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PRO-Seskarö på bussresa 
I mitten av augusti var det 31 glada och förväntansfulla medlemmar som tidigt på morgonen klev på Österbergs 
buss med chaufför Kurt Österberg. Resans mål var Storforsen i Älvsbyns kommun och Rödbergsfortet utanför 
Boden. Första anhalten var Storforsen och under resan blev det både allsång och hjärngympa med några trevliga 
”busskluringar”, som vi skulle lösa. 

Väl framme i Storforsen så serverades kaffe och skinkmacka vid de iordningställda grillplatserna på 
klipphällarna vid älven. Därefter var det fria aktiviteter med promenader i de vackra omgivningarna kring forsen 
och vi fick även möjlighet att besöka souvenirbutiken Handelshuset. För flera av medlemmarna blev det en 
promenerad längs älven ner till Storforsens hotell och de övriga fick en kort busstur till hotellet. Vid hotellet 
serverades en efterlängtad och välbehövlig lunchbuffé efter många timmar ute i det vackra vädret. 

Efter lunch var det så dags att sätta sig i bussen och åka till Rödbergsfortet, ett av fem fort tillhörande Bodens 
fästning. Numera klassat som byggnadsminne. Vid ankomsten blev vi väl mottagna av en guide som gav oss den 
historiska bakgrunden till uppbyggnaden av Bodens fästning. Efter denna inledning så indelades medlemmarna i 
två grupper med varsin guide för en vandring i Rödbergets gångar och rum. Vi fick både en intressant och 
givande information av de båda mycket kunniga guiderna. Efter den ca två timmar långa rundvandringen så 
avslutades besöket på Rödbergsfortet med kaffe och smörgås. Så var det dags för färd åter till Seskarö dit vi 
ankom ca 21.00. 
En trevlig och innehållsrik resa som uppskattades av alla deltagare. 

Karin och Ulf Nordström 

Från vänster till höger:Melvin Englund, Erling Wande, Ulf Nordström, Roland Harr, Elisabet Harr, Kurt Fors, Karin Nordström, Anders 
Heinrud, Raili Wande, Ingemar Jansson, Gunnel Ågren, Åke Söderholm, Ann-Kristin Englund, Lars Fält, Karin Mäki, Kristina Fält, 
Anita Blom, Åke Mäki, Aino Söderholm, Birgitta Lundbäck, Maj Söderholm, Elsa Johansson, Anders Lundbäck, Per-Olof Lundberg, 
Marianne Söderholm, Seved Blom, Lennart Persson, Karin Lundberg, Annica Forsberg, Åsa Persson och Stig Söderholm. 
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HEMSTÄDNING 

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

Vi erbjuder 

   Fönsterputsning! 

   Byte av gardiner. 

   Vecko - alt Månadsstädning 

 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 

Fiber till alla på Seskarö 

Inom de närmaste åren kommer man att 
koppla ner de vanliga telefon-
ledningarna. Våren 2017 monterar man 
ner kopparledningen i Reväsaari och 
Santasaari. Snart sker det även på 
Seskarö. Orsaken är att koppar-
ledningen är osäker, men också för 
långsam för att kunna överföra den 
mängd information vi vill ha tillgång 
till. När man blir av med kopparnätet 
erbjuds man att nyttja mobilt bredband. 
Mobilt bredband med sina 
begränsningar i bl a. bandbredd är och 
förblir kompletterande komm-
unikationsalternativ. 

Att överföra information via ljus är 

både säker och snabb. Det vi i dagligt 
tal pratar om är att överföra 
information via fiber. Att bl a ringa, 
använda internet och titta på TV via 
fiber-anslutning är driftsäkert och ger 
högsta kvalité. Genom att ansluta fiber 
i sin fastighet gör man en smart 
investering för framtiden. Fastigheten 
stiger bl a i värde. 

