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Ung fiskare satsar på fisketurism i Haparanda skärgård
En ung yrkesfiskare på Seskarö
utvecklar sin verksamhet mot
skärgårdsturism i Haparanda
skärgård. Målet är att besökare
ska få större möjlighet att
uppleva
skärgården
och
dessutom få en smakbit av det
forna fiskarlivet.
Oscar Innala är en 22-årig yrkesfiskare
som breddar sin verksamhet mot
skärgårdsturism. Han erbjuder besökare
i Haparanda skärgård genuina fiskeupplevelser och avkoppling i forna
fiskestugor. Besökarna har möjlighet att
få följa med yrkesfiskare och vittja
redskap och få tillgång till tre genuina
fiskeläger som har använts av yrkesfiskare i decennier.
Idén att erbjuda andra att ta del av det
unika stuglivet har vuxit fram, men för
ungefär ett år sedan började idén gro på
allvar. Oscar Innalas syfte med
projektet är att marknadsföra den nya
verksamheten och anlägga en brygga
men också att söka samarbeten med
andra lokala aktörer för att utveckla
skärgården vidare. Hans vision är att
göra skärgården mer levande.

Avskilt boende vid havet
Fiskelägren består sammanlagt av åtta
sovstugor bara ett kort stenkast ifrån

Fiskelägren har alla havsutsikt. Fiskaren Oscar Innala breddar sin verksamhet och satsar
på fisketurism.

havet. Ett fiskeläger är beläget ca 5 km
söderut från Seskarö-by och de andra
två på öarna Hamnskär och Hyyppä.
Eftersom stugorna ligger avskilt med
havet som närmaste granne och är utan
elektricitet är det spartansk avkoppling i
harmoni med naturen som står i fokus.
– Tanken är att de ska få njuta en vecka
och få en andningspaus innan de går
tillbaka till sitt verkliga liv, säger Oscar
Innala.
På ön Hyyppä har besökarna till
exempel ön alldeles för sig själv. Varje
läger har vedeldade bastur som kan
varvas med dopp i havet. Besökaren
kan fånga sin egen fisk till middagen

och för de som önskar att se mer av
skärgården och öarna runtomkring är
det möjligt att boka båtturer och
fisketurer. Tanken är att gästerna ska
kunna
skräddarsy
sin
vistelse.
– Allting är ju i sin vagga än. Man
måste anpassa sig och ta in synpunkter.
Det som jag tycker är rätt kanske alla
inte tycker om, säger Oscar Innala.
Projektet har finansierats av Europeiska
fiskerifonden (EFF) och FOG: s
nationella medel
Vill du veta mer?
Gå in på seskaroturism.se

Valborg på Seskarö
Valborgsmässoafton firades sedvanligt på idrottsplan
med olika aktiviteter som korvgrillning, lotteri,
luftgevärsskytte, körsång och naturligtvis årets stora
majbrasa. Kommunalrådet Gunnel Simu höll tal och
pokaler delades ut till de som deltagit i KM i skidor av
Sif:s ordförande Tore Svedlund. Arrangemanget var
välbesökt och alla bjöds på kaffe och hembakade
bullar.
Karolina Korpioja

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Ny redaktör!
Eftersom jag nu lämnar Seskarö för Mariestad vill
jag tacka för mig och hälsa min efterträdare
Ingegärd Wennberg välkommen som redaktör.
När ni läser detta har jag redan lämnat ön. Det
har varit härliga elva år här på ön och vem hade
trott att man skulle bli teaterapa, sjöbodsägare,
redaktör m m. Förhoppningsvis så har man roat
en och annan öbo och bjudit på en och annan
god kaka samt skrivit något vettigt. Har gjort mitt
bästa för att sätta Seskarö på kartan. Om inte så
har vi alla fall haft kul på våra möten! Jag vill
passa på att tacka alla för det vänliga bemötande
som jag och min familj mötts av. Nu drar det i de
där rötterna som finns söderut.
Tack och hej från Susanne Westberg!

