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Myggjagare och Näbbstövlar
Teatern besökte Seskarö, lär mer om
föreställningen på sid. 7.
Julen närmar sig med stormsteg och hur det
gick till på Julpysslet och ett reportage från
Julmarknaden kan ni läsa om på sidan 4.

Kärlekens många ansikten, en Kabaré
skriven av Åsa Lindgren kan ni också läsa
om på sidan 5. Och är du intresserad av att
dra fiber till ditt hus så innehåller
Seskaröbladet all information om det på
sidan 2.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Fiberutbyggnad på Seskarö
med omnejd startar till våren 2017

Nu är det klart vi får fiber till Seskarö med omnejd till
våren 2017. Det enda som kan lägga hinder i vägen
är att allt för många som sagt sig vara intresserad för
fiber backar ur. Vi förväntar oss en annan utveckling
d v s att fler anmäler sig.
Idag har vi ca 230 intresseanmälda vilket innebär att
vi fått klartecken att genomföra en fiberutbyggnad på
Seskarö. Santasaari, Reväsaari och Vuopioviken.
Det inkluderar även Västra Nikkala.
Nu ska arbetet med att projektera ledningsdragning
planeras. Avtal med markägare tecknas och
upphandling av entreprenör ska göras. Då det gäller
hyresgäster i fastigheter sluter fastighetsägaren ett
avtal och bygger ut ett internt nät inne i fastigheten.
Alla intresseanmälda kommer att få ett avtalsförslag
som man ska ta ställning till. Man får möjlighet att
välja mellan tre olika betalningsformer.
1. Kontant betalning 19 900 kr. Ingen
nätavgift.
2. Pris 5000 kr kontant samt 269 kr/månad
under 60 månader. Därefter ingen
nätavgift. Telia Finansavtal.
3. Pris 0 kr kontant samt 359 kr/månad under
60 mån, Därefter ingen nätavgift. Telia
Finansavt
Viktigt att poängtera att det blir mycket dyrare om
man beställer installation av fiber vid senare tidpunkt.
Det talas om dubbla kostnader i jämförelse med
ovanstående 3 olika erbjudanden.
Programutbud
Då det gäller val av programutbud så finns det olika
valmöjligheter. Om de som ansluter sig ska välja en
gruppanslutning eller kollektivanslutning får vi
återkomma till i vår. Klart är att om man går samman,
så kommer priset för kanalutbudet att bli betydligt
lägre än om var och en beställer sitt individuella
avtal. De flesta som ansluter sig kommer att kunna
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sänka sina månadskostnader för telefoni, TV och
bredband.
Fler intressenter
Vi har alltså idag ca 235 intresseanmälningar. Går
man in och ser på antalet fastigheter och stugägare
på området så finns det många som ännu inte lämnat
in intresseanmälan. Om vi får med oss fler så kanske
vi kan få ner kostnaderna ytterligare.
Vill uppmana alla som kan ska försöka få med fler att
anmäler intresse av att få fiber installerat. Kontakta
era grannar, stugägare och vänner och hör om de
anmält sitt intresse. Ju fler vi blir desto starkare blir
vi!
Sten-Inge Videhult

