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Några av de saker som ungdomarna på Seskarö saknar 
är bättre busstider, vatten attraktioner och ett 
välfungerande och välutrustat gym. 
Efter en liten ”research” på Seskarö har det  

framkommit att det finns önskemål av olika slag som 

ungdomarna och även vuxna saknar och skulle 

uppskatta om det fanns på Seskarö. 

När Amanda Brännare fick frågan om vad hon saknar 

på Seskarö svarar hon att hon saknar bättre busstider.  

I dags läget går det endast 3 bussar från Seskarö per 

dag, men de går inte på helgerna. Det är även många 

andra ungdomar som tycker att det skulle vara mycket 

bättre om busstiderna förbättrades. 

Atte Hentilä tycker att det skulle vara kul med någon 

form av vattenattraktioner, till exempel i träsket. Det 

framkom även att många ungdomar och vuxna på 

Seskarö önskar att det skulle finnas ett välfungerande 

Saknade möjligheterSaknade möjligheterSaknade möjligheter   

och välutrustat gym på idrottsplan. 

En skateboard ramp, så kallad halfpipe, skulle även 

vara uppskattat tycker Simon Tammilahti. 

Några av Seskarös ungdomar samlade vid hockeyrinken intill  skolan. 
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 Sommar på Seskarö- igen!!  
 Loppis, försäljning, tvålar, spa, heminredning  

och Marias Gräddstrutar med kaffe!  

Torsdag 11 Juli, Fredag 12 juli, 
Lördag 13 juli Kl 11-17  

Välkommen!!  

Maria och Hélena Fd Förares Gård,  

Aluddsvägen 9 Seskarö  

Seskarö Skärgårdsfestival  5 – 7  juli   
Just nu så läggs den ena musikfestival efter den andra ner. Då 

har vi sagt att Seskarö i vanlig ordning gåt mot strömmen så 

föreningar på Seskarö beslutade att göra tvärt om. VI 

STARTAR EN MUSIKFESTIVAL  - Men vi ska göra det på 

vårt sätt. Vår tanke är att kreativa människor ska välja 

Seskarö för att söka nya tankar och få inspiration.  

I år ska alltså Seskarödagen, som under senare år varat 

under en dag, pågå under dagarna tre. Vi har valt att  kalla 

vårt arrangemang för SESKARÖ SKÄRGÅRDS-

FESTIVAL. Drömmen finns, att i framtiden, ska vikar och 

vatten runt Seskarö ljuda av musik och skratt blandat med 

Tornedalsk nostalgi. Med andra ord en Seskarös 

skärgårdsfestival där många  entreprenörer medverkar och 

samverkar.      

Programutdrag  för vår första Skärgårdsfestival 5 – 7 juli 

Vi ska under dagarna tre ha en mängd aktiviteter i musikens 

tecken. Hela arrangemanget är en samverkan mellan 

Seskarös olika föreningar. Samverkan gör att vi kan klara av 

det och skapa ny utveckling. 

Fredag den 5 juli inleds festivalen med en MusikPUB.  

Förutom att lyssna på fin musik erbjuds gästerna god mat och 

dryck i trevligt atmosfär. 

Lördag den 6/7 händer mycket från morgon till sena natten. 

Förutom loppis, olika aktiviteter för unga kommer vi att 

ordna en talangtävling för ungdomar i åldrarna 8-16 år, 

musik för alla åldrar, fika, lättare förtäring och avslutar 

lördagen med en häftig danskväll med minst tre olika 

orkestrar. Seskarö konst och hantverksförening inviger sin 

konstutställning på lördag 6/7 kl 1200.  

Söndag den 7/7 håller vi en friluftsgudstjänst med mycket 

musik och sång. Vår Biskop Hans Stiglund medverkar. 

Under dagen visar vi vår skola på Seskarö. Guider är 

”gamla” lärare som kanske berättar några roliga händelser 

från deras tid som lärare. På söndag visar vi upp fina bilar 

från olika tidsepoker , tipspromenader mm. Ett mer detaljerat 

program finns i beskrivet i annonsen på sid. 7 och på 

hemsidan www.seskaro.net 

 

ORIENTERING 

SIF:s orienteringssektion är som vanligt 

livaktig. Flera torsdagsorienteringar har redan 

arrangerats. 