Seskarö Bensin och
Service ska utvecklas.
Nuvarande lönsamheten
Seskarö Bensin & Service har drivits under snart 2 år.
Genom stora ideella insatser och två anställda har vi lyckats
få igång verksamheten som planerat.
Lönsamheten (nollresultat före avskrivningar) har vi
lyckats upprätthålla genom stora ideella insatser från våra
medlemmar.
Utveckling av verksamheten
Styrelsen har gått igenom verksamheten och tagit fram
förslag för en långsiktig överlevnad och fattat följande
inriktningsbeslut:
1. Bränsleförsäljningen ska ökas genom att vi investerar i en
kortautomat. Gör att vi har ”öppet” dygnet runt.
Investeringen ska vara genomförd i juni månad.
2. Försäljning av mat och dryck ska utvecklas.
Verksamheten har en väl utvecklad grillverksamhet. I
sambands med att Seskarö Såg AB startat upp sin verksamhet erbjuder vi idag en bredare matsedel innehållande
bl a dagens rätter med ordinär husmanskost. Försäljningen
av mat har under första kvartalet 2012 ökat kraftigt och ger
ett gott ekonomiskt tillskott till verksamheten.
Styrelsens bedömning är att det finns ett bra utrymme för
att kunna sälja mer dagens lunchrätter samt lagade maträtter
för kvällsgäster har öppnats. I investeringsplanen ingår att
företaget ska ha pizza på matsedeln. Något som efterfrågats
sedan verksamheten startades.
3 Få rättigheter att servera vin och öl
En utvecklad matservering innebär också att Seskarö Bensin
och Service ansökt om tillstånd för att sälja vin och öl i
samband med olika arrangemang. Vårt kök tillåter inte att vi
får ett permanent tillstånd. För det krävs stora investeringar i
köksutrustning.
Åtgärder ovan skapar en förbättrad lönsamhet och därmed
möjlighet att fortsätta att utveckla verksamheten på Seskarö.
Styrelsen för Seskarö Bensin och Service
gm Sten-Inge Videhult
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Nu ska Seskaröboken färdigställas
Seskaröboken är ordentligt på gång. Äntligen tänker säkert
många!! En grupp bestående av Hans Fält, Bengt Löthberg
och Maud Videhult har under vintern och våren gått igenom
det omfattande och fantastiska material som många har
bidragit med.
Det totala materialet som har samlats är på ca 800 sidor. För
att boken skall gå att bli hanterbar kommer vi att plocka ut
delar av materialet. Texter har gåtts igenom för att se vad som
ska tas med i den första boken vilket inte är enkelt.
Gruppen efterlyser också gamla bilder från sågverkstiden
både från Granvik och Sandvik liksom andra bilder som är
representativt för tidig sågverksepok och samhälle..
För att färdigställa boken har vi kontaktat finansiärer för att
kunna köpa tjänster för sammanställning och redigering av
materialet. Landstinget, länsstyrelsen och Haparanda kommun
har kontaktats för framställningen av boken. Positiva signaler
från finansiärer finns. Arbete fortsätter i jakten på sponsorer
till boken.
Om det går som tänkt hoppas vi på att boken skall vara
färdig i slutet av året eller början på nästa år förutsätt att vi kan
skaffa fram pengar ganska fort så att arbetet kan börja i
augusti
Optimisten Maud Videhult

Modevisning

Sex modiga damer gick på catwalken och visade sommarens
mode den sjuttonde maj. Det var Mulligt & Gulligt som
gästade Seskarö ännu en gång.
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Seskarö Hembygdsförening
Söndag den 1 april höll Seskarö Hembygdsförening sitt
årsmöte i sina lokaler på Folkets Hus. Årsmötet hade samlat
ca 30 medlemmar. Ordförande föredrog föreningens
verksamhetsberättelse som visade att hembygdsförening
under 2011 haft en mycket rik och omväxlande verksamhet
med många olika aktiviteter som engagerat både unga och
gamla Seskaröbor. Utöver verksamhetsberättelsen genomfördes sedvanliga årsmöteshandlingar där bl a föreningens
resultat och balansräkning presenterades.
Att leda Hembygdsföreningens verksamhet under 2012 är
Maud Videhult ordf., Saara Innala kassör, Erika Medström,
Sofia Söderholm, Kerstin Johannessen, Åsa Lindgren och
nyval av Ingegärd Vennberg, Maj Söderholm och Elisabeth
Videhult Harr suppl.