Notis

Haparanda kommuns beslut om
bredbandssatsning
Haparanda kommun har i fullmäktigemötet den 31
oktober beslutat om en fiberutbyggnad i
kommunen. Planering pågår och man beräknar
komma igång med utbyggnad till vissa byar 2017
och framåt. Det kostnadserbjudande man beslutat
om är en engångskostnad på 5000 kr samt en
löpande nätavgift på 100 kr/ månad, som
indexuppräknas, så länge man har fiber igång i
fastigheten. Inga sommarfastigheter kommer i
detta skede att erbjudas fiber.
Jämfört med vårt avtalsförslag ovan blir
kommunens satsningar dyrare efter ett visst antal
år. När detta inträffar är beroende på
indexutvecklingen. Med dagens låga utveckling
kan man konstatera att det sker efter ca 10 år.
Kommunens IT ansvarige poängterar att
kommunen på alla sätt stödjer det fortsatta arbetet
på Seskarö och angränsande byar. Man kan läsa
mer om kommunens beslut på www.haparanda.se,
och sök in på protokoll från fullmäktigemötet den
31 oktober
Sten-Inge Videhult
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Jöns Olofsson
I förra numret av Seskaröbladet initierade
Karl-Erik Nyström frågan om det finns några öbor
som härstammar från Seskarös förste inbyggare
Jöns Olofsson.
Jag har haft släktforskning som fritidsintresse
under flera år. Min databas omfattar i dagsläget
1546 personer som härstammar från honom.
Databasen är inte komplett så det finns säkerligen
många fler personer i Jöns Olofssons stamtavla. Av
de person som jag har i min databas är 833 personer
födda 1920 och senare. En del av dem är
fortfarande bosatta här på ön.
Personer med familjenamn som Innala, Förare,
Söderholm, Fält och Mäki. Bland dessa kan
följande öbor nämnas:
Fiskarna Oscar Innala och Viktor Medström som
fört fisketraditionen vidare.
Oscars FF FM MF FM MF FF F och
Viktors MF MM MF FM MF FF F var Jöns
Olofsson.
Från och med 6:e generationen bakåt för Oscar och
Viktor får man gemensam anfader Nils Nilsson
Pelli f.1771.
Sten Gustav Fält som är en av de äldsta innevånarna
på ön.
Sten Gustavs FM MF FF FF FF F var Jöns
Olofsson.
Som kuriosa kan nämnas att Frida Lassinantti f.
Haapaniemi som klippte bandet vid invigningen av
Seskaröbron 1978, lantbruksminister Sven-Erik
Bucht och mina två yngsta barnbarn också
härstammar från Jöns Olovsson.
M=mor och F=far

Stefan Wennberg

Sommarspel Seskarö 2017
Boken Seskarö - sågar strider och splitvedsjäntor som
kom ut 2014 författad av Seskaröbor som samlats i
studiecirklar. Under 10-talet år samlade man material till
en fantastisk beskrivning om Seskarös historia från 1860
till idag. Detta har skapat en stort intresse kring Seskarö.
Till detta så adderar vi att år 2017 är det 100 år sedan det
riksbekanta hungerupproret på Seskarö ägde rum.
Under hösten har duktiga manusförfattare engagerats
för att med boken som underlag skapa ett sommarspel
som går under arbetsnamnet Seskarö 2017.
Föreställningen görs som en ’community theatre’ av
Seskarö Hembygdförening i samverkan med alla
intresserade föreningar och enskilda. De medverkande
på scen - skådespelare, dansare, musiker - är amatörer.
Likaså engageras frivilliga krafter till klädsömnad,
snickerier, osv.
Sommarspelet är planerat att genomföras under fyra
sommarkvällar i juli månad i anslutning till Seskarö
Skärgårdsfestivalen. Ett sommarspel som ska
genomföras på nybyggd utescen på ”Gustavssons gård”
mitt emot Folkets Hus.
Förutom
manusarbetet
som
pågår
arbetar
Hembygdsföreningen intensivt för att få fram
finansiering till sommarspelet Seskarö 2017. Ett arbete
som vi alla kan stödja genom att köpa lotter som vi balt
att kalla ”Sommarlotteri” Finns att beställa hos
Hembygdsföreningen alternativt sätta in 100 kr/lott på
pg 409868-7 så skickar vi lotten/lotterna.
Sten-Inge Videhult

