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VI = Seskarös

FRAMTID!
DETTA är Seskarös FRAMTID!
Karolina Korpioja
tar sig tid att jobba med ungarna
som är vår, dvs
Seskarös Framtid. STOR eloge
till henne! Kolla
på sidan 3!

Här är hela barngympa gänget samlat för att gympa till sammans sista gången före sommarlovet. Efteråt smaskades det på glass! Foto: Jason

Seskarö har
faktiskt
kontakter
jorden runt!
DETTA är Seskarös
om inte utomjordiska kontakter men
dock VÄRLDEN
RUNT! Vi har några
få entusiastiska RADIOamatörer här på
Seskarö som håller
på med detta. Se sidan 4.

Många radioamatörer passade på sola vid stranden under denna härliga sensommarhelg. Foto: Jason

Seskarö på internet: www.seskaro-hembygd.se
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Ledare
Seskarö och Sågen
Sågen har varit helt dominerande ämne i
Seskarö-Bladet en längre tid. Nu är det
tyst och stilla här mittemot mitt hus men
sågplanen har fyllts till brädden av – massaved = upplagsplats för Billerud. En dyr
omväg kan tyckas.
När jag ber Bengt-Olov Innala att skriva ledare så avböjer han: "Förra gången
jag skrev ledare för Seskarö-Bladet så
fick jag sparken av Setra för just detta."
Detta är ju helt upprörande. Vi har både
press- och yttrandefrihet! Dessutom detta
att medverka i byns egen tidning.
Men vad händer nu på sågfronten? Inte
särskilt mycket om man ska försöka tolka
en pressrelease från Seskarödelegationen.
Jag har varit journalist i mer än 40 år och
nåt mer intetsägande har jag aldrig hört
talas om.
Vid sitt nästa möte den 16 oktober ska
dock gruppen komma med förslag till nya
verksamheter. Vi väntar med stor spänning!
Nåt roligare att berätta? Största skörden av hallon och vinbär. den grönaste
gräsmattan under de åtta år jag bott på
härliga Seskarö. Detta tack vare varannandagsregnen...
SEGELbåtarna har trängts vid Leppiniemikajen, en kväll var det ELVA stycken – och inte en enda motorbåt. Bensinen
har blivit dyrare... Alla önskar en duschkabin vid kajen och en grillplats. Detta
har jag framfört till kommunen.
Det allra roligaste till sist: Min älsklingsigelkott Daisy har fått tillökning!
Några spridda tankar från
Redaktören Jason

Lyckat idrottsjubileum
på ett soligt Seskarö
Seskarös i särklass största förening
är Seskarö IF. Den 12 juli passade
man på att fira sin 40-årsdag. Det
blev ett mycket lyckat jubileum.
Lilla Seskarö har en mängd av föreningar men i särklass störst är Seskarö
IF. Praktiskt alla på ön har nån anknytning dit. De allra yngsta är med i Karolina Korpiojas populära barngympa. Se
sid. 3. Nästan överallt har PRO boulesektioner men det behövs inte på Seskarö. Där står SIF för ruljansen, under
sommaren på en riktigt anlagd boulestadion och vintertid i idrottshallen.
Jubileumsdagen bjöd på både strålande sol och härlig värme. Under dagen var det diverse tävlingar och uppvisningar på SIFs fina gräsplan, som
byggts av medlemmarna själva. På
kvällen blev det stor fest i Folkets hus.
Jubileet hade förberetts under lång tid.
Föreningens vice ordförande Tore
Svedlund hälsade gäster och medlemmar välkomna. Karl-Erik Nyström, tidigare styrelsemedlem och ordförande,
inledde med en föredömligt komprimerad historik. Seskarö har två teatersällskap. Seniorerna, dvs Dramix, bjöd på
en bejublad specialdesignad revy till
SIFs ära. Den goda maten som serverades kom från Palogården.
Många gäster fanns förstås på plats:
Från Haparanda kommun Kåre Strömbäck, från Norrbottens Skidförbund
Göran Honkamaa, som också fick dela
ut hederstecken för de andra förbunden.
Några av de som var med och grundade