Sommarens stora uppgift blir två DM-

tävlingar den 3:e och 4:e augusti. 

Tävlingsledare är Tore Svedlund med Kjell 

Henriksson som biträdande. Banläggare är Jan 

Lindelöf och Lars Lundkvist. Ban- och 

tävlingskontrollen utförs av Bo Svedlund. 

Naturpasskontrollerna ligger ute hela 

sommaren och vi hoppas på ett ökat intresse. 

Varför inte lära sig det mesta av ön genom att 

ströva omkring? 

Föreningen satsar på deltagande vid världens 

största budkavle/stafett, Jukolakavlen för 

sjumannalag. 

Ett försök att engagera nya orienterare har 

mött mycket dåligt gensvar, och sektionen 

frågar sig varför inte fler på ön vill lära sig 

grunderna att läsa karta och använda kompass. 

Orienteringssektionen 

http://www.seskaro.net/
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-  Kan Shanghai vara nå’t tror du?  
– Jaaa, varför inte..? 
Den frågan dök upp per telefon från maken Kari någon gång 

under senare delen av juni 2011. Han hade just fått en förfrågan 

om han var intresserad av att jobba för Svenska Handelsbanken 

i Shanghai. Och vem är inte redo för ett äventyr?! Så en månad 

senare satt vi på ett flygplan till Shanghai, Kari, yngste sonen 

Samuel (då 14 år) och jag. Under en knapp veckas besök skulle 

vi besöka skolor, se på bostäder och bilda oss en uppfattning 

om det var hit vi ville flytta för några år.  Vi blev 

överväldigade av värmen, lukterna, ljudnivån och de höga 

byggnaderna. Ett tag kändes det som ”- Nä, vi åker hem!” Men 

efter val av bostad i lugnare del av staden och sonens val av en 

mindre skola så tog vi beslutet – Shanghai Nästa!   

Kari började på sitt nya jobb i mitten av september 2011 och 

vi andra skickade ett flyttlass i början av december för att så 

småningom själva angöra Shanghai den 13 januari 2012. 

Hur har det då gått? 
Det har inte alla gånger varit så lätt och särskilt sonen var i 

början fylld av tvivel på om detta var ett vettigt beslut. Går 

man på högstadiet och ska lämna vänner och allt som är 

välbekant i lilla Haparanda mot att bo i denna enorma 

smältdegel med ca 25 miljoner innevånare, så är omställningen 

otroligt stor. Han går i dagarna ut 9:nde klass på en 

internationell skola med ca 350 elever från 1:an upp till 12:an. 

Skolan har ett amerikanskt system men de sista åren får man ett 

IB –diploma (om man fixar examen förstås!) som ger en 

behörighet till de flesta universitet runt om i världen. Det finns 

60 (!) olika nationaliteter på skolan och bland vännerna finns 

både koreaner, amerikaner, mexikaner, kanadensare och 

finländare. En enda svensk umgås han med men de pratar 

oftast engelska med varandra ändå. Och om han trivs? Som 

fisken i vattnet. 

Kulturkrock 

Jag trivs väldigt bra även om det har gått upp och ned med det 

också. Det är frustrerande att vara invandrare, trots att vårt liv 

är väldigt priviligerat jämfört med hur de fattiga 

immigrantarbetarna har det. När kulturen krockar och du tycker 

att ingen fattar vad, och hur, du menar, när du inte hittar det du 
vill äta, när saker inte sker så som DU anser att de ska ske. Ja, 

då blir det lätt ilska och frustration. Det gäller dock att ständigt 

påminna sig om att du är gäst här och även om DU tycker att 

du alltid vet bäst så kanske det inte alltid stämmer… 

   Jag är hemmafru nu efter att alltid arbetat heltid och har 

ägnat en stor del av det första året till att anpassa mig till livet 

här. Allt tar tid. Att handla mat tar tid. Även om en del 

mataffärer är liknade de där hemma så är avstånden stora och 

jag får förlita mig på taxi. Trafiken är ett kapitel för sig. Den 

kokar! Om jag skulle köra bil hemma så som man kör här så 

skulle kortet ryka direkt. Det handlar om kreativ bilkörning. 

