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Panikteatern har spelat upp
"Frieriet" på Folkets Hus, Seskarö
Panikteatern är en fri teatergrupp som
funnits i drygt 40 år och turnerar med
föreställning för både barn och vuxna. De
har besökt Seskarö ett flertal gånger.
”Frieriet” har de spelat sedan 2008, så det
blir en hel del föreställningar
Tjechovs pjäs Frieriet utspelar sig på ett
ryskt värdshus. Det doftar mat och värdens
dotter tillsammans med pigor, (Seskarö
Hembygdsföreningens egna skådespelare)

börjar servera maten medan värdshusvärden smyg säljer hembränt. Gästerna är
lika med publiken. In träder grannen för att
fria. Han är iklädd frack
Men det blir förstås en hel hög med
förvecklingar och rallarsvingar. När
värdshusvärdens bror kommer in efter
fikapausen för att hålla en föreläsning om
vådan av bruket av tobak så blir det en
lektion med många förhinder.
Medverkande på scenen är Ronald Brandel,
Maud Nyberg och P-A Strand

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Seskarö Båtklubb
Seskarö Båtklubb har hållit
sitt årsmöte onsdagen den 20
februari
2019.
Till
mötesordförande
valdes
Göran Wigren. Vid årets slut
uppgick antalet medlemmar
till 112 st, varav 19 st finns
antecknade på kölistan till
båtplats. Av verksamhetsberättelsen framgår bl a att
hamnen togs i bruk tredje
veckan i maj och säsongen
avslutades med gemensamt
arbete och bryggupptagning i
mitten av oktober. Under året
har även arbeten utförts i
hamnen såsom städning,
röjning och stamkvistning.
Dessutom har sedvanligt
underhåll av klubbstuga och
hamnanläggningen gjorts . En av pontonerna har haft ett
mindre läckage och utrustats med dyvika för att underlätta
tomning av vatten. En arbetsgrupp har under året utrett
möjligheten till att ordna fler båtplatser i hamnen men det
har visat sig svårt att utöka antalet båtplatser. Hamnens yta
är relativt liten och välutnyttjad som den är i dag och
området närmast piren och strandplanen är dessutom mycket
grunt. En ytterligare begränsning är att det inte går att
förlänga långbryggan eftersom den då blir mer utsatt för
nordliga vindar. Arbetsgruppen har därför kommit fram till
att det bästa är att behålla nuvarande antal båtplatser i
hamnen och att upprätthålla dessa i ett bra skick.
Vid mötet informerade ordföranden att en bryggsektion

kommer att bytas ut på grund av ålder och slitage. Dessutom
ska grillplatsen rustas upp med bl a renovering av
sittbänkarna.
Medlemsavgiften och båtplatsavgifter för år 2019 är
oförändrade enligt beslut vid årsmötet.
Nya medlemmar hälsas välkomna till Seskarö Båtklubb.
Du som vill bli medlem kan betala 150 kr på plusgirokonto
66 13 09-5 och ange namn och adress vid inbetalningen.
Seskarö Båtklubb är ansluten till Svenska Båtunionen. Detta
innebär att du som medlem i Seskarö Båtklubb får tidningen
Båtliv som utkommer med sex nummer per år. Du får också
möjlighet
till
båtförsäkring
i
båtägarnas
eget
försäkringsbolag Svenska Sjö (www.svenskasjo.se) .

STÖD FÖRENINGARNA PÅ ÖN
Undertecknad har noterat att väldigt många personer via olika
medier uttrycker sin kärlek till Seskarö. Mycket av detta
grundar sig naturligtvis på en form av nostalgi – men ganska
många har låtit sin kärlek till ön så att säga materialiseras i en
flytt upp till ön i norra Bottenviken.
Seskarö har, som många andra små tätorter i landet, förändrats
mycket de senaste decennierna. Främst är det den försämrade
servicen. Affärer, poststation, bankfilial kan anföras som
exempel.
Att Seskarö klarat sig förhållandevis bra har att göra med
idealitet, det ideella arbete som görs i de olika föreningarna.
Därför vill jag uppmana alla som hyser ett genuint
Seskaröintresse att stödja föreningarna med att till exempel bli
betalande stödmedlemmar.
Bli medlem i Seskarö hembygdsförening som betalar
Seskaröbladet och anordnar olika aktiviteter
året om, i Seskarö IF, som har en bred
verksamhet och erbjuder olika
motionsmöjligheteter och
tävlingsverksamhet.
Seskarö IF kan man också stötta genom att
vid spel på lotto och tips uppge att man
önskar stödja denna förening.
En annan livaktig förening är PRO, och det
finns fler föreningar som man kan ge sitt
stöd med mer än ord.
Alltså – stöd öns föreningar även om ni bor
långt borta från
Seskarö.
Karl-Erik Nyström
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Ö-Pärlan
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-alltstädning som piffar upp bostaden.
Flyttstädning
Extra uppdrag efter överenskommels