Vid Seskarö IF:s 40-årsjubileum hyllades styrelsen sist av alla med den till jubileet framtagna minnesmedaljen. Från vänster Håkan Gard, Tore Svedlund, Karoliina Korpioja, Fia
Hautalampi, Ingemar Sandström, Tomas Högström och Marko Rönkkö. Längst till höger
medaljutdelaren K-E Nyström. Foto: Jason
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klubben och som ingick i den första
styrelsen fanns också på plats. Hans
Eriksson hade kommit upp från Södertälje för att kunna delta.
Klubben har haft några verkliga elitmän, och en av dessa, Lars Lundkvist,
var närvarande och fick ta mot utmärkelser från förbund och föreningen. En
stor mängd medaljer och utmärkelser
utdelades, och kvällen avslutades med
dans till tonerna av Smith &Jones.
Text och foto:
Ingemar Janson "Jason"

Två DM-mästare från Haparanda OK:s
tävlingar i Vuono. Lars Lundkvist och Jan
Lindström. Lars, övre bilden, är 44 år och
tävlar fortfarande i seniorklassen. Det är 22
år sedan han vann sitt första senior-DM.

Foto: Karl-Erik Nyström
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Seskarös unga
entertainers i
egen föreställning
Ungdomsteatern Smajl, sex tjejer och en
kille hade på lördagskvällen den 7 juni
intagit Seskarö folkets hus. Lokalen var
i det närmaste fullsatt när gruppen under
ledning av Linda Innala och Ann-Sofie
Brännare brände av ett helt gäng med
sketcher blandat med musik.
Sketcherna har ungdomarna skrivit
själva och vi bjöds på nio olika sketcher
med allt från minnesluckor, jobbsökning, ungdomsproblem, modevisning
samt dans. Linda och Ann-Sofie roddar
mellan sketcherna. I modevisningen så
var Walter Innala konferencier och de
unga damerna gick på catwalken. De
visade upp årets sommarmode. I år så
verkar rivjärnet vara en het accessoar
men även snickarlooken verkar komma
starkt, så ha hammaren rätt i handen!
Här får ni ett litet smakprov på några av
sketcherna. I sketchen “Bion” så spelar
Carina Lehto biobesökare med popcornsug. Agnes Fält spelar killen och Walter
Innala, popcornförsäljare. Killen och
försäljaren går fram till biobesökaren
och frågar efter tiden. Klockan och popcornen i samma hand, ni kan ju tänka er
vad som händer! Och tre gånger! Vi får
även möta Astrid Eriksson, spelad av
Emma Rudja. Astrid en hemskt upptagen människa. En kul monolog om livets svårigheter. Två jobb och kids att

Midsommarfesten
känns lite länge sen men den förflöt
som alla år tillförne med midsommarstång, diverse stånd och serveringar
av öns alla samlade föreningar. (Enda
gången på hela året?) Behåållningen av
allt detta arbete ska ju NI, dvs ni som

Walter och Linda Innala pustar ut på trappan tillsammans med Ann-Sofie Brännare.
försörja. Naturligtvis så bjuds vi även på
en sjukdomshistoria. Diagnos ÅNN,
något som jag tror att många lider av,
inklusive undertecknad. ÅNN = Åldersrelaterad Nedsättning av Närminnet. Här
är det mannen (Walter) som ständigt
glömmer och är helt slut efter en dag. En
timme går fort när man blir underhållen
av så duktiga ungdomar! De har utvecklats mycket under de sista två åren.
Ungdomarna har jobbat hårt under
hösten och våren och i år så firar ungdomsteatern femårsjubileum. Nytt för i

år är att de bytt namn från Dramix Junior till SMAJL. Dagen till ära bar alla
svarta t-shirts med smajl i gult tryck,
sponsrade av Arbete & Fritid.
På scenen: Amanda Brännare, Johanna Englund, Agnes Fält, Walter Innala,
Carina Lehto, Emma Rudja och Sandra
Söderholm. Ledare: Linda Innala och
Ann-Sofie Brännare. Ljud- och ljus:
Michael Oscarson.
Text: Susanne Westberg.
Foto: Ingemar Janson

läser Seskarö-Bladet njuta av! Därför
att pengarna som kommer in bl a finansierar just utgivningen av vår egen tidning!!! Hur många byar med bara 530
invånare har en egen "riktig = tryckt"
tidning? Jo det har vi på Seskarö just
tack vare er som ödslar era pengar på
midsommarfesten. Vi som gör tidningen kan bara TACKA! För redaktionen
Ingemar Janson "Jason" (redaktör)