Varför vänta vid rött ljus när du kan ta cykelbanan förbi hela 

kön? I taxin ska det numera finnas bilbälten men de är inte 

alltid framplockade och många kör som om de tror att de är en 

ny Keke Rosberg. Värst är de som kör dig hem sista timmen av 

sitt arbetspass och som somnar vid varje rödljus… Jag brukar 

börja sjunga då. 

Men fram kommer man oftast. Dock inte säkert att du 

kommer rätt. Här kommer språkförbistringen in. Vi åker taxi 

varje dag och under makens snart 21 månader här har 
taxichaufförerna kunnat engelska exakt 2 gånger! Så vi tråcklar 

oss fram på lite taximandarin och kroppsspråket. Allt går.      

Apropå språket så är det viktigt att försöka lära sig 

åtminstone lite grann. Kinas officiella språk är mandarin och 

det pratas av ca 92-93 % av befolkningen. Övriga 7-8 % talar 
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något av de ca 150 minoritetsspråken. Kan låta som lite men då 

talar vi om 100 miljoner människor! I Shanghai talas 

shanghaines och mandarin. Men dialekterna av mandarin 

varierar också väldigt inom landet.  

Jag studerar mandarin 3 timmar i veckan och det är alldeles 

nog. Uttalet är det svåraste. Jag tror helt enkelt inte att min mun 

är konstruerad för att forma dessa she-ljud. Men jag jobbar på.  

Det riktiga Kina 

Hur många som bor här vet ingen. Siffrorna varierar mellan 18 

– 30 (!) miljoner så vi tror sanningen är någonstans 
mittemellan. Det är en stad med många kontraster. Dels de 

hypermoderna finanskvarteren, lyxvarubutikerna och ett 

modernt tunnelbanesystem. Dels de gamla kvarteren med höns 

på gatan, gubbarna som spelar mahjong i ett gatuhörn och 

sophämtaren som plingande cyklar förbi med sin cykelkärra. 

Allt blandas ständigt och ljudnivån är hög.  

Staden sägs inte vara det riktiga Kina och jag kan väl hålla 

med om det på vissa sätt. Staden förändras och förnyas 

ständigt. Det är oftast till Shanghai utländska företag kommer 

först när de ska etablera sig i Kina. Den är porten mot öster och 

det har påverkat staden. MEN den är också Kina, det moderna 

Kina.    

De största nackdelarna med att bo här är luftkvaliteten och 

alla matskandaler. Smogen ligger tät över staden alltför ofta 

och de finns dagar när du ska hålla dig inne. Vad det gör med 

oss i längden vet ingen. Matskandalerna handlar om 

skrupellösa människor som säljer otjänlig mat med farliga 

tillsatser, till framförallt fattiga, för att tjäna sig en hacka.  

Risken för att bli påkörd i trafiken är också aningens större än 

på Seskarö.  

Fördelarna uppväger dock och vi lär oss otroligt mycket om 
inte bara Kina utan också om oss själva. Det ger perspektiv på 

livet. 

 再见了！Zaijian! Hej då! 
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Seskarö IF  
stöder verksamheter som bygger på ökad integration och 

samverkan i Haparanda Kommun.  

Ett nytt fotbollslag i Div 5 på Seskarö 
Under de senaste åren har vi funderat på möjligheterna att 

kunna starta ett seniorlag i fotboll på Seskarö. Vi har en av de 

finaste gräsplanerna i länet som skapats med ideellt arbete. 

Många boende på Seskarö har lagt ner otaliga timmar för att 

vi ska få den fina gräsplanen.    

När Seskaröborna bestämmer sig för något så går det från 

ord till handling. Många ställer sig i kören och sjunger 

lovsånger om vårt engagemang och åker sedan hem och ropar 

på kommunala insatser. 

Svårigheterna att få ihop en egen fotbollstrupp som kan 

spela en hel säsong har gjort att vi inte tidigare kommit igång 

med ett herr och/eller damfotbollslag på Seskarö.    