SESKARÖ IF:s ORIENTERING
Jan Lindelöf har under säsongen varit suverän i
Norrbotten i klassen H 65. Han hade möjlighet att
vinna samtliga DM-tecken, men i den sista
individuella tävlingen i Luleå besegrades han av
klubbkamraten Hans Ylipää. Därmed fick Jan nöja
sig med silver. Stafetten dagen efter gav guld till
SIF genom Jan och Hans sedan Ingvar Isaksson
inlett på första sträckan. Ingvar tog i och med detta
sitt tredje DM-tecken för året.
Östra Nattserien avslutades i Haparanda. Ingvar
Isaksson hemförde totalsegern på den långa banan,
medan Jan Lindelöf slutade trea på mellanbanan.
Vinnarna i årets Naturpass blev: Jens Rönnqvist,
Gunnar Toveri, Sofia och Ulf Lindström, Arvid
Rönnqvist, Agneta Johannessen, Kristiina Lepola
samt Wilma och Lucas Lundbäck.
Karl-Erik Nyström
SESKARÖIDROTTEN
Om tillräckligt intresse ( 15-20) finns kan ett
nytryck av Seskaröidrotten tas fram.
Kontakt via mail:
kartlerik.haparanda@gmail.com
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Julpyssel
Ett uppskattat inslag på Träffpunkten hade Seskarö
Konst och Hantverksförening arrangerat. Det var
julpyssel för barn. De hade haft många besökare och
pysslare. Man gjorde stjärnor i papper och målade
glasburkar som kan användas som ljuslykta
När Seskarö har sin julmarknad, så kan vi säga att
julen kan börja förberedas och vi ser sakteliga att det
börjar hända något runt oss. Ljusen börjar tändas
Ingegärd Wennberg

Julmarknad
Årets julmarknad på Seskarö gick av stapeln helgen
innan första advent. Bakverk, kransar och annat
slöjdalster fanns till försäljning. Det var ett jämnt flöde
av besökare, även om det inte var som tidigare år.
Konkurrens fanns från 10-års jubileet i Haparanda av
Ikea och Ikano.
Hembygdsföreningens
frivilliga
och
duktiga
medlemmar, hade någon dag innan julmarknaden
plockat ris, gjort stommar och bundit kransar under två
dagar.
Ingegärd Wennberg

4

Seskaröbladet december NR 04 / 16

Kabaré ”Kärlekens
många ansikten”

En föreställning som var lättsam,
som blandar kärlekens många
ansikten med små teaterstycken
blandat med passande musik och
dans. Kärlek på distans framfördes
hur det skedde tidigare och i nutid,
cyberkärlek. Skådespelarna Åsa
Lindgren och Erika Medström
framförde stycken med både lycklig
och olycklig kärlek. Linda Väänänen
och Erik Lindelöf gjorde en mjuk
inramning
med
att
framföra
passande musik och sång, var för
sig och tillsammans
Åsa Lindgren som skrivit manuset
hade lyckats skapa en bra balans
mellan skådespel, musik och dans.
Rose-Mari Barmosse stod för regin
och Bo Alstermo för ljus och ljud
Ingegärd Wennberg

Till minne av Hans Fält

Stöd Seskarö
Hembygdsförening!
Bli medlem!
Endast 100 kronor/år
Medlemmar utanför
Seskarö 150 kr
(pga portokostnad)