Kafferep
Sju sorters kakor serverades på folkan under vinterglödsdagen 26/2 och det var fullsatt. Alla lät sig väl smaka och till kaffet
spelade och sjöng Hans Fält, Tomas Martin och Stefan Wennberg. Barnen sjöng också under fikat. Ett arrangemang som tål att
upprepas./sw

Informationsmöte om skoteråkning
Mötet var initierat av kommunen, hembygdsföreningen och
SIF. De få ungdomar som närvarade berättade hur de såg på
saken. Någon upplevde att skoteråkningen var mer frekvent
på helger och nätter. Haparanda skoterklubb skulle ut i
skolorna och prata.
Efter en kortare diskussion kom förslag om att bästa
lösningen var att polisen informerade eleverna i skolorna vad
som gäller i fråga om skoteråkning, på det sättet skulle man
nå ut till alla./sw

Utse årets Elof-Stipendiat 2012
Elof Anundi, en välkänd Seskaröbo donerade pengar till
Seskarö IF för utdelningen av ett stipendium. Stipendiet är en
minnesgåva som tilldelas en person som utfört en god idrottsoch/eller ledargärning i Seskarö IF.
Vi vill ha förslag på person som ska få 2012 års minnesgåva.
Utdelningen sker i samband med att Laponia ordnar räkfrossa
med avgång från Leppäniemikajen i slutet av juni.
Förslag på kandidat ska göras till Fia Hautalampi på tel.
070-3519551 eller fia.hautalampi@telia.com senast den 25
juni.

får hoppas att fler väljer att kombinera sin semester med att
låta barnen vara med i vår fotbollsskola.

Ungdomslag från Luleå har träningsläger
på Seskarö 16-17 juni. Helgen innan fotbollskolan startar får
vi besök av Gammelstads IF:s ungdomslag pojkar 12 år som
har valt att komma ut till Seskarö och ha ett kortare
fotbollsläger innan sommarlovet.
Vi hoppas att deras besök kommer att bli lyckad men mycke
sol och kanske bad i träsket. Blir lägret lyckat så kanske vi
kan se fler lag som besöker oss under sommare. Det är få
förenignar som har så fin gräsplan och miljö som vi på
Seskarö.
Sten-Inge Videhult Ansv. Fotbollskolan

Årets fotbollsskola
Den årliga fotbollsskola för både flickor och pojkar hålls
mellan 18 – 21 juni. Fotbollsskolan som kallas Landslagets
Fotbollsskola hoppas samla många barn i ådrarna 6 – 14 år.
Tidigare år har vi haft flest barn från Seskarö men även barn
från Umeå, Luleå, Nikkala, Haparanda, Kemi och Karungi.
Det är glädjande att vi får med ungdomar från andra orter. Vi

Träning på gång
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SESKARÖ IF:s ÅRSMÖTE
Vid Seskarös IF:s årsmöte valdes
styrelse och sektioner. Tore Svedlund
fortsätter som ordförande. Fortsatt
förtroende också för Fia Hautalampi
som sekreterare och Tomas Högström
som kassör. Övriga styrelseledamöter är
Karoliina Korpioja, Mats Lindström,
Magnus
Kauma,
och
Sten-Inge
Videhult.
Föreningen har en bred verksamhet
alltifrån
tävlingar
till
olika
motionsformer.
I
dagsläget
är
föreningens orienterare såväl sommar
som vinter de mest framgångsrika.
Vid årsmötet fick Sixten Johansson
motta diplom och blommor som synliga
bevis för att han numera är
hedersmedlem i föreningen. Sixten har
på olika sätt varit verksam i SIF alltifrån
starten 1968. De första elva åren som
kassör. Sixten hann också vara verksam
i gamla SAIF. Han är numera ledamot
av boulesektionen. Herbert Svedlund,

som avlidit bara någon dag före
årsmötet, hyllades med en tyst minut.
Herbert hade på många sätt varit aktiv i
föreningen, bland annat som revisor i
över trettio år.

Sixten Johansson med diplom som
visar att han numera är hedersmedlem
i Seskarö IF. Foto: Karl-Erik Nyström

Seskarö IF informerar:
Dags för NATURPASSET! 1/6 - 31/8
Finns att köpa på Kiosken, Ica och Seskarö Camping.
Passa på att motionera och samtidigt upptäcka Seskarö,
med chans att vinna fina priser!
Träningsorientering:
Torsdagar kl.17.00 under hela sommaren.
Kom och va med!