Vi börjar med att värma upp till musik. Sedan blir det musiklekar och vi
sjunger sånger. När det är avklarat åker
utrustningen fram och det är riktigt bra
saker. Allt från studsmattor till hopprep. Även skolan och förskolan kan
utnyttja redskapen. Det har alltid varit
god uppslutning och barnen är sällan
borta. Jag känner att det är uppskattat.
Föräldrarna är nöjda för man slipper
åka till stan. Det är viktigt för barnen
att ha roligt och få leka. Ett komplement till de som inte är så intresserade
av fotboll och innebandy.
- Är du ensam som ledare?
- I början var vi två, jag och Elisabeth
Gard men de fem senaste åren har jag
varit själv. Jag kommer att fortsätta så
länge jag orkar. Till sist så vill Karolina och Seskarö IF hälsa alla barn välkomna till gymnastiken som drar igång
måndagen den 8 september kl 17.00,
Seskarö IF:s idrottshall.
Bild på omslaget!

Hallå där...
Karolina Korpioja som för åttonde
året leder barngymnastiken på Seskarö! Nu är det dags igen efter sommaruppehållet. Varje måndag mellan
17 och 18 så leker och gympar barn
från 2-6 år.
- Det är ett stadigt antal barn som är
med, antalet har ökat de två sista åren
då det flyttat in fler barnfamiljer. Vi har
också mindre barn som hänger med i
och med att föräldrarna följer med sina
små.
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Radiogänget kom åter
till Lägergården på Seskarö
Här på Seskarö har vi tre kända radioamatörer men det kom ett 60-tal
då man inbjöd till träff på Lägergården för tredje gången. Träffen i mitten av augusti gynnades av strålande
sol och härlig värme. Dom har redan
bokat för nästa sommar!
Kari Alamäki, sotarmästare boende på
Seskarö har en praktfull mast utanför
sitt sotarkontor vid Henrikssonsbacken.
Professor Erling Wande, Uppsala har
sommarhus på Seskarö och även han
har utrustning för radiokontakt jorden
runt. Mikael Styrefors hade allra närmast till radioträffen. Han har sin stuga
alldeles intill Tromsö camping! Många
av deltagarna kom från svenskbygderna
i södra Finland.

gänget var Kari Alamäki.
Skulle någon läsare bli
inresse så kontakta gärna
Kari! Du måste gå en kurs
för att få kalla dig radioamatör och få sändarlicens.
Det verkar vara en härlig
hobby med gott kamratskap!
Text och foto: Jason

Erling Wande har en egen liten radiostudio hemma
i stugan på Seskarö.

Kontakter över hela världen
Yngve Mattsson Hjerpe, Överkalix är
ordförande i Kalix radioklubb som har
ca 30 medlemmar. I Sverige finns ungefär 12 000 radioamatörer och de har
kolleger faktiskt i hela världen (utom i
Nordkorea). Vice ordförande är Mikael
Styrefors.
Han betonar entusiasmen och glädjen
i denna hobby. Utrustningen kan verka
lite "prylgalen" men man kan börja med
en enkel "maskin" för bara en tusenlapp
och sen byta upp sej efterhand.
Det knastrade och gnistrade i alla stugorna men många passade på att sola
vid den härliga stranden. Kock för hela

Kolla vilket överdådigt prisbord! Priser för mer än 6 000 kr konstaterar Kari Alamäki, Seskarö t.h. och Göran Larsson, Överkalix helt förnöjt.

Soligt
vänortsbesök från
Finland på Seskarö
I somras hade Seskarö PRO besök av
sin vänortsklubb Haukipudas från
Finland. I ett strålande solsken togs
gästerna emot ute på den vackra Lägergården i Tromsö.
Seskarö är ju känt för sitt ovanligt rika
föreningsliv. En av de största organisationen på ön är PRO med sina 130 medlemmar.
För en tid sedan gjorde Seskarö PRO
ett besök i Haukipudas (som ligger i närheten av Oulo) och nu var det dags att
bjuda tillbaka. Det blev tal och sång,
härlig hemlagad seskarömat samt teaterföreställning av PRO Haparanda
Ordföranden Clas Thyni hälsade välkommen inte bara till de finska gästerna
utan också till PROs distriktsordförande
Lars Hedberg samt PROs ombudsman
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Gästerna anländer i strålande solsken

Ulla Ohlsson.
Mycket uppskattad blev en föreställning med skjutgalna (!) damer från Haparanda PRO. Där han man nämligen
bildat en duktig teaterensemble som spelar omväxlande på svenska och finska.

