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I Detta nummer: 
Fyra SAIF-profiler på sid 2. Läs 
även om Jul-marknaden på 
sidan 4. 
Fiberutbyggnaden, vad händer?  
Läs mer på sidan 2. Se bilder 
från Seskarös nya GYM på 
sidan 7. Sara Arnia, bild till 
höger, kan ni läsa om på sid. 5. 
Plus mycket annat smått och 
gott.  

God Jul! 
& 

Gott Nytt År! 
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Sixten som ledamot ännu innevarande år. Sixten Johansson 
var hedersmedlem i Seskarö IF sedan 2012. 
Dessa fyra är värda att minnas för sitt engagemang för idrott i 
allmänhet och Seskarös i synnerhet, 
Karl-Erik Nyström 

Fiberutbyggnad på Seskarö  
stoppas upp av den tidiga kylan och snön 
 
Nu har fiberutbyggnaden kommit igång. Dock inte i den takt 
som vi alla hoppats och trott på. Kan inte säga vad som varit 
orsaken. Våra förhoppningar var att utbyggnaden skulle ha 
startats nu i våras. 
Nu kom det igång i höst. I samband med att man grävde 
vattenledning till Sortisviken kunde man även lägga ner 
fiber. Tanken var att man skulle ha hunnit installera färdigt 
till fastigheterna, men som sagt var, så fick man avbryta 
arbetet då kylan och snön kom. Vissa förberedande arbeten 
vid stationen vid Handlarna har gjorts och görs. Avtal med 
markägarna, är efter en viss omdragning av ledningsnätet, i 
stort klart. Man kommer att ta kontakt med alla som anmält 
intresse för fiber och klara ut var fastighetsägaren vill att man 
ska dra in ledningen. 
Fram till våren finns det tid att anmäla om man vill ha fiber 
indraget till huset. Gå in på www.fibertillalla och gör er 
anmälan. Funderar man om man har anmält sig för fiber så 
kan man kontrollera det genom att gå in på samma adress och 
se ifall ens fastighet är grön. Om så är fallet så kommer 
entreprenören att höra av sig. 

Rättelse 

I Seskaröbladets förra nummer fick en av SIF:s 
duktiga orienteringsungdomar, Yvette Barmosse, ett 
felaktigt förnamn. Yvette, alltså, erövrade en DM-
medalj vid SIF:s tävling i slutet av augusti. 

FYRA SAIF-PROFILER 

Utan historia ingen riktig framtid brukar man ibland säga. 
Därför kan det vara skäl i att erinra om lite gamla, eller 
kanske hellre äldre tider. Två som kunde mycket om Seskarö 
och dess historia har för alltid lämnat oss andra, som återigen 
kan fråga sig: 
 - Varför frågade vi inte Sten (Fält) och Eskil (Anundi) ? 
Dessa två, Sten och Eskil avled under året, och det finns skäl 
att här minnas ytterligare fyra under året året avlidna, fyra 
Seskarö AIF-profiler: Olle Innala, Sune Andersson, Ove 
Förare och Sixten Johansson. 
För en tid sedan, fanns i Seskaröbladet ett foto från SAIF:s 30
-årsjubileum, och då konstaterades att bara en fortfarande 
fanns i livet, nämligen Olle Innala. Olle hade vid tillfället 
belönats med föreningens förtjänstplakett. Även i SIF 
engagerade sig Olle. 
Idrottsintresset hos honom fördes vidare till sönerna Bengt-
Olof och Kalle samt dottern Solbritt. 
En lång och framgångsrik fotbollskarriär hade Fridhemsbon 
Sune Andersson bakom sig. Sune inledde sin fotbollsbana 
redan på Fridhems sandplan och via jordplanen vid 
Ormberget hamnade han i IFK Kalix och sedan i Skellefteå 
AIK i division två. Han återkom till hembygdenoch spelade 
många säsonger i HSKT. Sune hann också vara tränare för 
Seskarö IF i slutet av 60-talet. Han var angelägen om sitt SIF-
medlemskap och att han i vederbörlig ordning erlagt 
medlemsavgiften. 
I mitten av 50-talet var Ove Förare en energisk ytterback i 
SAIF:s olika fotbollslag. Och när brottningen väcktes till liv 
på ön blev Ove framgångsrik aktiv och energisk pådrivare. 
Ove gick så småningom över till HSKT där han först blev 
aktiv och sedan ledare. Så småningom blev han också 
ordförande i Norrbottens Brottningsförbund. Ove belönades 
med Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse. 
Sixten Johansson hade ett idrottsintresse utöver det vanliga. 
Han var Seskarö AIF:s siste kassör och när Seskarö IF 
bildades valdes Sixten till kassör. Det uppdraget hade han 
under SIF:s elva första år, men Sixtens engagemang i 
Seskaröidrotten fortsatte in i det sista. Boulesektionen hade 

