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Så var det äntligen dags  
för invigning av idrottshallen på Seskarö. 

Ca 100 barn, ungdomar och vuxna kom till 
invigningen där det bjöds på kaffe, fika, 
varmkorv, festis och annat gott. 

En hinderbana lockade barnen till lek, och man 
kunde se sig om i de nybyggda 
omklädningsrummen, styrketräninglokalen och 
den renoverade idrottshallen. Seskarö IF: s 
ordförande Tore Svedlund höll tal när det var 
dags att klippa bandet, och inviga den 
efterlängtade “nya” idrottshallen. 

Karolina Korpioja 
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Gör om Seskarö 
Den 31augusti arrangerade Seskarö 
Hembygdsförening och Haparanda 
kommun ytterligare en workshop under 
temat GÖR OM SESKARÖ. Under det 
halvår som projektet pågått har listan 
över angelägna åtgärder som man vill 
genoföra blivit mycket lång. 
Tanken med denna workshop var att ta 
fram idéer på vad vi ska satsa på under 
de kommande två åren. 
De 25 talet personer som sökt sig till 
Folkets Hus delades upp i grupper där 
varje grupp fick uppgift att prioritera 
det områden som man ansåg vara 
viktiga för Seskarös utveckling. Varje 
person fick också skriva ner sina namn 
under de projekt och åtgärder som man 
gärna ville lägga ner sitt arbete på. 
Nedanstående sammanställning visar på 
de områden som gruppen kände var 
viktiga att ta tag i under de närmaste 
två åren. Listan är icke i 
prioritetsordning utan ska ses en 
bruttolista. 

 Äldreboende 

 Renovering Folkets Hus 

 Bredband på Seskarö 

 Utveckla turistverksamhet till 
att bli en året runt verksamhet 

 Utveckla servicen på Seskarö 

 Öka företagsamheten på 
Seskarö och därmed skapa fler 
arbetstillfällen. 

 Utveckla skärgårdsturismen 
genom att anlägga och bygga 
ut gästhamns-anläggningar. 

Under varje rubrik finns en mängd 
underrubriker som man beslutade lyfta 
fram vid nästa möte. På det sättet kan 

har i samarbete Hembygdsföreningen 
och Seskarö PRO tagit fram underlag 
och Skogsstyrelsen har uppfört en 
dusch i anslutning till den befintliga 
toaletten. 
Vi hoppas och tror att båt turister som 
lägger till vid storkajen blir glatt 
överraskade över att kunna duscha med 
varmvatten. Ingemar Jansson har länge 
stridit för att duschanläggningen skulle 
byggas. Nu kommer den att finas på 
plats då snö och is smält bort på 
Seskarö. 
Nästa steg i satsningen på 
Leppäniemikajen blir att kajen 
renoveras och att vi finner medel att 
bygga till fler gästhamnar. 

man konkretisera utvecklingsarbetet 
och få fram en genomförande-plan för 
prioriterade åtgärder. 
Alla ansåg det vara angeläget att arbetet 
fortsätter på många nivåer för att bl a 
synliggöra att saker sker på Seskarö. Ett 
exempel är att vi tillsammans rensat 
upp i infarter och diken så att 
vattenspeglarna blivit synliga. Seskarö 
är trots allt en Ö. 
 
Till sommaren har Leppäniemikajen 
en efterlängtad dusch till turistande 
båtfolk. 
Ytterligare ett synligt exempel att det 
händer saker på Seskarö är att till våren 
så har vi skapat en duschanläggning på 
Leppäniemikajen. Haparanda Kommun 