Kläder , Saker och Ting
Nu kör vi igen !
Torsdag 19 juli
Fredag 20 juli
Lördag 21 juli !
Och så klart Kaffe och Marias
Gräddstrutar
Välkommen till oss!
Loppisbrudarna Maria och Hélena
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SIF:s svenska mästare
Seskarö fick två svenska mästare vid SM
i skidorientering i Boden i mars månad.
Nils Henriksson blev till och med
dubbelmästare i klassen H 15. Hans
Ylipää vann en distans och tog därmed
sitt tredje SM i SIF:s färger. De två
tidigare erövrade han redan 2002.

Ovan & nedan: SIF:s två svenska mästare
från i vintras. Foton: Karl-Erik Nyström
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Fler besökare ska
få uppleva Seskarö
Båtplatser, service och stugor för skärgårdsturister och
båtgäster på Seskarö saknades. Det ville Seskarö Bensin och
Service ändra på genom sitt projekt.
Den ekonomiska föreningen Seskarö Bensin och Service hade som
mål i sitt projekt att ta fram ett program för att kunna utveckla
skärgårdsturismen vidare och därigenom öka tillgängligheten till
ön Seskarö. Genom tidigare förstudier var öns brister och möjliga
satsningar i Haparanda skärgård redan klarlagda. Nästa naturliga
steg var därför att ta fram ett utvecklingsprogram.
I dagsläget saknas båt- och gästplatser samt service av olika slag
till besökare som färdas med båt. Därför undersökte föreningen vad
behovet och kostnaden skulle bli för att rusta upp bland annat
Haparanda Hamn och Leppäniemi-kajen. De undersökte också
förutsättningarna för en ny småbåtshamn och tog fram en skiss på
hur hamnen skulle kunna se ut med ett marint center. I den senare
kan till exempel vinterförvaring av båtar bli aktuell.

– Vår ambition är att öppna upp möjligheterna för fler människor att
komma i kontakt med vår vackra skärgård. Sjöturismen i Haparanda
skärgård behöver utvecklas. Möjligheterna finns hos oss, säger StenInge Videhult som är ordförande i föreningen och projektledare.

Fakta
Projektets ägare: Ekonomiska föreningen Seskarö Bensin och
Service och finansierats av EFF och FOG:s nationella medel
Vill du ta del av hela rapporten med idéer och förslag
Gå in på seskarobensin-service.se

Inventering
Men för att öka antalet besökare till ön krävs också tillgång till fler
stugor. Därför har föreningen gett Seskarö hembygdsförening i
uppdrag att göra en inventering av de privata stugorna samt
båthusen för att se om det finns intresse hos ägarna att hyra ut. Idag
finns det ett antal lekplatser för gädda, abborre mm som vuxit igen
på Seskarö. En upprustning av diken och vikar kan öka intresset för
sportfiske på Seskarö.
Tanken är att besökarna ska kunna utforska mer av Haparanda
skärgård med utgångspunkt från Seskarö och därför undersökte
föreningen hur man skulle kunna fylla transportbehovet.

Sten-Inge Videhults vision är att Seskarö ska bli mer tillgängligt för
besökare.
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SESKARÖ PRO
Planerade verksamheter till hösten.
5 september - Höstupptakt
- Surströmmingsfest.
3 oktober -Tandvård/munhälsa.
7 november - Höstmöte.
21 november - Farsdagskaffe.
5 december - Julgröt.
Plats: Träffpunkten Tid: 13.00
Cirkelverksamhet:
- Vi bakar start 4 sept. kl.13.00
- Vi lär oss mobiltelefon start 24 sept. kl.13.00
- Handarbetscirkel start 26 sept. kl.13:00
- Data Internet och E-post (datum senare).
16 aug. Friskvårdsdag i Riekkola
PRO:are från Haparanda, Karungi,
Lappträsk, Seskarö träffas.
Bussresa till Noliamässan i Piteå
Vecka 32.
Bussresa till Hantverksmässa
Arcushallen i Luleå. Vecka 40.
-Intresse för resor anmälan till Sinikka.
Äldredagen 22 sept. kl. 12.00 - 16.00
Folkets Hus Haparanda.
Underhållning, mat och utställningar.
PRO-dans Folkets Hus Haparanda
24 aug. "Kent Wärjas"
19 okt. "Amigos"
23 nov. " Go´bitarna.
Mer information på medlemsmötena.
För aktiviteter se kommande anslag.
Hör av Er med egna förslag till studiecirklar,
eller själv vill leda en cirkel.
Sinikka Tel. 202 33

Ha en skön sommar med sol och värme!!!