Pg 40 98 68-7

Hembygdsföreningens första ordförande Hans Fält har
gått bort. Hans var initiativtagare till att Seskarö
Hembygdsförening väcktes till liv 1994. Hans blev
också föreningens första ordförande 1996 och som han
innehade fram till 2001. Hans var en mycket idérik och
inspirerande person. Han älskade att söka nya
utmaningar och såg till att resurser och medel ordnades
för att förverkliga många av idéer som kom fram.
Första perioden av Hembygdsföreningens verksamhet
som leddes av Hans var mycket händelserikt. Med stöd
av byamedel startade ett omfattande
byautvecklingsprogram som innehöll många olika
aktiviteter. Idén om att starta ett äldreboende på
Seskarö tog fart. Ritningar togs fram och man gjorde en
mängd aktiviteter för att realisera ett äldreboende på
Seskarö. Godtemplarföreningen överlät Folkets Hus
föreningen liksom ”Gustavssons” tomten till Seskarö
Hembygdsförening. Seskarö Framtid såg dagens ljus,
Seskarö Konstförening bildades, Teaterverksamheten
fick en nystart och mycket mer.
Hans Fält drev och skapade naturligtvis inte allt, men
hans sätt att entusiasmera och sitt sätt att nyttja sina
upparbetade kontaktnät som han skapat som
företagare var till mycket stor nytta för allt som hände
på Seskarö under hans ordförandeskap och medverkan
i olika projekt.
Hans Fält var en person som på många sätt visade en
äkta kärlek för Seskarö. Han var osjälvisk och brann för
en äkta känsla för Seskarös utveckling. Hans Fält var
en ovanlig person med många strängar på sin lyra.
Hans hade ända fram till sin bortgång många idéer
kring Seskarö idéer som jag vet han så gärna velat vara
med och genomföra. Hans bortgång har lämnat ett
tomrum efter sig som vi alla har ett ansvar att försöka
fylla med ny utveckling.
Tack Hans för allt du givit oss som har fått möjlighet att
känna dig.
Sten-Inge Videhult
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Naturfilmskväll med Göran
Emerius
Göran Emerius har besökt Seskarö tidigare
och visat egna producerade naturfilmer
Denna gång fick vi uppleva den fjällnära
skogen i Norr och Västerbotten. Göran
Emerius anser sig vara en skogsluffare och
tog oss med till den fjällnära skogen i. Han
beskriver den fjällnära skogen vara den som
består av fjällbjörk och nedanför växer den
fjällnära barrskogen. Han säger sig vara
fascinerad av både älg och tjäder samt berg.
Filmen ger oss mersmak att ta oss ut i
naturen och göra oss en lägereld och bara
sitta och njuta. Han har fångat in fina miljöer
i både Norr och Västerbottens fjällvärld. Han
anser att Laponia är exploaterings hotat.
Efter denna film var det en kort paus
I pausen bjöds på fika. Nästa resa gick till
Sydamerika för att leta efter jaguaren. Han
hade en duktig guide med sig. Han tog oss
med till Amazonas jaguarmarker. Efter en
strapatsrik resa på både land och vatten fick
han se en jaguar. Jaguaren är väldig.t skygg.
Göran Emerius tillfrågades om han inte
känner rädsla när han beger sig ut på sina
äventyr. Han sa sig inte vara rädd då naturen
fascinerar honom. I Alaska finns det
fortfarande marker som är opåverkade
Ingegärd Wennberg

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-alltstädning 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
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Teatern ”Myggjagare och

Näbbstövlar” besökte Seskarö.
Det blev en musikalisk berättarresa
genom 50-, 60- och 70-talet. En riktig
nostalgiresa. Allt från Rock Olga till
ABBA. Musiken varvades med
humoristiska sketcher, med
igenkänningsfaktorer från årtiondena.
Publiken kände igen de flesta
musikstyckena och kunde även
sjunga med. Man har även fångat
klädmodet. Många minns
skumgummiunderkjolarna och även
ABBA:s scendress med platåskor.
Vem minns inte hur barnen lärde sig
läsa med hjälp av programmet ”Fem
Myror är fler än fyra elefanter och
Anita och Televinken För mig som har
barn från både 70 0ch 80-talet var det
många nostalgiska minnen som dök
upp i både sketcher och musik.
Skådespelarna var även duktiga
musiker och sångare.
Ingegärd Wennberg
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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

Köp en LOTT och var med i
Seskarö
Hembygdsföreningens lotteri
inför 2017
2017 är det 100 år sedan
hungerkravallerna ägde rum på
Seskarö.
2017 kommer vi att ihågkomma
händelsen med en sommarteater
som tar upp olika skeden i Seskarös
historia.
För att möjliggöra det planerade
evenemangen har Seskarö
Hembygdsförening bl a startat ett
lotteri med 1000 lotter där en grillkåta
värd 41 000 kr är första pris.
Lottpriset är 100 kr
Sätt in 100 kr/lott på postgiro 4098687 skriv ditt namn på insättningen så
skickar vi lotten/er till dig per post.
EN FIN JULKLAPP!

Seskarö Hembygdsförening
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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!

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

Hembygdsföreningens styrelse
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot I
Ledamot
Ledamot
suppleant
suppleant

Maud Videhult
Erika Medström
Saara Innala
Kerstin Johannessen
ngegärd Wennberg
Elisabeth Harr
Karin Nordström
Virpi Hermansson
Solveig Mäki