Seskarö Skärgårdsfestival blir  
den 21 juli till 24 juli 2016 

Programarbetet är i full gång. Ett intesivt arbete pågår där vi 
dels försöker hålla kvar det som kändes bra och var 
uppskattat dels söka förnyelse. Tycker att dagarna ska 
innehålla många spännande arrangemang för alla åldrar. Vi 
vill också att Seskarö Skärgårdsfestival ska utvecklas till en 
mötesplats där många kommer till Seskarö för att inspireras 
och känna glädje att vara här. 
Fjolårets Skärgårdsfestival som utökas med en dag gav 
verkligen mersmak. Det betyder att vi inleder festivalen 
torsdagen den 21 med en konsert på och vid vatten i vackra 
Saarisviken. 
Vi kommer också att ha aktiviteter i Församlingshemmet 
med filmvisning, bildutställning och föreläsningar. Vi 
arbetar för fullt med at få med nya aktiviteter för barnen. 
Den mycket uppskattade middagen på lördag kväll den 23:e 
kommer att genomföras m m. 
Vid nästa utgåva av Seskaröbladet i maj kommer vi att 
presentera ett utförligt program. 
Så snart vi har klart med de olika programpunkterna 
kommer vi att lägga ut dem på Facebook och våra hemsidor. 
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Ungdomsgruppen på Seskarö 

På måndagar samlas ungdomar från åk 3 och uppåt på Träffpunkten 
för att delta i ungdomsverksamheten som bedrivs på Seskarö. 
Ungdomsgruppen startades 2010 och har från start drivits ideellt av 
föräldrar och engagerade. Idag är jag anställd av Station Ungdomens 
hus som ledare för verksamheten på Seskarö och med hjälp av 
frivilliga håller jag i måndagsträffarna. 
Mellan 15-25 ungdomar kommer varje måndag till träffarna där de 
får umgås, baka, spela spel med mera. Under vår och sommar blir 
det i första hand uteaktiviteter - ofta fotboll eller brännboll. Med 
jämna mellanrum försöker vi anordna extra roliga aktiviteter efter 
ungdomarnas önskan, till exempel tjej/kill-kväll med matlagning 
eller en filmkväll. Dessa arrangemang brukar vara väldigt omtyckta. 
Ungdomsgruppen har genom åren haft ett starkt stöd av 
Hembygdsföreningen och SIF, som ställt upp och stöttat vid bland 
annat bad och bowlingresor. Tack för att ni hjälper oss att göra 
verksamheten möjlig! 
Slutligen vill jag bara säga att jag tycker det är fantastiskt roligt att 
träffa ungdomarna på ön vecka efter vecka och få chansen att umgås 
med dem. De bidrar med mycket härlig energi och man går alltid 
från träffarna med ett gott humör.  

Li Franzén 

SIF:s årsmöte  
den 3 mars samlade drygt 25 medlemmar. Föreningen kan 
se tillbaka på ett bra verksamhetsår, i synnerhet som 
hallen nu är öppen efter en omfattande renovering. 
Föreningens tyngdpunkt ligger nu som förr på att erbjuda 
medlemmarna möjligheter till olika sorters aktiviteter. 
Föreningens orienterare har arrangerat olika sorters 
tävlingar och motionsaktiviteter. Några medlemmar har 
också tävlat, mestadels i närområdet. Framgångar hade Jan 
Lindelöf och Lars Lundkvist. Hans Ylipää vann SM-
medaljer vid veteran-SM på skidor. 
Ekonomin är fortsatt stabil. Det slogs fast på mötet att 
styrelsen gjort ett bra jobb. De olika valen gick snabbt och 
styrelse- och sektionsuppdragen gick lätt att besätta. 

Styrelsen ser ut som följer: Tore Svedlund, ordförande, 
Fia Alamäki, Tomas Högström, Ingvar Sandström, 
Karoliina Korpioja, Ingvar Sandström samt Valter Innala, 
nyval. Styrelsesuppleanter blev Juhani Tulered och 
Kristiina Lepola. Revisorna Erland Wallgren och Bengt-
Göran Semberg valdes även de på nytt. En ny sektion 
bildades för parasport. Magnus Kauma är sammankallande 
i den sektionen. 
Sammankallande i de övriga sektionerna blev Ingvar 
Sandström, fotboll, Kjell Henriksson, skidor, Ingemar 
Sandström, orientering, Rut Österberg, boule, Magnus 
Lundbäck, motion samt Karoliina Korpioja, barn och 
ungdom. Årsmötet avslutades sedvanligt med kaffe och 
smörgåstårta. 