Sune Olle 

Sixten Ove T 

Seskarösnusandet 

Som bekant är snusförsäljning ett viktigt 
inslag i Haparandas näringsliv. Om man får 
tro gamla uppgifter var Seskarö inkörsporten 
för snusandet, eller snusätandet som det 
hette, bland tornedalingar. Förklaringen var att 
många från övriga delar av älvdalen fick 
arbete på den kosmopolitiska ön och där kom 
i kontakt med snusare och lärde sig (o-)
seden. 

http://www.fibertillalla
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Öppethållande under Jul och Nyår 

  24/12 11.00 – 13.00 

  25/12 Stängt 

  26/12 12.00 – 18.30 

  31/12 12.00 – 16.00 

  1/1 12 – 18.00 

  6/1 12.00 – 18.30 

  7/1 12.00 -18,30 

Vi vill önska Er alla en 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

 

HEMSTÄDNING 

Behöver Du få hjälp med att städa 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 
överenskommels 

 
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 

Julkransar 
Flitens lampa lyste över folkets hus, flinka kvinno 
händer gjorde jättefina julkransar till julmarknaden. 
När kransarna var färdig smakade  pizza-lunchen 
jättegott ! 

Ö-Pärlan 
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Året start på julen på Seskarö blev 
lördagen före 1:a advent 
Några bord var uppställda i ”stora 
salen” med handgjorda alster samt 
bakverk. Det var framförallt 
skolbarnen som stod för försäljning 
av bakverk. Lennart Svedlund hade 
snickrat sina populära trä bilar och 
pallar. Konstnärsföreningen hade 
gjort tomtar. Var och en av 
medlemmarna hade konstruerat en 
egen tomte eller annat som hör 
julen till. 
Hembygdsföreningen hade i början 
av veckan under två förmiddagar 
träffats och gjort kransar. Dessa var 
det strykande åtgång på. De var slut 
efter en halv timme. 
Det fanns även ett bord där man 
hade hemstickade sockor till 
försäljning samt kassar gjorda av 
kaffepaket. Mycket vackert. 
Vädret var inte direkt med. Vi hade 
ju dagarna innan drabbats av ett 
rejält busväder. Snön både vräkte 
och yrde omkring. Detta följdes av 
två dagar som det regnade och 
blåste. Det blev riktigt slaskigt och 
halt. 
De som hittade till Folkets Hus 
kunde ändå titta runt och sedan ta 
en fika i ”lilla salen”. Där träffade 
de säkert någon bekant som de 
kunde byta några ord med. 