En arbetsgrupp bestående av 
personer från Seskarö, Santasaari, 
Reväsaari och Västra Nikkala har 
engagerat sig. Inledningsvis undersöker 
man intresset för en fiberutbyggnad på 
Seskarö, Santasaari, Reväsaari och 
Västra Nikkala. Gruppen har på olika 
sätt gått ut med intresseförfrågan till 
alla fast boende sommarstuge- och 

fastighetsägare. Blir intresset 
tillräckligt stort kommer vi att starta 
utbyggnaden av fibernätet under hösten 
eller tidigt våren 2017. Priset för 
installationen är 19 900 kr och är en 
totalkostnad. Det innebär att man får 
indraget fiber in i huset. Gå in på 
www.seskaro.net och läs under 
rubriken fiber mer om projektet samt 
hur du anmäler intresse för att få in 
fiber i huset. Ur informationen kan man 
också se vem man kan kontakta för mer 
information. Gör det nu. Om du 
kommer senare på att du vill ha fiber 
till ditt hus så kan kostnaderna bli ca 3 
gånger högre. 

Ö-Sessan sjösattes  
under skärgårdsfestivalen i juli 

Likt en första maj demonstration av gammalt slag följdes 
den vackra träbåten man byggt på ön i prosetion från 
skärgårdsfestivalens festområde till båthamnen. Många 
följde båtens sjösättning med spänning – skulle den flyta 
eller sjunka? Hela festområdet tömdes med 
förväntansfulla människor som följde efter båtens färd till 
stranden. 

En namntävling hade utlysts under dagen och efter ett 
hårt arbete av båtbyggande jurymedlemmar valde man att 
döpa båten till Ö -Sessan. 

Det var nervöst inför sjö-sättningen sa en av 
initiativtagaren Peter Karbin. Vi hade ju aldrig byggt en 
båt tidigare, men slutet gott allting gott avslutade Peter, 
när han klev in i båten för jungfrufärden. 

Seskarö IF 

Den enda tävlingsidrott Seskarö IF för närvarande bedriver 
är  
orientering. Säsongen i Norrbotten är i skrivande stund inte 
över. Ett par DM-tävlingar och Östra nattserien återstår. De 
som i år synts mest utåt är veteranerna Jan Lindelöf och 
Ingvar Isaksson. Jan gjorde sin hittils bästa O-ringeninsats 
med en 18:e placering i klassen H 65. 

Så här långt har Jan vunnit fyra DM-guld, och då återstår 
ett par DM-tävlingar. Ingvar Isaksson har hittills erövrat två 
DM-titlar. Såväl Jan som Ingvar är också flitigast att ta på 
sig träningsorienteringar. Dessa torsdagstävlingar har i år 
samlat drygt 450 startande. 

Föreningen har i år varit med om att arrangera två 
deltävlingar i Bottenvikscupen, ett samarbete mellan sex 
klubbar, därav tre på den finska sidan av gränsen. 
Överlägsen vinnare sammanlagt blev på mellanbanan Jan 
Lindelöf medan Ingvar Isaksson blev tvåa på den långa. 

Som vanligt har Naturpasset legat ute hela sommaren. 59 
köpta paket indikerar att det är en populär motionsform som 
erbjuds. Det finns dock plats för betydligt fler, då Seskarös 
finaste och rymligaste idrottsplats – öns natur - är öppen för 
alla. 

Karl-Erik Nyström 

http://www.seskaro.net


3  

 
Seskaröbladet juni NR 03 / 16 

Konsert i kyrkan med körer från Kalix 

En söndag i början av juni, när det började spira i buskar 
och träd, gästades Seskarö av körer från Kalix. Det var 
Kalix Vokalensemble, Cantilena och ungdomskören 
Vocalix. Körledare var Marie-Louise Burman, Britt-Inger 
Burman och deras far Alvar Burman. Körerna har tidigare 
besökt Seskarökyrka. Två av körmedlemmarna är 
Seskaröbor, Elisabeth Harr och Stefan Wennberg 
Innan framträdandet i kyrkan serverades det laxsoppa a la 
Marianne, på Folkets Hus till mer än hundra hungriga. 
Soppan är vida omtalad. Mätta och belåtna intogs kyrkan 
av körer och åhörare. 