Städningen sker på fasta tider enligt överens-kommelse.
Det är alltid personal anställd på Ö-Pärlan som städar
hos dig. Vi håller med städ-material.
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

Boule på Seskarö
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Boulespelet pågår som tidigare på tisdagar och
torsdagar, vintertid i sporthallen och sommartid på
utebanan vid Sotarvägen. Intresserade hälsas välkomna
för spel eller bara för att se hur spelet fungerar.
Reglerna är enkla och snabbt inlärda. Med boule tränar
du upp både smidighet och balans. Saknas egna
bouleklot så finns det klot för utlåning. Tisdagar träffas
vi kl 14.30 och torsdagar kl 14.00. Tiderna gäller under
vintersäsongen.
De nuvarande boulebanorna vid Sotarvägen är i dåligt
skick och skulle behöva en rejäl upprustning. SIF har
föreslagit att anlägga nya banor på idrottsplan i stället
för att renovera de slitna banorna vid Sotarvägen.
Förhoppningsvis ska de nya boulebanorna kunna
invigas till sommaren 2019.

Julgransplundring
Seskarö Hembygdsförening har traditionsenligt anordnat
julgransplundring i år igen. Traditionen är den att någon
besöker affärsmännen i Haparanda för att få ihop
godispåsar till barnen. Någon här är lika med Maud
Videhult. Föreningen hade försäljning av kaffe, saft och
fikabröd till en billig penning. Vi hade även
lottförsäljning, ett för barn och ett för vuxna. Dragning av
lotterna skedde samma dag. Många var de som hade tur i
lotteriet då vinsterna var många
Barnen får dansa runt granen, i väntan på tomten, under
ledning av Erika Medström. Tomten kom och man såg
förväntan hos barnen då de fick sin godispåse.
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PRO-aktiviteter
Den 6 februari 2019 höll PRO Seskarö sitt årsmöte. Vid
mötet deltog 30 medlemmar, som trotsat den extremt kalla
vinterkylan denna dag. Efter att ordförande Anders
Lundbäck hälsat samtliga välkomna och förklarat mötet
öppnat så hölls en parentation med ljuständning och en tyst
minst för de tre medlemmar som avlidit under året.
Årsmötets ordförande Eva Rögde ledde mötet på ett snabbt
och effektivt sätt.
Som avslutning informerade Eva om organisationen i PRO,
Sveriges största pensionärsorganisation med drygt 300 000
medlemmar. Eva berättade också om kommande aktiviteter i
distriktet, bl a Seniormässa i Arcushallen i november och den
årliga återkommande musikfestivalen i juni på ”Hägnan” i
Luleå. Efter att mötet var klart serverades kaffe och goda
smörgåsar, vilket uppskattades av samtliga.
Efter många års styrelsearbete hade Vuokko Gard avsagt sig
att bli återvald som sekreterare. Vuokko kunde tyvärr inte
delta vid årsmötet men har vid ett senare tillfälle blivit
avtackad med både blommor och middag på Ö-pärlan för sitt
mångåriga och engagerade arbete i föreningen.

Ö-Pärlan
Korttidsuthyrning på Seskarö
Intresset för att besöka Seskarö och bo i egen lägenheten
har varit stort förra sommaren. Vi har möblerade upp två
lägenheter som vi hyr ut
Lägenheterna hyrs för självhushåll. Ni tar med egna
sängkläder. Kuddar och täcken finns.
Är du intresserad att komma till Seskarö och uppleva ön
under olika tider på året ring så berättar vi mer? Än finns det
dagar kvar som är lediga inför denna sommar. Först till
kvarn… Varje lägenhet har fem bäddar
Hör av dig till Sten-Inge telefon 070-595 73 70 eller via epost sten-inge.videhult@telia.com

Planerade aktiviteter
Föreningen har beslutat om vissa aktiviteter under första
halvåret 2019. Första filmkvällen är den 19 mars. Den 9 april
är ett besök planerat till Säivis Byagård med möjlighet för
medlemmarna att baka mjukkakor i den vedeldade bakugnen.
I juni blir det den numera återkommande Grillfesten på
Folkan. Datum är ännu inte fastställt.