Julmarknad 
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Teater 

Seskarö hembygdsförening har under 
hösten haft förmånen att ha besök av 
både Riksteatern och Norrbottens-
teatern. 
Teaterföreningen i Haparanda bidrog 
med busstransport från Haparanda, via 
Säivis och hit till Seskarö bägge 
gångerna. 
Först ut var Riksteatern med 
”Försvinnandet” av Peter M Floyd. En 
mycket stark pjäs. Det är ett familje-
drama om vad som händer när en nära 
anhörig drabbas av Alzheimers sjuk-
dom. Ingenting är längre som det varit. 
Huvudpersonen är Ellen som drabbats 
av begynnande demens. Pjäsen är ur 
hennes perspektiv. Trots det allvarliga 
ämnet var pjäsen både humoristisk och 
ljus. Av publiken på plats tyckte de att 
den var mycket bra. 
Den 15 november kom Norr-
bottensteatern med ”Vägen hit” av, om 
och med Sara Arnia 
Sara Arnia har ju besökt Seskarö flera 
gånger. Detta var hennes avskeds-
föreställning som hon rest runt med. 
Sara Arnia hade gjort åtta 
föreställningar innan hon kom till 
Seskarö. Efter Seskarö hade hon två 
föreställningar kvar i Luleå och sedan 
skulle hon pensionera sig, 82 år ung 
”Vägen hit” är en självbiografisk 
föreställning. Hon berättar hur hennes 
mamma skickade henne iväg som 
krigsbarn. Hon kom till Prinsnäs 

utanför Råneå. Hon hamnade i en bra 
familj. 
Hon kom att vara sex år i Prinsnäs. När 
hon var 11 år återvände hon tillbaka till 
Finland. På stationen i Jyväskylä blir 
hon mött av en okänd kvinna. Kvinnan 
kommer emot henne med öppna armar. 
Det är hennes mamma. Hon kände igen 
henne på doften. Sara Arnia berättar 
också om mötet med sin make och hur 
förälskelsen slog till. De separerade och 
hon blev yrkesarbetande ensamstående 
tvåbarnsmamma 

Hon har inget större manus när hon 
berättar om sitt liv. Det händer att 
någon i publiken frågar henne om något 
och då tappar hon tråden. Men hon har 
sin tekniker Stefan Hägglund som 
hjälper henne på ett naturligt sätt. Sara 
Arnia berättarom sitt liv inom teatern 
på ett humoristiskt sätt 
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Landsbygdsforum på Seskarö 

Landsbygdsenheten har tillsammans med byarna återstartat 
något som kallas 
Landsbygdsforum. 
Forumet som har legat ner i många år hade förlagt sin första 
träff på Seskarö i november. 
En träff där hälften av alla byar i kommunen som har något 
slag av byaförening var representerad. 
Detta forum hade som tema valt att diskutera hur vi ska 
kunna skapa en god service på landsbygden. 
Johanna Lindberg från Region Norrbotten informerade om 
ett projekt som benämns Smarta hållbara byar. Hon 
berättade om olika tekniska lösningar för att göra 
landsbygden intressant för ett ökat boende och hur man kan 
skapa arbetsplatser på landsbygden. 
Hemtransporter av varor lyftes upp, För att skapa bättre 
kommunikation i byarna har förslag tagits fram, att 
kommunen ska erbjuda bredband till en samlingslokal i 
respektive by. 

Seskarö skola har i flera år haft en vänskola i Torneå - 
Näätsaari skolan som ligger nära Björkö kyrka.. Eleverna 
brevväxlar med varandra och  en gång varje termin 
brukar vi försöka träffas för att ha en rolig dag 
tillsammans. I våras var hela Näätsaari skolan hit till 
Seskarö på besök. Vi hade olika lekar och tävlingar på 
programmet. Sedan var de fika för alla. Den 4 december 
åkte vi från Seskarö på besök till Torneå. Vi var med på 
Näätsaariskolans firande av Finland 100 år. Seskarö 
skolans elever bjöd på ett skönsjungande Luciatåg för vår 
vänskolas elever och föräldrar och även de finska 
eleverna hade ett fint sånguppträdande. Dessa besök 
mellan våra skolor på var sida av gränsen, är möjligt tack 
vare pengar som vi fått i bidrag från Gränsälvs 