Namnet på vår ö  

har diskuterats i tidigare upplagor av Seskaröbladet. 
 
Stavningar och namnet på ön under tidens gång  
 
Namn   År  Källa 

Seitzekarj  1554-09-14 Brev fr Gustav Vasa 
Seitzenkaröön 1647  Karta Lantmäteriet Nedre 
     socken Seitenkari nr 1-4  
     Geometrisk avmätning 
Säitzenkahri  1680  Karta Lantmäteriet Nedre 
     socken Seitenkari nr 1-4  
     Geometrisk avmätning 
Seskar  1750-1770 Alatornio Rippikirja 
SeitsenKari  1780-1787 Alatornio Rippikirja 
Seithenkari  1785  Karta Lantmäteriet Nedre 
     socken Seitenkari nr 1-4  
     Geometrisk avmätning 
Seitzenkari  1791-1799 Alatornio Rippikirja 
Seitsenkari  1780-1797 Alatornio Rippikirja 
Seitsenkaari  1800-1818 Alatornio Rippikirja 
Seitsenkaari  1818-1855 Nedertorneå AI:1 
Seittenkaari  1856-1865 Nedertorneå AI:5 
Seitenkari  1877-1886 Nedertorneå AI:7 
Seittenkari  1887-1896 Nedertorneå AI:8 
Seskarö  1897-1904 Nedertorneå AIIa:1e 
Seskar. o Seskarö 1905-1924 Nedertorneå AIIa:2b 
Seskarö  1923-1924 Seskarö kbfd AIIa:1 

Seskarö IF:s styrelse för 2016. Från vänster Ingvar 
Sandström, Juhani Tulered, Tomas Högström, Fia Alamäki, 
Tore Svedlund och Karoliina Korpioja. På bilden saknas 
Valter Innala, Magnus Kauma och Kristiina Lepola. 
Foto: Karl-Erik Nyström 
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Fibernät på Seskarö? 

Nu har vi kommit så långt att vi på Seskarö snart måste ta 
ställning till den fortsatta användningen av opto-nätet på 
Seskarö. Som vi vet så har Telia dragit fram fiber till ängen 
mitt emot Idas Handlaren. Därifrån har kommunen köpt en 
anslutning till skolan och Träffpunkten. 
Att vi har fiber inne i centrala Seskarö betyder at det den 
inledande investeringen är gjord. 
De möten som vi haft med företag säger att vi kommit lång i 
våra planer att få ut fiber till alla våra fastigheter på Seskarö. 

Vad behöver vi då göra nu? 
 Det första som vi påbörjat är att preliminärt få fram hur ett 
förslag, till hur ett nät ska dras fram på Seskarö och i vilken 
ordning. Räknar med att hela Seskarö ska på sikt ha fiber 
fram till tomtgränsen. Finns intresse hos ägare av sommarhus 
eller permanent boende på t ex Santasaari att ansluta sig? Hur 
är det med Västra Nikkala? Frågor och uppgifter som inte är 
allt för omfattande. 
När vi fått fram en preliminära dragningskarta kan ett företag 
ta fram en preliminär kalkyl över vad det kostar att få fram 
fiber till tomtgränsen. De som anmäler sitt intresse kan få 
framdraget fram till fastigheten. Den som är tveksam, där 
kommer man att förbereda för installation. Beställer man 
fiber i samband med att man bygger ut nätet blir priset ett . 
Beställer man fiber senare kommer priset att bli väsentligt 
högre. 

Vad kommer det att kosta? 
Kostnaderna är helt och hållet baserat på hur mycket som 
Seskaröborna gör själv, vilka som äger nätet och vem som 
sköter om nätet. En smart lösning då det gäller dragning av 
nätet och ett stort antal anslutna kan innebära att 

Seskaröborna kan ha fiber installerat till en kostnad av ca 
10 000 kr. Naturligtvis så beror installationen på hur många 
som anmäler sitt intresse. Fiberhöjer husets värde med 
kanske 3-5 ggr. 
Om vi har inne fiber så kommer månadskostnaden för nätet, 
telefon, data och Tv (30-60 kanaler) att ligga på ca 500 kr/
månad. En kostnad som idag för de flesta är betydligt högre. 
Hur finansieringen av en ev fiberutbyggnaden ska finansieras 
kommer at undersökas. Det kommer troligen att finnas 
möjligheter att betala installationen kontant eller via ett 
amorteringsförfarande. 