Körerna framförde en blandad kompott av 
sommarrelaterad musik. Alvar Burmanspelade på kyrkans 
orgel ”En vänlig grönskas rika dräkt” av J.Pachelbel. 
Körerna och deras körledare fick stående ovationer och 
tackades med blombuketter. Detta var ett samarrangemang 
av PRO Seskarö, Seskarö hembygdsförening och Sensus. 
Måndag morgon nåddes vi av det ledsamma beskedet, att 
Alvar Burman somnat in till den eviga vilan under natten 

Ingegärd Wennberg 

lockade 
rekordmycket 
folk 

När Skärgårdsfestivalen öppnade 
portarna för fjärde året så 
strålade solen från en klarblå 
himmel. Det vi alltid sagt att 
”Solen lyser alltid på Seskarö” 
besannades. Festivalen inleddes 
kvällen den 21 juli med ett 
fantastiskt vackert väder. Solen 
gassade, luften kändes varm och 
go och Sarrisvikens vattenspegel 
gnistrade som om vattnet brann. 
Just en sådan där kväll som vi alla 
minns från våra barndomssomrar. 
Mer om skärgårdsfestivalen på 
nästa sida.. 

Bild från sommarkonserten i Saarisviken. 

Seskarö Skärgårdsfestival  
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Skärgårdsfestivalen forts. 

Sommarkonserten i Saarisviken 
Vi inledde liksom året innan årets festival med en 
sommarkonsert i Saarisviken. Carina Stenberg med maken 
Rolf och Gustav Bruhdal stod för sång och musik. 
Nikkalafödda Carina Stenbergs vackra röst dansade ut på 
vattnet i Saarisviken. Det var sagolikt. 
Vi hade sett att folk älskade denna typ av konsert och kom 
också i rekordstora skaror. Se bild på föregående sida. 

Musik-PUB på Ö-Pärlan 

Festivalen fortsatte nästa dag i musikens tecken på vår egen 
Ö-Pärla. Duktiga lokala musiker växeldrog och höll ett 
mycket bra tempo. Här svängde det ordentligt långt in på 
natten. 

Denna kväll har blivit ett arrangemang där hemvändare får 
möjlighet att träffa kompisar , båtfolk ankrar upp på redden , 
de bofasta ö-borna tog sina cyklar och sökte nya kontakter. 
Stugägaren fick möjlighet att i stället för ”det vanliga 
grillandet” gästa Ö-Pärlan för att smaka på ett läcker buffé. 

Vi hade ytterligare ökat antalet sittplatser genom att bygga 
upp fler tält och det behövdes verkligen denna kväll. Bosse, 
Stefan och Bettina som avlöste Elias och Hampus. Två unga 
musiker som verkligen utvecklats under det senaste året. 
Även Elin Hornmalm sjöng några av sina ”hits” som 
uppvärmning in för lördag kvällen. 

Folkligt och festligt på  
Folkets Hus på Lördag 

På lördagen var det full rulle på vid Folkets Hus med loppis 
och barnaktiviteter som ponnyridning, hoppborg och 
sumobrottning. Dagen var fullspäckad från morgon till sena 
natten. 

Förmiddagen inleddes med en loppismarknad och 
försäljning av mycket lokala hantverk. 

Vår senaste riksdagskvinna Ida Karkiainen invigde ett 
konst-vernissage på Folkets Hus. Hon poängterade vikten av 
konsten i våra liv och i samhället. Ida pratade också om hur 
viktigt det är att med arrangemang som skärgårdsfestivalen 
och allt engagemang som ligger bakom. 

Dagen var varm och skön vilket gjorde att folket 
strömmade till i stora skaror under hela dagen. 

Även i år fanns möjlighet att äta en Skärgårdsbuffé. En 
middag som blivit lite av en uppskattad tradition. Folk 
passar på att bjuda in till bl a familjeträffar. Maten som 
innehöll många olika lokala rätter var mycket uppskattad. 
Erik Lindelöf underhöll med musik och sång under 
middagen. 

Lördagen avslutas med en häftig danskväll där Elin 
Hornmalm och Fredde & PI bytte av varandra. 

En stämningsfull söndag  
avslutande Skärgårdsfestivalen 

Solen gassade från en klarblå himmel. Ängen vid Folkets 
Hus fylldes av folk från när och fjärran Många sökte t o m 
skugga för att skyla sig mot den varma solen. 

Vår biskop Hans Stiglund höll en fantastiskt stämningsfull 
friluftsgudstjänst med mycket musik och sång. 

Efter friluftsgudstjänsten följde ”kyrkkaffe” med 
sedvanligt mycket dopp. 

Många besökande promenerade till Församlingsgården där 
man visade bilder från gamla Seskarö. De flesta tagna av 
Birger Blom 

På söndag eftermiddag fylldes församlingsgården till 
bristningsgränsen när historiken och Seskaröprofilen Karl-
Erik Nyström föreläste om Seskarö. Hans föreläsning hade 
titeln Nedslag i Seskarös Historia. En avslutning på en 
härlig Skärgårdsfestival 2016 på Seskarö. 