Frågan tas upp i kommunstyrelsen nu i vinter. 
Förslag på att skapa ett serviceprogram för Haparanda 
Landsbygd presenterades. 
Under dagen hölls olika workshops där man tillsammans 
arbetade fram olika förslag som skulle utveckla 
attraktiviteteten att bo på landsbygden. 
För Seskarös del togs bl a upp en vidareutveckling av 
Tromsö-badet. Kommunens enda havsbad. Olika satsningar, 
för att utveckla turismen, såsom naturstigar och kartlagda 
cykelvägar. Lekplatser saknas, Folkets Hus behöver 
renoveras liksom Leppäniemikajen. 
En aktuell fråga som lyftes var frågan om äldreboende på 
Seskarö. En fråga som väcks i olika sammanhang och som 
får en allt högre aktualitet. Inte minst för de äldre på 
landsbygden och skapar fler arbetstillfällen på ön. 

Sten-Inge Videhult 

kommissionen som stödjer detta samarbete. Vår egen 
skolas 100 års firande har fortsätt på olika sätt under 
höstterminen. I september var vi till Luleå och besökte 
Norrbottens museum. Där fanns en utställning om 
Hungerkravallerna för 100 år sedan. Vi fick också via en 
liten teater se hur det kunde se ut och vara på en gård och 
i en affär för 100 år sedan.  Den 19 /12 så åker hela 
skolan åter på en liten resa till Luleå . Vi ska  göra ett 
studiebesök på friluftsmuseet Hägnan. Även där ska vi få 
göra en resa tillbaka i tiden oh se hur man förberedde och 
firade jul för 100 år sedan. Den resan ser vi fram emot. 
Vi på skolan önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År! 

Vänskolan i Torneå 
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Kampen för ett  
Vård och Omsorgsboende 

När man blir äldre, blir man ännu mera hemmakär. Om 
sjukdomar eller kroppen behöver ett Vård och 
Omsorgsboende, hamnar man i ett svårt dilemma. Man måste 
flytta till Haparanda. 
Det är inte många som villflytta dit för 

-Man tappar vänner och besök 

-Man får inte träffa barn, som annars gläder oss. Har man otur 
får man ligga och lyssna på finska som man inte förstår. 

Dessa nackdelar samt kravet på rättvisa har gjort att PRO 
Seskarö har fattat beslut om att jobba för ett Vård och 
Omsorgsboende till Seskarö. 
Det första vi gjorde var att ordna en Äldreboendekonferens, 
där vi bjöd in politiker, fastighetsägare, socialtjänsten samt 
medlemmar. 
På kommande medlemsmöte utsågs Anders Lundbäck och 
Elisabeth Harr till att hjälpa mig. 
Nästa steg var att kartlägga vilka från Seskarö som var i 
Haparanda. Vi kände till åtta personer och därmed hade vi 
den ungefärliga storleken för vårt behov. Otroligt nog hittade 
vi i Sangis vårt Vård och Omsorgsboende med åtta platser 
och en avlastningsplats. Elisabeth och jag åkte dit. Vi fick gå 
igenom dess funktion och ekonomi. Vi hade hittat rätt. 
Nu var det tid att uppvakta dåvarande socialchef, vilket vi 
gjorde två gånger innan en ny tillträdde. Henne har vi också 
besökt två gånger. Samtidigt besökte vi de tre största politiska 
partierna och redovisade problemställningar och önskemål. 
Därefter skrev PRO Seskarö ett brev till kommunen om våra 
önskemål. Här började vi möta motstånd ifrån olika håll i 
kommunhuset. Något svar har vi inte fått till dags datum. 
Nu var det dags för en namninsamling, som skrevs under av 
426 personer, som stöder vårt krav på Vård och 
Omsorgsboende på ön. Namninsamlingen är inlämnad till 
socialchefen. 