Maten som serverades hade lagats PROs
egna damer och rönte stor uppskattning.
Text och foto:
Ingemar Janson Jason
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Poesi på Seskarö

SeskaröDagen

Poesi är tydligen inget som berör på
vår poetiskt sköna ö. Ingen enda seskaröbo fanns i publiken på Seskarö
Folkets hus då Jukolastiftelsen öppnade
sitt 27:e(!) seminarium. Förra året
handlade det ju om TEATER i Tornedalen med bl a skicklige teaterchefen
Erik Kiviniemi. I år var temat
"Gränsens POESI" med t ex just nu så
aktuelle Bengt Pohjanen, snärtigt träffande Mona Mörtlund, kritikern mm
Olavi Jama, Helsingfors m fl. Den publik som rest hit även långväga ifrån
fick även lyssna till när "guld-strupen"
Ann-Sofie Ailavou sjöng sånger ur
"Smugglaroperan" och Anneli Nilsson
från Överkalix lät oss njuta av smeksamt mjuka svenska folkvisor.
Några seskaröbor har kanske ÄNNU
inte njutit av den helt underbara Jukolagården KVÄLLStid? Varje år brukar vi
samlas till SIKhalstring men i år hade
Tapio Salo & Co inte lyckats få tag i
lämplig sik utan det blev en helt superb
lax-soppa direkt tillagad över elden.
Till detta serverades en totalt underbar
SVAMPstuvning (plockad runt Jukolagården). Allt medan solen sakta sänker
sej ner över vår underbara lilla insjö
(som ju ni envisas med att kalla Träsket – vilket hemskt namn istället för
"Trollsjön" som jag ju föreslagit). Vid
gården passade Seskarö KonstsnärsKlubb på med en liten konstutställning
på initiativ av Frans Baas.
Men kanske blir detta SISTA seminariet, tyvärr? Och vackra Jukolagården
blir en vanlig sommarstuga bland alla
andra? Se nästa notis.
Jason

Vilket år i ordningen den avhållits vet
jag inte men i år "förgylldes" den av bl a
vår egen brandkår som under stor uppståndelse skar upp en havererad bil ute
på gården. Sågen läggs ner under oerhört
trista omständigheter. Detta har vi utförligt skildrat i Seskarö-Bladet. Men!
OERHÖRT viktigt: Vår lilla men fantastiskt duktiga och effektiva BRANDKÅR
FINNS KVAR! Detta ville man demonstrera denna dag.
Det hölls loppmarknad och café med
våfflor. Seskarö KONSTNÄRS-Klubb
passade på att ha vernissage för sin, vid
det här laget, traditionella konstutställning på Folkets hus och vid Jukolagården.

Historiekväll/
Seskaröboken
Vi, alla som är intresserade
av att berätta Historier och
händelser från Seskarö och
som är intresserade av det
fortsatta arbetet med Seskaröboken, träffas den 17
september kl. 19.00 i Lilla
salen, Folkets Hus.
Välkomna !
Karl-Erik Nyström/
Ann-Charlotte Bucht

Text & Foto: Jason

andra? Detta är faktiskt ett litet NÖDrop.
Ingemar Janson

Igelkottarna
Tack för alla rapporter om igelkottar på
Seskarö! Fast fortfarande VET jag inte
hur de FÖRSTA igelkottarna kom till
ön, för vi är ju faktiskt en Ö! Någon
måste ju ha tagit/fraktat dom hit eller
hur? Inte bara EN kotte eftersom det har
blivit FLERA?
Såvitt jag förstår så DRÄLLER det
NU helt enkelt av kottar över hela ön.
Kul tycker jag och vi andra som gillar
dessa små taggiga URTIDSdjur
(MILJONtals år gamla! En av VÄRLDENS äldsta djur.). Min egen lilla
"Daisy" (som jag räddade livet på hos
Djursjukhuset i Kalix sen hon fått en
metkrok genom kinden) har fått ungar.
En unge blev uppäten av en hund i hans
hundgård ( skyll dej själv!) men sen dess
har jag själv sett flera igelkottsUNGAR.
Fortsätt rapportera!
Ingemar Janson

Seskarös brandmän i aktion.