Vad händer nu? 
En karta om tänkt dragning av fiber kommer att tas fram. Ett 
företag ska räkna fram ett mer exakt installationspris, varefter 
ett möte arrangeras på Seskarö där alla intresserade kommer 
att vara med och diskutera projektets fortsatta upplägg. 
Därefter kommer alla som har hus, stugor, företag och 
hyrestagare att kontaktas för att få möjlighet att anmäla sitt 
intresse. Finns intresse så kör vi därefter i gång 

Sten-Inge Videhult 

Seminarium om hur vi kan  
finansiera utveckling på Seskarö 
Under vecka 10 ordnade vi inom ramen för GÖR OM 
SESKARÖ ett seminarium där fokus var att få reda på hur vi 
på Seskarö kan få finansieringshjälp för olika projekt som 
vuxit farm, då vi jobbat med projektet Gör om Seskarö. Det 
är ju bra med idéer men vi måste ju få fram pengar för att 
förvekliga dessa. 

Efter att ledningsgruppen för Leader programmet SPIRA 
MARE hållit planeringsmötet på Seskarö Folkets 
Hus,passade vi på att fånga upp de ledande personerna att 
informera om hur EU och Sverige ska stödja 
landsbygdsutveckling i Sverige och specifikt hur kan vi på 
Seskarö få hjälp till ekonomisk stöttning. Seskarö 
Hembygdsförening har stora planer att renovera Folkets Hus, 
bygga ut med bagarstuga och gemensam bastu på tomten mitt 
emot Folket Hus. Kajen på Seskarö behöver renoveras, 
Saarisviken behöver muddras upp. Bredbandsutbyggnad på 
Seskarö, Idas Handlar’n behöver driftsstöd. Havsbadet på 
Campingen på Tromsö behöver få utbyggd sanitära 
anläggningar etc. Frågor som togs upp på kvällen var många, 
samtidigt som vi fick bra informations över vad som gällde. 

Kvällen som anordnades av Haparanda Kommuns 
landsbygdsutvecklare och Seskarö Hembygdsförening blev 
mycket lyckad. Många nya kontakter skapades och de 40-tal 
deltagare, fick träffa Roger Ylinenpää som är handläggare för 
landsbygdsstödet på Länsstyrelsen och Tiina Marjeta som är 
projektledaren för Leader programmet Spira Mare. 
Haparanda kommuns nyanställda landsbygdsutvecklare 
Jessica Wennberg, höll i arrangemanget, tillsammans med 
Seskarö Hembygdsförening. Jytte Rydiger chef för 

kulturförvaltningen och Allan Fjellvind, bl a ansvarig för 
skärgårdsfrågor i Haparanda Skärgård berättade om 
kommunens planer. 

En helt igenom mycket lyckad kväll med många ivrigt 
argumenterande och lyssnande Seskarö och Haparandabor. 

Sten-Inge Videhult 

Välbesökt seminarium 
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Temmilahtistenen  
och Clarence Isaksson 
I Seskaröbladet  nr: 3 2015 
efterlyste Bert Isacsson en bild 
av Temmilahtistenen.Här present
-eras en som togs för något år 
sedan. Isacsson föreslog att det 
stora stenblocket skulle ha 
kunnat vara en seite. Så förhåller 
det sig knappast, då Isacsson 
bortser från landhöjningen. Vi 
kan räkna med att havet var 
minst fem meter högre då samer 
var hedningar och skulle ha vågat 
offra till seitar. Det innebär att 
inte så mycket av Temmislahti-
stenen skulle ha stuckit upp 
under heden tid. Kanske en 
meter. 