I våras ringde Fred Nilsson och Kjell Kauma från 

Haparanda och undrade om vi tillsammans med ungdomar 

som invandrat till kommunen skulle kunna starta ett 

fotbollslag för herrar. 

Vi sa att det är viktigt att vi lyckas skapa en integration 

mellan inflyttade och de ungdomar som finns på ön. Skulle vi 

lyckas få en fotbollstrupp som består av 50 % invandrare och 

50% boende på Seskarö vore en dröm. 

I möte med Seskaröungdomarna fick vi av mycket 

positivt gensvar. VI KÖR! 

Seskarö IF anmälde ett lag till seriespel i Div 5 norra. I 

maj började man träna ihop ett lag och nu är vi igång. 

Inledningsvis så tränade laget i Haparanda. Seskaröborna åkte 

till Haparanda och tränade. Från slutet av maj så har alla ställt 

upp och krattat, gjort i ordning målen och nu kommer våra 

invandrande ungdomar till Seskarö minst två gånger i veckan.  

Vi möter ett fantastiskt engagemang från ungdomarna. 

Ledarena jobbar med hela sitt hjärta för att få de praktiska 

problemen lösta. Hur få med alla ungdomar från Haparanda 

till träning på Seskarö när vi saknar transportmedel? Att 

transportera folk från Haparanda till Seskarö är ett problem 

troligen större än om det omvända hade rått.  

Vi försöker lösa problem som uppkommer. Men ett är 

säkert att frågeställningar som vi tar upp om att genomföra 

verksamheter för ökad integration på Seskarö och inte göra 

det i Haparanda är ett problem för beslutsfattare.  

Vad händer nu 
I skrivande stund är vårt lag i Luleå och möter Luleå FF. Ska 

bli spännande och se hur det går. Vi har inte haft möjlighet att 

träna tillsammans på samma sätt som kanske andra lag har 

gjort. Men som man säger i idrottssammanhang att ”Vi 

kommer i spurten” . Det får gälla för oss i år.  Till sommaren 

hoppas vi kunna ordna ett sommarläger på vår vackra 

idrottsanläggning. Kanske vi kan ordna så att föräldrar och 

småsyskon från Haparanda ska kunna komma med ut till oss. 

Vi vill dela med oss till människor som inte alltid haft allt 

serverat på silverfat av de fina som vi har här ute.  

Vill skapa kulturella arenor för integration och 

samverkan, och därmed tillväxt på ön. Alla föreningar 

kommer att hjälpas åt att utveckla befintliga arenor men också 

jobba för att skapa nya.  

I sommar planerar vi att tillsammans genomföra Seskarö 

Skärgårdsfestival 5-7 juli. Kanske vi lyckas lösa frågan om 

transporter så vi kan bjuda in ungdomar och föräldrar att delta 

i våra musikaliska aktiviteter.   

Seskarö IF /gm Sten-Inge Videhult 
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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 

Årets fotbollsskola  
på Seskarö startar den 17 juni  
Den årliga fotbollsskola för både flickor och pojkar hålls 

mellan 17 – 20 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 andelen barn från andra orter som Umeå, 

Luleå, Nikkala, Haparanda, Kemi och Karungi ökar. Vi 

tycker det är glädjande att vi får med ungdomar från andra 

orter. Vi 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 13 år som har valt 

att komma ut till Seskarö och ha ett kortare fotbollsläger 

innan sommarlovet. 

Vi hoppas att deras besök kommer att bli lyckat med 

mycke sol och kanske bad i träsket. Inledningen på 

sommaren bådar gott. Temperaturen nu i slutet av maj är 

27 grader i luften och 21 grader i vattnet i Träsket. 

Ungdomarna som kommer var här i fjol och ledaren säger 

att det tyckte ungdomarna var en höjdare under säsongen 

2012.  

Blir lägret lyckat så kanske vi kan se fler lag som 

besöker oss kommande sommar. Det är få föreningar som 

har så fin gräsplan och härlig friluftsmiljö som vi har på 

Seskarö.    

Sten-Inge Videhult 

Ansv. Fotbollskolan. 
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ekonomiskt åtagande. Nu kan våra 

kunder tanka dygnet runt. 