VED till Jukola?
Jukolagården byggdes av den kände
journalisten och författaren, lite excentriske Sigurd Klockare. Den ägs och
drivs nu av Jukolastiftelsen. Enda anknytningen till Seskarö är – tyvärr just
nu! – undertecknad som tillhör styrelsen.
Gårdens enda INKOMSTkälla är uthyrning (som handhas av Seskarö-kiosken).
Men tyvärr täcker inkomsterna inte våra
utgifter. I år har vi tvingats sälja några
små aktiefonder. Därmed klarar vi oss
åtminstone i år. Hur ska det gå SEDAN?
Vi i styrelsen har t ex jobbat själva med
att samla in ved, måla om husen osv. Vi
har också fått lite ved från sågen. Men
nu är det slut med även detta...
Vår ÖDMJUKA fråga: Kan någon av
Seskarös många skogsägare tänka sig att
skänka (eller åtminstone sälja förmånligt
nåt VEDlass) till oss?
Även om det ytliga intresset inte alls
speglar verkligheten så tror jag att
MÅNGA Seskaröbor tycker att det vore
tråkigt om Jukolagården skulle FÖRSVINNA!? Som jag själv har uppfattat
det så finns det väldigt många KULTURpersonligheter här på ön! Visst vore
det sorgligt om den oerhört vackra Jukolagården blir en sommarstuga bland alla

Två av mina ständiga fyra kottar
(tvillingar?) kvällsspisar Foto Jason

Vår färskaste företagare
Sågen har slagit igen. Men Walther Innala
går motsatt väg: Han startar ett NYTT företag – Walthers GräsklipparService! Det
är – ännu! – inte så stort företag och ganska säsongsbetonat men vi önskar ägaren
lycka till! Vem vet? Foto Jason.
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Rockmusik &
återförening
Återigen har vi fått uppleva Dramixgängets teatertalanger. Temat i sommarens uppsättning “I´m gonna
marry Vinnie Vincent”, var återförening, nostalgi, uppgörelser med
det förflutna och nystart i livet. Och
naturligtvis rockmusiken av Kiss,
som fanns med genom hela föreställningen.
Handlingen startar när fem kvinnor
återförenas på initiativ av tvillingsystrarna Eva och Jessica. Det är 25 år sedan de alla var tillsammans sist. Kvinnorna var i sin ungdom inbitna hårdrocksfans, och levde ett intensivt partyliv, med gruppen Kiss som sina största
idoler. Framförallt för Jessica, som
fortfarande dyrkar gruppen, och mest
av allt gitarristen Vinnie Vincent.
Under den till synes problemfria
ytan, visar det sig att livet inte är så
perfekt som det först ser ut att vara.
Clarissa - framgångsrik konstnär,
Yvonne - firad dansbandssångerska
och Kattis med ny man (igen!), har en
hel del bekännelser att komma med,
som tar bort glansen från den skinande
ytan.
En central del i handlingen kretsar
kring tvillingsystrarnas “uppgörelse”
med varandra. Deras olika personlighet
och livsstil, ställer saker på sin spets,
när de börjar fundera över hur livet
blev, vilka val man gjorde, och hur det
ska bli i fortsättningen. Dessa frågeställningar blir aktuella för alla fem
under pjäsens gång.
Föreställningen skiljer sig från de
jag tidigare sett, då det finns en allvarligare underton. Det blir många funderingar om livets alla “krumbukter”.
Däremellan varvas det med massor av
humor, fartfyllda sång och dans nummer, dramatik och ett och annat saftigt
avslöjande!
Inte minst när den ordentliga Eva,
tillslut avslöjar vem som är far till hennes dotter Simone: inte mindre än
sångaren i Kiss, Gene Simmons!
Ensemblen river av ett gäng rocklåtar under kvällen, och sånginsatserna
är mycket bra. Man har i år satsat på
sången, och bl.a tagit sånglektioner hos
en musiklärare.
I år hade man tre föreställningar,
som visades den 3,4,5 juli. Sammanlagt såg ca. 150 personer pjäsen.
När jag pratar med tjejerna efter
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föreställningen, berättar de att de arbetat med pjäsen under nästan hela året.
De har träffats varje söndag, och har
haft mycket roligt tillsammans. Susanne Westberg och Elisa Kokkonen har
skrivit manus, med hjälp och tips av de
andra i gruppen: Erika Medström, Åsa
Lindgren och Anna-Lena Pessa. Elisa
har även fungerat som sångcoach. Ljus
och ljud har Michael Oscarsson stått
för, och Hans Innala har fixat ljud och
musikmix. De berättar också att man
försökt hitta nya vinklar och idéer, och
att de regisserat varandra. Ros-Marie
Barmosse har bistått med regihjälp vid
ett par tillfällen.
Så, hur gick det då? Jo, systrarna
försonades, och saker och ting föll på