Stenen har för många 
seskaröbor varit ett omtyckt 
utflyktsmål. Så var det också för 
Clarence Isaksson, SAIF:s 
fotbollsmålvakt  under första 
delen av 30-talet och senare stor 
orienterings-ledare i Luleå och 
länet. Clarence berättade för mig 

Temmilahtistenen omtyckt utflyktsmål för Seskaröborna. 

Ett klassiskt SAIF-lag med målvakten Clarence Isaksson längst fram, flankerad av 
bröderna Helge (till vänster) och Hilding Sandström. 

till stenen och berättade för mig 
att hans initialer nu fanns där. 
På bilden, om den blir tillräckligt 
bra återgiven i tidningen, kan 
man se Clarences initialer CI, in-
knackade. 

K-E Nyström 

att han vid sina seskaröbesök 
brukade vara ut till stenen. Han 
tyckte att det var fusk att måla 
sina initialer på stenen. Riktiga 
Seskaröbor knackade in sina, 
menade Clarence. 

Någon gång på 80-talet var han 
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Zumba Gold med Anna  

Zumba Gold är en zumba i lite lugnare takt 
än zumba fitness. Vi har inga hopp, inga 
vridningar och inga snabba byten av rörelser. 
Zumba Gold är för ALLA, för dig som är 
nybörjare, problem med kroppen, leder, 
äldre, tonåringar eller bara för dig som 
känner att jag vill dansa och ha kul. Jag lovar 
att du går ut med ett leende på läpparna och 
en bra känsla i både kropp och knopp. Så 
passa på att testa nu när jag kommer ut på ön. 
3 planerade träffar just nu den 14/3, 21/3 och 
28/3. Vi kommer att hålla till på Folkan kl 
18,30. Sen får vi se om intresset finns så 
kanske jag kan klämma in nått i April. 
Välkomna  

/ Anna Svelin 

Vinter hälsning från 
Seskarö skola Veckan innan 

sportlovet har vi på skolan som tradition att 
ha en Hälsovecka. Under denna vecka har vi 
varje dag någon extra friluftsaktivitet för att 
stärker kondition och hälsa. Varje morgon 
startade vi dagen med meditation. En stund 
med lugn skön musik, ett tänt ljus att titta på 
och en stund där alla bara slappnar av och 
kommer till ro. Veckan har sedan bjudit på 
olika slags aktiviteter som en rolig 
fotbollsturnering i idrottshallen och 
skidåkning runt våra fina skidspår. Vi har 
också tränat koordination och motorik med 
Anna, haft en fartfylld dag i pulkbacken, åkt 
skridskor och ätit frukost tillsammans i 
skolan. Det har varit en härlig vecka med 
våra fina elever som har kämpat och tränat, 
men också skrattat och haft roligt.  

 

Återkommande och efterlängtad 
julgransplundring på Folkets Hus 

Den äldre generationen som besökte 
årets jul-gransplundring konstaterar att 
tiden går i ett huj. Seskaröbarnens väntan 
på årets julgransplundring är äntligen 
slut. Nu är den här! Traditionsenligt 
bjöds det upp till dans kring julgranen, 
en massa gott fikabröd fyllde våra magar 
och en glad tomte dansade med barnen 
innan han, för det var väl en han, delade 
ut godispåsar till alla barnen. Godis som 
skänkts av ICA-Maxi i Haparanda och 
Candy World. 
Allt detta är möjligt genom att 
Hembygdsföreningen tillsammans med 
Seskarö IF för traditionen vidare. En 
tradition som hade sin början på 40-talet. 
På årets julgransplundring fanns 
Seskaröbor som varit med från det at 
julgransplundringen började. 

Dans runt granen 
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Stöd Seskarö 
Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför  

Seskarö 150 kr  
(pga portokostnad)  

Pg 40 98 68-7 

Seskaröbladet mars NR 01 / 16 

Var rädd om våra 
skidspår  

på ön och runt ön 
Promenera inte  

på spåren  
och kör inte skoter på dem! 