Vår verksamhet har kunnat 

genomföras tack vare ett stort och 

engagerat arbete av många andelsägare. 

Vi är säkert 30-40 personer på ön som 

på olika sätt aktivt bidrar till att 

verksamheten blivit så bra som vi 

hoppades men kanske inte alltid riktigt 

trodde. 

Verksamheten genererar inte så stora 

intäkter men med ideella krafter har vi 

hittills lyckats   driva verksamheten utan 

at låna pengar till driften. 

Tyvärr så har inte sågen kommit igång 

än. Något som naturligtvis påverkar vår 

verksamhet i allra högsta grad. Vi kan 

bara hoppas att vi får igång en 

arbetsplats med ca 30-40 anställda. Det 

skulle skapa utrymme för ökade 

satsningar hos oss. Vi står i 

startgroparna för att utveckla 

Ö - PÄRLAN  
utvecklas vidare  
Vi har tillsammans, med tonvikt på 

tillsammans, drivit Ö-PÄRLAN under 

TRE ÅR. Rutiner börjat å smått komma 

och vi har lärt oss hur vår verksamhet 

kan bedrivas under de olika årstiderna. 

Sommarens hektiska semestermånader 

med många aktiviteter övergår till en 

mer lugn höst där vi kan inrikta vårt 

arbete med att ge god service till folk 

som deltar i jakten på det gulglänsande 

guldet (löjrommen). Hösten går över till 

vinter där vi kanske lite till mans kryper 

in och kurar och väntar på en stundande 

vår. Under dessa dagar försöker vi 

förgylla några veckoslut med olika 

festliga arrangemang. Dessa fester ger 

oss ett gensvar som gör det lätt att arbeta 

vidare. 

Den stora händelsen för oss har varit 

investeringen av ny bensin och 

dieselautomat. Ett för oss stort 

verksamheten vidare bara vårt 

kundunderlag skulle öka. 

Vi har fått alkoholrättigheter men 

skulle behöva utveckla köket på 

kiosken. Vår matsedel vill vi utvecklas 

vidare. Under sommaren ska vi erbjuda 

ett nytt matsortiment. 

Vi är med i arbetet för att skapa 

Seskarö Skärgårdsfestival. Förutom att 

vi inleder festivalen den 5 juli med en 

Musik-PUB så kommer vi att ordna 

olika PUB arrangemang den 26 juli och 

den 9 augusti 

För det fortsatta arbetet så vill vi 

naturligtvis att fler anmäler sitt interesse 

för att jobba tillsammans med oss. Alla 

är välkomna. . 

Läs mer om oss på www.seskarobensin-

service.se och på facebook. 

Sten-Inge Videhult 

Ordf 

Karl Erik Nyström Seskarö IF  
tilldelades idrottens finaste utmärkelse 
Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld 

Under Svensk Idrotts Riksidrottsmöte i Luleå helgen 25 – 26 

maj tilldelades framstående idrottsledare Riksidrotts-

förbundets förtjänsttecken i guld. Vår egen Karl Erik 

Nyström var en av de idrottsledare som uppmärksammats för 

sitt idrottsarbete och tilldelades denna fina utmärkelsen. 

Karl Erik som var med om att utveckla Seskarö IF från 

dess början har sedan dess i 40 talet år varit en framstående 

strateg för föreningens utveckling. Att han fortsätter med sitt 

viktiga artbete i vår förening och söka ny utveckling för 

Seskarö IF är fantastiskt roligt och inspirerande för oss alla.   

Vi är mycket glada och hedrade av att ha Karl Erik i våra 

led och att vi även i fortsättningen får ta del av hans klokskap 

och tankar kring förningens utveckling. Det är inte många 

föreningsaktiva förunnat i landet.  

Karl Erik har haft ansvar för Seskarö IF:s utveckling som 

föreningens ordförande och ansvarig för att bygga upp en 

orienteringssektion som varit och är mycket framgångsrik. 

Inte minst skidorienteringen fick ett ordentligt lyft i 

Norrbotten och Seskarö med hjälp av Karl Eriks fina arbete. 

Föreningen har under åren tagit hem en mängd fina medaljer 

och uppnått framstående resultat inom skidorientering och 

orientering i Sverige. Detta har gett eko över hela idrotts-

Sverige som renderade honom den fina utmärkelse han fått.  