plats för alla de fem rockbrudarna. Allt
avslutades med ett rockigt sångnummer till en Kiss-låt, vad annars! Publiken var med och klappade entusiastiskt
i takt med musiken. När sången klingat
ut, fortsatte applåderna en lång stund.
Det är verkligen roligt att vi har
egen teaterverksamhet här på Seskarö,
det uppskattas av många! Vi ser framemot nästa föreställning med Dramix.
Ps. Vi som deltog i SIF.s jubileumsfest
i somras, fick även där nöjet att bli underhållna av Dramix. Skratten var
många och sketcherna uppskattades av
arrangören och av gästerna. Tack Dramix!
Text: Karolina Korpioja
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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
SURSTRÖMMING
F Ö R SIF- MEDLEMMAR
Onsdagen den 1 oktober 2008 bjuder
Seskarö Idrottsförening samtliga medlemmar på den årliga surströmmingen.
Lokal: Idrottspaviljongen Tid: KL. 18.00
Anmälan göres till Håkan på ICA eller till
kansliet senast måndag 29 september.

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. Susanne Westberg, 201 23
OBS! Alla föreningar på ön annonserar gratis!
SIF
INFORMERAR

Från och med den 29/9, 2008 kommer det att vara möjligt att slänga
ris och brännbart vid idrottsplatsen för 2009 års maj-brasa. Observera att det endast kan ske under kansliets öppettider som är mellan
08.00-12.00, önskas annan tid var vänlig kontakta kansliet på tfn
070-5449495 för en överenskommelse.

Välkomna!
Vi bjuder också på utebastu för dom
som vill bada kl. 16.00. Tel 20015 eller 0705449495 stig.
ÅRSMÖTE I SESKARÖ
VÄGFÖRENING
SÖNDAG 21/9 KL:19 FOLKETS HUS
LILLA SALEN
VI BJUDER PÅ FIKA!
STYRELSEN S-Ö VÄGFÖRENING

Hembygdsföreningen informerar…
– Arbetet med den nya hemsidan är nu färdig.
Adressen är www.seskaro.net.
– Samtliga entréer på Folkets Hus målas och
renoveras.
– Arbetet med tilläggsisoleringen av Folkets Hus
fortsätter.
– Under hösten planeras soppdagar, Pubkväll,
Historia/Seskaröboken.
För höstens program se kommande anslag.
– Köket på Folkets Hus kommer delvis att vara
avstängt under reparationsarbetet efter en vattenskada under diskbänken.
/Ann-Charlotte Bucht

Säljes
Gasolflaska, 5 kilo i modern exposit.
Ung. halvfylld. Säljes till halva nypriset.
Trappa av impregnerat trä. Längd ca 230
cm, bredd ca 80 cm. Räcke på ena sidan.
100 kr. Ingemar Janson, 0922-20 115

Dagens Lunch, husmanskost serveras mellan
Kl. 10.30 – 13.00 måndag/onsdag/fredag
Inkl dryck, smör, bröd & kaffe
69 kr
PRO medlemmar
50 kr
Vi har även Sallader, baguetter, smörgåsar

Välkomna in
Ann-Charlotte & Daniel
Seskarö Kiosk & Ö-service
Tfn 0922-20550

Inte bara tidningar!

Hembygdsföreningens styrelse

Trycksaker av alla slag. Stora
som små! Kontakta oss som
trycker er egen tidning SeskaröBladet och som vi använder
som reklam för vårt tryckeri!

Ann-Charlotte Bucht Ordf
Åsa Lindgren v. ordf.
Saara Innala, kassör
Kerstin Johannesse’n suppl.
Sofia Söderholm suppleant
Maj Söderholm, suppleant
Erika Medström suppleant
Nadja Skog suppleant

GJ Offset i Kalix
Tel 0923-142 00

tel. 205 22
tel. 204 29
tel. 200 13
tel. 201 31
tel. 205 44
tel. 201 91