Elias och Hampus lirar på pubkvällen. 

Sumobrottning i solen. 

Från friluftsgudstjänsten. 
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Midsommarfirande 

Midsommar på Seskarö är ett firande som oftast präglas 
av fint väder. Så även denna midsommar. 
Seskarö har ju ett midsommarfirande som är unikt, helt 
ideella krafter. Folkvandring längs Fridhemsvägen. Fika 
och korvkön var lång. Serveringspersonalen fick jobba 
hårt. Kaffet och korven hade stor åtgång. Stången restes 
och dansen runt den tog vid av barn och vuxna. Erika 
Medström stod för sången, Bettina Björklint och Stefan 
Wennberg för musiken. Det var en riktig början på 
sommaren. Man kan säga att den ”invigdes” 

Stefan, Bettina och Erika stod för sång och musik. Midsommarstången reses. 

Dans kring midsommarstången. 
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NEO fyllde kyrkan 

I slutet av juli, var det återigen dags att fylla kyrkan 
med sång och musik. NEO kom och fyllde kyrkan med 
ljuv sång och musik. NEO är Lena Olsson – Björken, 
Ninni Bautista och Jonas Alatalo. Med sig hade de även 
denna sommar Andreas Landegren på keyboard. Denna 
gång var det genomgående sånger på svenska. Som 
överraskning hade de en lokal barnkör. Konserten 
fyllde kyrkan till sista plats. Det var en blandad 
kompott av svensk musik när den är som bäst. Jag tror 
att vi var många som gärna vill att de återkommer. 

Efterlängtad dusch  
för turistande båtfolk 

Ytterligare ett synligt exempel att det händer saker på 
Seskarö är att Seskarö Hembygdsförening i samverkan 
med Kommun tillskapat en duschanläggning på 
Leppäniemikajen. Detta projekt har 
Hembygdsföreningen i samarbete med Haparanda 
Kommun och Seskarö PRO genomfört. Skogsstyrelsen 
i samverkan med arbets-förmedlingen har prefabricerat 
duschen varefter föreningarna fraktat duschen till 
Seskarö och monterat upp den i anslutning till den 
befintliga toaletten vid Leppäniemikajen. 

Insatsen vi gjort har våra båtturister som lägger till 
vid storkajen blivit glatt överraskade över. Att kunna 
duscha med varmvatten på Seskarö var en höjdare. 

Om duschen blev så populär att båtfolket köade både 
vid kajen och framför duschen så undrar man vad som 
händer då Leppäniemikajen renoveras och att vi finner 
medel för att bygga till fler gästhamnar. 

Kyrkan fylldes till sista plats när sånggruppen NEO höll 
konsert. 

Släktforskning 

Finns det några ö-bor som härstammar från Seskarös förste 
inbyggare Jöns Olofsson, som slog sig ned här kring år 
1600? Det borde vara en uppgift för någon av våra duktiga 
släktforskare. Den eller de jämte släktforskaren, skulle sedan 
kunna presenteras i Seskaröbladet. Tar någon på sig denna 
utmaning? 
 
Karl-Erik Nyström 
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En f d redaktör fyller 80 år 

Ingemar Janson fyller 80 år i höst, närmare 
bestämt den 22 september 
Ingemar har hunnit göra många avtryck under 
sina år på Seskarö. Han flyttade till Seskarö i 
maj 2000. Han kom snabbt in i föreningslivet. 
Som gammal journalist blev han redaktör för 
Seskarö-Bladet. Han var med att bilda Seskarö 
Konstnärs Klubb. Ingemar Jansson säger att han 
målat helalivet. Idag gör han det i mindre skala. 
Ingemar Jansson har besökt de flesta 
arrangemang som varit på Seskarö. Det är nog 
bara hälsan som ibland gjort att han inte kunnat 
delta. Han har flytta från sin villa till en mindre 
lägenhet. Det är i den han firar sin 80-års dag 
med öppet hus. 

En seglats med  
Ö-sessans storasyster 
Projektet med Ö-sessan är färdig och hon är 
sjösatt under Skärgårdfestivalen. 
Projektdeltagarna har varit ute med henne några 
gånger under sommaren. 