Det som i mitt tycke tydligast visar på Karl Eriks styrka 

som ledare är att Seskaröungdomar som flyttat från ön för 

utbildning och arbete fortsatt tävla för Seskarö IF trots att 

dom befinner sig 50 – 100 mil från ön. Jag tycker att det är 

ett mycket stark markering som ungdomarna visar i sin 

uppskattning av de arbete som Karl Erik och naturligtvis 

många andra som funnits runt honom lagt ner i idrottandets 

fostran. 

Vi är och ska vara glada att vi har idrottsledare som Karl 

Erik i våra led. Att han uppmärksammas på detta sätt av 

Riksidrottsförbundet ska vi också se som ett bevis att vi på 

landsbygden kan skapa ny utveckling i en värld där man i allt 

större utsträckning vill skapa centrala storskaliga lösningar.  

Idrottsrörelsen är en massrörelse med många utövare och 

driven av entusiastiska ledare. Om man skärskådar 

framgångsrika verksamheter så finner man naturligtvis längst 

in i kärnan svaret på vad som gjort att man varit 

framgångsrik. Karl Eriks medverkan i Seskarö IF är en 

huvudorsak till föreningens framgångsrika verksamhet under 

åren. 

Just nu arbetar han tillsammans med sektionsmedlemmar 

inom orientering med att planera för stora orienterings-

arrangemang sommaren 2013. Vi vet att deras arrangemang 

kommer att uppskattas av deltagare och ledare som kommer 

ut till vårt vackra Seskarö.     

Vi är tacksamma i föreningen att vi får ha Karl Eriks 

kompetens och kunskap i vår förening och gläder oss 

verkligen över den utmärkelse som han fått. Vi är stolta över 

att få tillhöra en förening som har Karl Erik i sin organisaton   

Sten-Inge Videhult 

Ledamot i SIF:s styrelse. 

http://www.seskarobensin-service.se
http://www.seskarobensin-service.se
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Seskarö Sporthall  
har kommit in i den  

kommunala processen igen.  

Frågan om renovering av befintlig 

idrottshall, alternativt nybyggnad, har 

varit aktuell under en följd av år. Under 
de senaste 2 åren har frågan fått ny 

aktualitet då Haparanda stad 2011 

beslutade att budgetera ca.6 Mkr för en 

ny hall, pengar som enligt uppgift 

dragits tillbaka och där man idag säger 

sig ha kvar ett anslag på 2 Mkr för 

renovering av befintlig hall. 

I ett tidigt skede meddelade Seskarö 

IF:s styrelse att det är meningslöst att 

lägga ner 2 milj kr på att reparera 

sporthallen på Seskarö. Behovet är 

mycket större än så. De flesta som 

förstår sig på byggnader och de krav 

som ställs på en offentlig anläggning 

håller med om detta. Bara att renovera 

våtutrymmens så att våra skolbarn vill 

duscha efter gymnastiken kommer att 

kosta mer än avsatta pengar. Detta är 

alla och en del politiker överens om. 

Efter ett möte med Kommun-styrelsens 

arbetsutskott i slutet av april 2013 där vi 

som jobbar med frågan på Seskarö fick 

möjlighet att djupare presentera vad som 

behöver göras så har man från 

Kommunens sida sagt att man ska titta på 

möjligheterna att finansiera en ny 

sporthall på Seskarö.  

Förvaltningschef Allan Fjällvind på 

fritidsförvaltningen och kommun-chefen 

Nadja Lukin fick i uppdrag att 
vidareutreda frågan. I skrivande stund 

har vi inga uppgifter om vad som händer 

Underbara dagar på Sandskär 
Seskarö skola har ännu en gång varit på två dagars lägerskola 

till vår vackra nationalpark Sandskär. Vi har genom olika 

aktiviteter och bidrag från bla. Arbetsstugefonden och Prins 

Carl Philips fond lyckats samla ihop pengar för denna resa. 