Kommande aktiviteter på Seskarö
Körsång i försommarkväll
den 10 juni i Seskarö kyrka klockan 1800.
Vi gästas av Kalix vokalensemble och ungdomskören
Vocalix
Körledare: Alvar, Marie-Louise och Britt-Inger Burman .
Innan konserten serverar vi, med start kl 16.00, laxsoppa
med färskt bröd, dryck, kaffe och kaka på Folkets Hus.
Kostnad 50 kr. Anmälan till söndagsmiddagen senast den 8
juni till Mats 20580 eller Maj 20191.
Konserten i kyrkan är gratis.
Seskarö PRO

ABF Seskarö Hembygdsföreningen

Midsommar fest 22 juni på Seskarö
Vi startar kl 1400 med att klä midsommarstången.
Servering, musik, pilkastning, tombola, fiskdamm, ringlekar,
skytte och dragkamp för barn .
Alla välkomna!
Seminarium om Sågverken på Seskarö
Jukkolastiftelsen håller ett seminarium på Folkets hus
1 september om sågverken på Seskarö
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ÅROR AV UTVALD, LIMMAD
NORRBOTTENSGRAN. FINNS I FLERA
LÄNGDER. NYTILLVERKADE PALLAR,
LEKSAKSBILAR OCH SKÅLAR FINNS OCKSÅ
LENNART SVEDLUND, SESKARÖ
TEL 0922-20006 MOBIL 073-362 80 03
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SKID-KM
Seskarö IF:s KM på skidor avgjordes den 1 april med 13
deltagare. Tore Svedlund var ansvarig för arrangemanget.
Blixtföre rådde och det gällde för deltagarna att hålla sig på
benen. Prisutdelningen skedde som vanligt på
valborgsmässoaftonen där ungdomarna fick ta mot pokal och
publikens jubel.
Resultat:
Flickor 8 år, 1,4 km 1) Agnes Häggström, 13.56, Maja
Häggström, utan tid, Linn Innala,utan tid. Flickor 9 år, 1,4
km 1) Julia Lindström, 18.56. Flickor 10 år, 1,4 km, 1) Alma
Niska, 15.30, 2) Ida Hautalampi, 15.46. Pojkar 8 år, 1,4 km
1)Sam Hansson, 10.46, 2) Stampj Lindström, 13.00.
Herrar 40 år, 2,7 km 1) Kjell Henriksson, 10.55. Herrar 45
år, 1,4 km, 1) Bo Andersson, 10.00. Herrar 70 år, 1,4 km,
1) Karl-Erik Nyström, 9.03

Agnes Häggström ute på banan under skid-KM.
Foto: Fia Hautalampi

Karl Erik Thörn gav konsert på Seskarö
Karl Erik Thörn återvände i vår till Seskarö efter några års
frånvaro. Seskarö var ju hemmaplan för Karl-Erik under 90
och 2000-talet då han bodde på Seskarö under flera år.
Han gjorde tre framträdande i Norrbotten i Överkalix ,Kalix
och Seskarö.
Han gav en konsert på Seskarö Folkets Hus och förgyllde
åhörare med musik från bl a 60 –talets svensktoppen och som
kronan på verket sjöng han ett antal Frank Sinatra sånger.
Alla som var i farten på 60-70 talet minns Karl Erik Thörn
som en skönsjungande svensktoppsartist. Hans fru den
skönsjungande Lourin sjöng egna låter ackompanjerad av en
duktig dragspelare.
Vi var inte allt en allt för stor skara som kom och lyssnade
på den gamla svensktopps- stjärnan. Vi som var där kände att
vi hade fått en underhållande blandning av musik som också
lockade en liten dansös som shakade loss till Thörnmusik.