Tipslåda
I Träffpunktens lokaler har vi satt upp en Tipslåda där
medlemmarna kan lämna förslag och idéer till föreningens
verksamhet. Det kan vara olika aktiviteter, såsom
föreläsningar, kurser, resor, studiebesök, motionsformer och
andra hälsofrämjande aktiviteter mm. Förslagen kan också
lämnas direkt till någon i styrelsen eller i trivselkommittén.
Förtroendevalda i föreningen för år 2019
Styrelsen
Anders Lundbäck, ordförande
Kurt Forss, kassör
Britt-Inger Carlsson, studieorganisatör
Karin Nordström, sekreterare
Ann-Kristin Englund, ledamot
Roland Harr, ledamot
Per-Olov Lundberg, ledamot
Ulf Nordström, ledamot
Solveig Mäki, ersättare
Trivselkommittén

Stefan Wennberg
Ann-Kristin Englund
Britt-Inger Carlsson
Jan-Olof Carlsson
Ulf Nordström
Kan du tänka dig att hjälpa till med något i vår
förening? Det kan t ex vara lotteriförsäljning, hjälp
i köket vid våra medlemsmöten eller vid andra
aktiviteter. Kontakta då någon i styrelsen.
Både nya och gamla medlemmar hälsas välkomna
till kommande möten och aktiviteter.
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Förra sommarens undersökningar
Vad blev resultatet av förra sommarens undersökningar
runt Seskarö?
Sveriges Geologiska Undersökingar (SGU)
kontaktades, men vi lär få vänta å svaret.
SGU var runt Seskarö och gjorde undersökningar
sommaren 2018. De blev inte klara utan planerar att
komma tillbaka till sommaren. Materialet de samlade
in är inte bearbetat ännu så det finns inga resultat att
visa upp. Undersökningarna som de gjorde ingår i ett
större projekt "SEAmBOTH".
SEAmBOTH är ett samarbetsprojekt mellan svenska
och finska myndigheter. Det
är delvis finansierat genom Interreg Nord. Syftet med
projektet är att ta
fram ett gemensamt underlag som svenska och finska
myndigheter kan använda
för miljöarbetet i norra delen av Bottenviken.
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Seskarö Idrottsförening
Årsmöte
Seskarö IF:s årsmöte den 4 mars samlade drygt 20
medlemmar. Av verksamhetsberättelsen framgick att
styrelsen med tillfredsställelse kunde se tillbaka på
jubileumsåret 2018. Medlemsutvecklingen har varit positiv,
och idag finns 353 bokförda medlemmar. Satsningen på ett
minigym har visat sig vara mycket lyckosam, och den vägen
har man nått nya grupper.
Orientering och skidorientering är de verksamheter som
bedrivs på tävlingsnivå. I den senare grenen har Kristina
Tholerud och Lars Lundkvist samt Hans Ylipää varit
framgångsrika. Kristina ingår numera i juniorlandslaget. Jan
Lindelöf och Ingvar Isaksson har sommartid varit de mest
aktiva. Den förstnämnde blev föreningens fjärde så kallade
Stora Grabb i norrbottnisk orientering. Orienteringssektionens
ordförande Kjell Henriksson har genom idogt arbete fått fart
på en stor ungdomsgrupp. Orienteringssektionen arrangerade
två jubileumsarrangemang förutom motionsaktiviteter.
Boulesektionen bedriver uppskattad verksamhet året runt.
Styrelsen valdes om i sin helhet, och den har följande
sammansättning: ordförande Annika Hautalampi, sekreterare
Fia Alamäki, kassör Tomas Högström samt Karoliina
Korpioja, Walter Innala, Magnus Kauma och Kjell
Henriksson.
Sektionsledare blev Magnus Kauma fotboll, Kjell Henriksson
skidor och orientering, Rut Österberg boule, Karoliina
Korpioja barn och ungdom samt Annika Hautalampi motion.
Revisorerna Erland Wallgren och Bengt-Göran Semberg
omvaldes.
Styrelsen informerade om upprustningen av klubblokalerna.
Planer finns också att ordna en boulebana i anslutning till
idrottshallen.
Mötet, som leddes av ordförande Annika Hautalampi,
avslutades med fika.

Delar av Seskarö IF:s styrelse 2019. Från vänster Karoliina
Korpioja, Annika Hautalampi och Fia Alamäki.

Vårvinterfest med kommunens
största utbud av kaffebröd
Den 2 mars arrangerade Seskarö Hembygdsförening
sedvanlig vårvinterfest, med ett enormt stort fikabord. Det
var 32 sorter och fanns även glutenfritt bröd. För en billig
penning fick deltagarna ta av utbudet så mycket de orkade.
Det var stor åtgång på brödet. Vem som bakat…jo Mats
hade bakat bullar, rutor och småkakor. Styrelseledamöterna
hade också bidragit med valfritt fikabröd. Därav alla sorter
Barnen hade en orienteringsrunda där de fick svara på
frågor. Den verkade uppskattad. Priser utdelades.
Jag tror att vårt fikabord är uppskatta, då röst hördes från
besökare att de var ledsna då de missat arrangemanget
föregående år. Många kommer dit för att träffas och ta en
pratstund
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Fiberutbyggnad på Seskarö
är nästan färdigutbyggd
Fiberprojektet går vidare på våra områden