Tomas Distler som varit båtbyggarnas 
läromästare har varit med om ett båtbygge i 
Umeå, Holmöslupen. Där byggde de en slup som 
är ca 12 m lång och har tre segel. Tomas har 
under båtbygget på Seskarö berättat så mycket 
om slupen att deltagarna blev nyfikna på 
Holmöslupen. 

Söndagen den 21 augusti träffades Kurt Forss, 
Jörgen Fält, Peter Karbin, Tomas Distler, Stefan 
Wennberg och jag själv, Ingegärd Wennberg vid 
färjeläget som skulle ta oss ut till Holmön. 
Tyvärr kunde inte alla deltagare i båtprojektet 
delta. 

Vi fick en promenad till ett båtbyggeri på 
Holmön. Där en ung man, Egil Sandström, 
berättade om den båt han höll på att färdigställa. 
Det var ett beställningsprojekt, med nya tankar 
om att minska motståndet i vattnet bland annat, 
vilket skall ge mindre bränsleförbrukning. 
Övernattning skedde som sig bör på Holmöns 
båtmuseum. 

På måndag fick vi segla med Holmöslupen tillbaka till fastlandet. Vi 
som var med på slupen fick agera gastar och någon fick även sköta 
rodret. Inte gjorde de något att de var duggregn i luften. Det blåste 
något, men slupen seglade stadigt fram utan att kränga. 
Projektdeltagarna började fantisera om nästa projekt – en större båt 

Ett tack till Peter och Tomas som gjorde denna tur möjlig 
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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! 
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Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Den 16 oktober hoppas vi att Folkets Hus fylls, då kommer 

”Myggjagare och näbbstövlar” som är en 
musikalisk berättarresa från 50- till 70 talet 
Underkjolar av skumgummi är högsta mode, en krona 
ger 20 Dixiekolor och grannen skaffar sig en Opel 
Olympia. Gunnar Wiklund sjunger Tala närmre, i 
Folkets park slår Rock-Olga igenom och man dansar till 
Twilight time. Så småningom gör de kortkorta kjolarna 
entré och många i byn skaffar PV eftersom ”Volvos 
värde varar”. Melodifestivalens vinnarlåt-68 heter Det 
börjar verka kärlek banne mig. Barnen lär sig läsa genom 
Fem myror är fler än fyra elefanter och nu är trafikvett 
ett måste. ABBA är idolerna och lilla Cecilia 
demonstrerar med sin mamma för en bättre värld. 
En produktion av 50-talisten Solveig Bergqvist Larsson 
och 70-talisten Cecilia Kyllinge. 
Med musikerna Anders Larm och Jan-Olof Jonsson 
 
 
Kulturen flödar och den 30 oktober visas ”Stigen” en 
familjeföreställning 

Följ med på en resa in i skogen, längs en magisk stig, där 
vi upptäcker att vi är modigare och kan så mycket mer 
än vi tror. Ellenor Lindgren berättar historien om Vira 
Virvelvind och hennes äventyr i den djupaste 
gammelskogen med nya och gamla väsen. 

Planerade aktiviteter 

16 oktober kl 15.00 Teater     

 ”Myggjagare och näbbstövlar” 

 Pris 150 kronor ink fika 

30 oktober kl 17.00 Teater  

 Pris vuxna 50 kronor, barn upp  till 15 år, 
 gratis. 

16-17 november  Kransbindning 
 

26 november   Julmarknad 

 

Ö-Pärlan erbjuder 

 

Korttidsuthyrning på Seskarö 

Intresset för att besöka Seskarö och bo 
i egen lägenheten har varit stort i 
sommar. Vi tv möblerade upp två 
lägenheter på försök i sommar. Nu har 
vi kommit överens med kommun att 
fortsätta korttidsuthyrningen i höst och 
vinter. 
Lägenheterna hyrs för självhushåll. Ni 
tar med egna sängkläder. Kuddar och 
täcken finns. 
Är du intresserad att komma till 
Seskarö i höst eller vinter och uppleva 
ön under andra tider på året och vill 
veta mer? 
Hör av dig till Sten-Inge Videhult telefon 
070-5957370 eller via e-post  

sten-inge.videhult@telia.com 

mailto:sten-inge.videhult@telia.com