Vinterglöd och fikafest 

Sista veckan i februari ordnades 
den återkommande Vinterglöds 
veckan i Haparanda kommun. 
Vi på Seskarö brukar trad-
itionsenligt anordna egen 
aktivitet på lördagen. Det är 
skolan och hembygdsföreningen 
som står för arrangemanget. Så 
även detta år. 

Skolbarnen hade tillsammans 
med sina lärare Kerstin och 
Erika hängt upp konstverk i 
Folkets Hus som barnen ritat 
och målat. Dessa hade 
anknytning till vintern. I 
anslutning till Folkets Hus 
(Gustavssons tomt) hade de 
gjort snöskulpturer. I anslutning 
till presentationen av 
snöskulpturerna så läser skol-
barnen vinterdikter. Därefter så 
ordnades det en tipspromenad 
med målgång på Folkets Hus. 

Inne på Folkets Hus var det 
dukat för fika. Vi kan nog skryta 
med att vi har kommunens 
största och billigaste utbud på 
fika bröd. Denna gång räknade 

vi till 24 sorter. Det är Mats och 
styrelsen för hembygdsföreningen som 
bakat. 
Barnen underhöll med Disneysånger 

under fikat. Stort tack till alla som var 
med och hjälpte till vid arrangemanget. 
Ingen nämnd och ingen glömd. Utan er 
skulle det inte fungera. 

Konstverk med tema vinter. 24 sorter, mums! 
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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 internetadress: www.seskaro.net 
Ni kan också sända material, tex insändare till 
Ingegard.w@telia.com eller till 
peter@apelqvist.com   
 OBS! Alla föreningar på ön annonserar 
gratis! 

Hembygdsföreningens styrelse 

Ordförande  Maud Videhult 
Vice ordf.  Erika Medström 
Kassör   Saara Innala 
Sekreterare  Kerstin Johannessen 
Ledamot  Ingegärd Wennberg 
Ledamot  Elisabeth Harr 
Ledamot  Karin Nordström 

suppleant  Virpi Hermansson 

suppleant  Solveig Mäki 

Seskaröbladet mars NR 01 / 16 

Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

 
 
 
 
 

 

HEMSTÄDNING på Seskarö 

Behöver Du få hjälp med att höststäda din 
bostad, villa eller stuga? 

Vi erbjuder 

 Fönsterputsning! 

 Byte av gardiner 

 Storstädning som är en extra-allt-         
städning som piffar upp bostaden. 

 Flyttstädning 

 Extra uppdrag efter överenskommelse 

 
Städningen sker på fasta tider enligt 
överenskommelse. Det är alltid personal 
anställd på Ö-Pärlan som städar hos dig. Vi 
håller med städmaterial. 
Kontakta Maud på 072-215 67 24, så 
berättar hon mer om det praktisk bl a när vi 
kan komma och vad vi debiterar Er. 
Tjänsten är berättigad till RUT-avdrag som 
vi administrerar. 

 

Välkommen att höra av Er till oss 

Ö-Pärlan 
Semesterboende på Seskarö 

Som ett komplement till campingen pa  Seskaro  finns 
tva  stycken la genheter inne i byn att hyra. 
La genheterna har upp till fem ba ddar och a r mo blerade 
och fullt utrustade. La genheterna hyrs i sja lvhusha ll 
vilket inneba r att man tar med egna lakan och o rngott 
och handukar. Vi tillhandaha ller detta, till en mindre 
kostnad, om man sa  o nskar. 
Beroende hur la nge man ska stanna sa  a r kostnaden 
500 kr/natt och la genhet fo r enstaka natt. 450 kr/natt 
och la genhet upp till fem na tter. Vill man hyra la ngre, sa  
a r kostnaden 300 kr/natt och la genhet. 
Ä r du intresserad och vill veta mer? 

Ho r av dig till Sten-Inge Videhult,  

telefon 070-595 73 70  

eller via e-post sten-inge.videhult@telia.se 

Mulligt och Gulligt  
kommer att ha försäljning den 21 april 2016  

kl 16.00-20.00 på Folkets Hus.  
Klockan 18.00 blir det modevisning 

mailto:sten-inge.videhult@telia.se