Eftersom vi inte fick någon reaktion i kommunhuset, 
skickade jag ett medborgarförslag som privatperson, med 
nära nog likalydande text som PRO. Det hanterades korrekt 
av alla och efter några månader fick jag argumentera mitt 
förslag i kommunfullmäktige. Beslutet blev avslag med 
motivationen att det skulle bli dyrare än stordrift i 
Haparanda. Detta trots att Sangisboendet drivs billigare än 
Haparanda. (Detta är en del av Socialnämndens problem att 
de alltid vet bäst själva) 
Under dessa år har Anders och jag argumenterat på otaliga 
möten i Kommunala Pensionärsrådet. Just nu är taktiken att 
en utbyggnad av Vård och Omsorg skall göras där behovet 
finns. Vi har även fullt stöd av PRO Haparanda. Det innebär 
att vi regelbundet rapporterar hur många vi har i 
kommunens Vård och Omsorg. 
Via pensionärsrådet har vi även fått veta att Haparanda har 
ett behov av ytterligare platser. Förslaget från tjänstemännen 
skall lämnas till politikerna den 22 december. Dagsläget 
innehåller både ombyggnation och nyproduktion, 
tillsammans 25-35 platser. 
Man skall ha klart för sig att Socialnämnden har många 
problem. Där finns en kraftigt överskriden budget, 
ungdomsknark 0ch att antalet 80-årinar ökar med 20 
personer varje år. 
Tyvärr är möjligen en försämring av vården för oss äldre en 
del av lösningen. 
För egen del hoppas jag att det kan lösa problemet 
smidigare. Helst med ett Vård och Omsorgsboende på 
Seskarö 
Som ni ser är det lagt ner ett stort arbete och jag är ytterst 
tacksam om ni på något sätt kunde hjälpa mig. Ring i så fall 
070-6576416, maila rolandharr@hotmail.com eller kom och 
drick kaffe 

Hälsar Roland 

Seskarös nya gym 

Ca två år efter invigningen av hallen är det 
nya gymmet klart. 
Sif ansökte om bidrag av Länsstyrelsen- 
Landsbygdsenheten som beviljades. 
Efter kontakter med olika leverantörer 
bestämde vi oss för Gymkompaniet från 
Göteborg. Inte bara deras bra priser utan 
också deras suveräna service gjorde att vi 
valde dom. Joel, ägaren av 
Gymkompaniet, såg inga hinder med 
avståndet. Det här blev det nordligaste 
gym de byggt. Sydligaste gymmet de sålt 
och byggt ligger i Kabul Afghanistan. 
Grabbarna från Gymkompaniet föll för 
Seskarö, så pass mycket att de bokat en 
privat resa hit i mars. 
Gymmet används flitigt av ungdomar, 
vuxna och pensionärer. Medans vissa har 
löpbandet som sin favorit, gillar andra att 
träna med de tunga frivikterna. 
Maskinerna är så klart populära och enkla 
att använda. 
Många undrar vad det kostar att träna. 
Årsmedlemsavgiften är 200 kr per person. 
Nyckel finns att låna hos Handlarn´ 
Gymmet är öppet dygnet runt. I dags läget 
är dock torsdagar och söndagar mellan 18-
20 bokade. 

Annika och Fia 

mailto:rolandharr@hotmail.com
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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   Elisabeth Lerdin 

suppleant   Virpi Hermansson 

suppleant   Solveig Mäki 

Seskaröbladet december NR 04 / 17 

Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

 

Ö-Pärlan erbjuder 
 

Korttidsuthyrning på Seskarö 

Intresset för att besöka Seskarö och bo i 
egen lägenheten har varit stort i sommar. 
Vi har två lägenheter möblerade mitt i 
byn, invid Handlar’n. 
Lägenheterna hyrs ut för självhushåll. Ni 
tar med egna sängkläder. Kuddar och 
täcken finns. Är du intresserad att komma 
till Seskarö i vinter eller vår/sommar, 
uppleva ön och vill veta mer? Hör av dig 
till Sten-Inge Videhult telefon 070-5957370 
eller via e-post  

sten-inge.videhult@telia.com 

Ö-Pärlan 

Stöd Seskarö Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför  

Seskarö 150 kr  
(pga portokostnad)  

Pg 40 98 68-7 

mailto:sten-inge.videhult@telia.com

