
 

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 Skog  

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Trappa bortskänkes 
Trappa av impregnerat virke bortskänkes. 230 x 80 
cm, räcke på ena sidan. Hämtas vid Aluddsvägen. 
0922-20 115. Även en landgång bortskänkes. 
PS En rejäl hugg-kubbe önskas köpa.  

Haparanda Teaterförening 
Träna med Cirkus Cirkör  
Cirkus Cirkör ger dig träning i jonglering, akrobatik, trapets, lindans, ba-
lans & kroppspyramider. Undervisningen pågår under en vecka och är 
uppdelad i olkika svårighetsgrader och åldersklasser.  
FÖR DIG MELLAN 7 - 101 ÅR.  
Mån 29/6 � 3/7  
Anmäl senast 5/6  
Anmälningsblanketter finns att hämta på Folkets Hus  
info@haparandateaterforening.nu  
Uppvisning 3/7 kl. 15.00  

Neo & Svante Lindqvist  
När Norrbotten NEO:s virtuosa musiker nu gör turné i länet så gör man 
det i sällskap med spelmannen och dramatikern Svante Lindqvist. Norr-
botten NEO rör sig mellan äldre tiders musik och det ännu inte hörda på 
samma obehindrade sätt som Svante låter norrbottniska grubblerier gå i 
klinch med Gunnar Ekelöfs poesi.  
Mattila Byagård  
On 2 september kl.19.00  
Bokning av bilj:0922-613 89 

Norrbottens Kammarorkesters stråk 
med Anders Paulsson, sopransaxofonisten ar  
dirigent: Eva Ollikainen  
Att som solist vara helt inriktad på musik för sopransaxofon kan förefalla 
som ett udda karriärval. Men sopransaxofonistvirtuosen Anders Paulsson 
har gjort begränsningen till en konstnärlig poäng och därmed blivit en av 
Sveriges mer gränsöverskridande musiker. Under denna konsert framför 
Norrbottens Kammarorkester, tillsammans med den unga finska dirigenten 
Eva Ollikainen.  
Haparanda Kyrka  
Lö 26 september kl.16.00  
Direktsända operor från  
Metropolitan se : www.fhp.nu  
Numera även BIO. Aktuella filmer på www.bioguiden.se 
se även affischer och annonser 
RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR  
Info: Haparanda Teaterföreningen 0922-145 49 

Efterlyses 
Jag är på jakt efter gamla bilder från barnkolonin som 
fanns på Seskarö på 1950 talet. 

Vi ungar åkte dit på flaket på Arne Partanens lastbil 
och sjöng röda stugor tågar vi förbi när vi passerade 
de röda stugorna som fortfarande finns kvar längst in i 
Sortisviken. 

Jag är intresserad eftersom Gullan och jag har kom-
mit fram till att vi var nog där samtidigt. 
Mitt telefon nr är 0220 36058 el. 070 6305751 
Vänligen 
Alf Dunder 

Årsmöte Seskarö Vägförening 
. 
Söndagen 14 juni kl: 18 00. Folkets hus lilla salen Vi bju-
der på fika!  
Styrelsen S-Ö Vägförening 

  Seskarö Wärdshus 
 
11 juli       Hemvändarkväll 
 
24 juli       The Stockholm Live Band 
                 m Elin Hornmalm 

Seskarö Hembygdsförening  
informerar� 
Kansliet på Folkets hus har semesterstängt  
från och med den 6 juli�31 juli. 
Önskas kontakt med hembygdsföreningen,  
Kontakta Ordförande Ann-Charlotte Bucht på tfn 070-
205 20 05 