Avfärden gick på förmiddagen från Leppiniemikajen 

torsdagen den 30 maj. I ett strålande vackert väder, med 

spegelblankt hav, i Staffan Svanbergs och Viktor Medströms 

båtar drog vi iväg. Färdvägen togs österut via Vidbrännorna 

för att se om vi kunde upptäcka några sollapande sälar ligga 

och njuta på stenarna. Vi upptäckte endast en som vi tydligt 

kunde se. Staffans förklaring om att de ännu inte kommit hit 

då det fortfarande finns isar kvar ute till havs verkade 

stämma. 
Väl på Sandskär, installerade i våra stugor och med lite 

mellanmål i magen var de dags för ett dopp i det blå. Det 

doppet varade mest hela eftermiddagen och kvällen för det 

flesta, med korta pauser alltid då och då för att värma sig i 

bastun eller få någonting i magen. 

Sova var inte högt prioriterat denna vackra natt. Nästa dag 

berättade Rolf Lahti för oss om fågelstationens verksamhet 

på ön. Staffan Svanberg delgav oss många spännande och 

hissnande historier när han berättade om öns historia, med 

skeppsbrott, fiskarnas liv och levene här ute och ett och 

annat mystiskt mord till och med. 

När det var dax för avfärd fick de yngre eleverna med alla 

packning sätta sig i båtarna . Eleverna från klass 3-6 fyllde 

vattenflaskorna och började vandringen över ön till 

nordudden där båtarna väntade på oss. Hemresan bjöd också 

på spännande upplevelser då vi kunde följa en simmande älg 

som simmade mot vår egen ö. 

Resan var en underbar start på sommaren med många 

roliga minnen för oss alla och även ett härligt avslut på ett 

bra skolår med våra mycket fina elever, som redan planerar 
att börja jobba för nästa resa. 

Ha en bra sommar önskar vi alla. 

på den kommunala sidan. Får hoppas att 

man finner detta projekt angeläget vilket 

vi Seskaröbor anser. Vi får avvakta i 

frågan och hoppas att kontakt tas med 

den arbetsgrupp på Seskarö som lagt ner 

mycket kraft och tid för att skapa en 

plattform för ett fortsatt arbete som syftar 

till att vi på Seskarö får en ny sporthall 

inom en nära framtid.    

Seskarö den 30/5  
Sten-Inge Videhult / Hans Fält 
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Seskarö Blomsterfonds årsmöte 
Styrelsens sammansättning 2013 

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 
Ann-Charlotte Bucht  tel. 0922 205 22 
Fonus Haparanda Kati Peltola 

Sinikka 
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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 ordförande  Erika Medström 
Kassör    Saara Innala 
Sekreterare   Kerstin Johannessen 
Ledamot    Ingegärd Wennberg 
Ledamot    Elisabeth Harr 
Ledamot    Alima Pascel Fält 
Suppleant    Åsa Lindgren 
Suppleant    Maj Söderholm 
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Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

ServicebutikServicebutikServicebutik   
ApoteksombudApoteksombudApoteksombud   

ATG ombudATG ombudATG ombud   

Svenska SpelSvenska SpelSvenska Spel   

Systembolagets ombudSystembolagets ombudSystembolagets ombud   

SchenkerSchenkerSchenker   

ÖppettiderÖppettiderÖppettider   
MåMåMå---Fre  Fre  Fre     10.0010.0010.00---18.0018.0018.00   
Lör           10.00Lör           10.00Lör           10.00---14.0014.0014.00   
Sön        Sön        Sön           12.0012.0012.00---14.0014.0014.00   

Tel 0922Tel 0922Tel 0922---200092000920009   

GLAD SOMMAR!GLAD SOMMAR!GLAD SOMMAR!   
Önskar Carina och HåkanÖnskar Carina och HåkanÖnskar Carina och Håkan   

Välkommen till Ica Nära, Seskarö!Välkommen till Ica Nära, Seskarö!  

Seskarö Konst och Hantverksförening 
Utställning  

på Folkets Hus Seskarö 
Dagligen 6-20/7 2013 kl 12-16 

Kurs i Trädgårdskonst 
för medlemmar 

Konstkurs för barn och ungdom 
på sensommaren 

Anmälan till Lena tfn 070-2367776 
                       Marita tfn 073-8465461 