Konst och Hantverk på Seskarö
Seskarö Konstklubb har utökat sin verksamhet och har därför
bytt namn till Seskarö Konst & Hantverksförening.
Medlemsantalet har då ökat och nya ivriga medlemmar har
anmält sig. Men det finns plats för många fler. Alla som har
intresse för alla slags hantverk är välkommen att deltaga och
dela med sig av sina kunskaper. Kanske också kan hålla kurser i
just sitt hantverk. Ingen kunskap är för liten för att dela med sig
av.
Konst & Hantverksföreningen har haft möte och planerat
sommarens aktiviteter. Det blev en hel palett med stimulerande
kurser och utställningar att välja på.
Nytt är att ungdomarna erbjuds för en billig penning måla i
akryl, gjuta betong, måla i akvarell och sidenmålning i 2 ½ dag.
Under ungdomsdagarna önskas hjälpande händer. En möjlighet
att få se sina barn skapa och att se deras glädje under tiden.
Kontakta Lena Videhult eller Maritha Eliasson om du känner att
du vill hjälpa oss och ungdomarna.
Den tidigare uppskattade vernissagen och utställningen till
sommaren med café är också färdigt planerad. Vernissagen
startar 14 juli och sedan varar utställningen i 14 dagar.
Kurser som kommer att hållas är:
Betongkurs, Målning i akryl och akvarell och sidenmålning.
Deltagarantalet är högst 8, så det är ”först till kvarn” som gäller.
Mer om kurser tider och priser kommer i annons i bla
Seskaröbladet.

Kommunens
medborgarkontor — filial på Seskarö
Den 4 juni invigde Haparanda Kommun en filial till
Medborgarkontoret
Invigningen genomfördes på Träffpunkten klockan 1500 som
också blir den lokal som är medborgarkontorets filial.
Kommunalrådet Gunnel Simu, kommunchefen samt delar av
Medborgarkontorets personal medverkade också.
Medborgarkontoret på Seskarö kommer inledningsvis att
vara öppet en gång i veckan på fredagar.
Du kan få hjälp med olika ansökningar som gäller
kommunen. Ex ansökan färdtjänst eller bygglov osv.
Ambitionen är att medborgarkontoret ska utvecklas och
kanske vi får se en distriktssköterska dyka upp och har öppet
på Seskarö. Många åker dagligen till sköterskan från
Seskarö. Om distriktssköterskan i stället kommer till Seskarö
sparar vi på miljön. En ambition som kommunen har lagt fast
i sin miljöpolicy.

Vid pennan Eva Eliasson
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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

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!

Seskarö Blomsterfonds
årsmöte
Styrelsens sammansättning 2012
Ordförande: Kimmo Sulila
Kassör: Ann-Charlotte Bucht
Sekreterare: Karin Innala
Ledamot: Karla Isaksson
Ledamot: Sinikka Vestman
Suppleant: Kerstin Tulered
Revisor: Maud Styrefors
Ers: Elsa Johansson
Ombud för Seskarö Blomsterfonds
minnesadressen:
Karin Innala tel. 0922 200 61
A - C Bucht tel. 0922 205 22
Fonus Haparanda Kati Peltola
Sinikka

Boule – också för DIG!

Konstverk av snö

En mycket omtyckt fritidssysselsättning är boulespelet som
pågår hela året om. På sommaren spelar vi ute på vår
utomhusbana vid Sotarvägen, och på vintern spelar vi
inomhus i Seskarö Idrottshuset.
Vi spelar på tisdagar och torsdagar kl. 14:00.

Barnen på Seskarö skola hade till temat “Vinterglöd” skapat
fantasifulla snöskulpturer, som de byggt upp mitt i byn. Man
samarbetade klassvis, och använde is, vattenfärg och lite annat
smått och gott till att dekorera konstverken.
Sedan var det dags för vernissage för familj, vänner och bybor,
och många kom för att beskåda barnens fina vinterkonst.

NYA SPELARE VÄLKOMNA!

Hembygdsföreningens styrelse 2011
Maud Videhult, ordf.
204 50
Saara Innala, kassör.
200 13
Sofia Söderholm, led.
205 44
Erika Medström, led.
212 42
Kerstin Johannessen, led.
201 31
Åsa Lindgren, led.
070-3972699
Ingegärd Wennberg , led.
613 15
Elisabeth Videhult Harr, supp.
203 07
Maj Söderholm, supp.
201 91
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