Under sommaren 2018 genomförde ElTel fiberutbyggnaden på
Seskarö. Vi fick alltså slutligen fiber till oss. Man hann dock
inte helt klart i fjol varför man kommer att färdigställa sina
åtaganden under innevarande vår och sommar. Viktigt att ni
som vet att ni har fått det ni ska ha, är på entreprenören och ser
till att dom färdigställer arbetet. Det är El Tel som ni ska
uppvakta.
Om det är några som inte beställt fiber ännu ska så snart som
möjligt kontakta ElTel och anmäla, att man vill få fiber
installerat. När ElTel lämnat ön med maskiner och folk så blir
det mycket mer kostsamt om man väljer att senare beställa
fiber.

Gruppavtalet

Seskarö Bensin och Service har tagit på sig att administrera
uppstartenhar av gruppavtalet. Vi fått utrustning skickat till
oss till dom som anmält intresse för att teckna gruppavtal.
Några har ångrat sitt val varför det finns någon enstaka
utrustning kvar om någon vill ansluta sig till gruppavtalet.
Kostnaden är 429 kr/mån för bredband 100/100, TV-Paketet
Lagom samt bredbandstelefoni. Kostnaden ligger fast i 60
månader. Redan nu aviseras en kraftig höjning för motsvarande
paket, vilket inte berör oss som har gruppavtal. Om ni undrar
över något så hör av Er till Stefan V 070-6556433 eller StenInge V 070-5957370.

Fiberutbyggnaden i Västar Nikkala, Reväsaari och
Santasaari

Smolken i glädjebägaren är, att det vi kallar omnejd, inte fått
klart med fiberutbyggnaden än. Vi jobbar för att få klarhet i när

Medlemsmöte PRO
Till årets första medlemsmöte i mars var kommunalrådet
Sven Tornberg inbjuden. Han informerade om det
nybildade näringslivsrådet som ska utveckla näringslivet i
kommunen. Man vill bl a öka besöksnäringen i kommunen
och få fler turister att vilja stanna längre vid sina besök.
Antalet äldre över 80 år ökar stort i kommunen. Man har
därför beslutat att ett nytt äldreboende ska byggas i
Haparanda med 60-80 platser.
Kommunen har även beslutat att göra en rejäl upprustning
av Leppäniemikajen på Seskarö. Kajen ska bli mer
funktionell och tillgänglig för både boende och besökare.
Man vill öka möjlighen och ge bättre förutsättningar för
båtturismen på ön. Tornberg nämnde också att Laponia ska
ges möjlighet att kunna använda kajen. Förhoppningar finns
även hos kommunen att Seskarö Såg ska starta igen och
därigenom kan Seskarö få fler arbetstillfällen. Tornberg
besvarade även många frågor som han fick av
mötesdeltagarna. Mötesdeltagarna tackade Tornberg med en
stor applåd för en bra och innehållsrik information.

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

BG 664-6855
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utbyggnaden kommer i gång. Möten med kommun och Telia
har inte än löst några knutar. Hoppas dock at det blir en
utbyggnad under våren sommaren 2019. Telia har tagit på sig
ansvaret att fibrera området och ska förhoppningsvis uppfylla
sitt löfte.
Sten-Inge Videhult
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KRISTINA THOLERUD
UTTAGEN I LANDSLAGET
Seskarö IF:s skidorienterare Kristina Tholerud är
uttagen i landslaget inför JVM (juniorVM) i Piteå i
mars. Det är första gången sedan 1993 som Seskarö IF
representeras i ett landslag. Då var det Rolf Söderholm
som deltog i Världscupen. Tio år dessförinnan åkte Rolf
i juniorlandslaget, men på den tiden fanns inte JVM.
Kristina är sistaårsjunior och född 1999. De senaste åren
har han studerat vid idrottslinjen vid Älvsby
Folkhögskola. Sin orinteringsbana inledde hon i
Övertorneå IF, men vid familjens flytt till Haparanda
kommun blev det naturligt för henne att välja Seskarö IF
för sitt fortsatta tävlande. Detta bland annat för att
Kristina allsedan mycket tidiga år varit Seskaröbo under
sommarhalvåret. Familjen har nämligen en stuga ute vid
Sorttisviken. De som brukar besöka Seskarö Värdshus,
särskilt sommartid, har måhända träffat henne, då hon
sedan flera år har arbetat där med servering.
Vid årets SM i Östersund på medeldistans erövrade
Kristina SM-brons. Generalrepetitionen inför JVM, med
två SM-distanser i Dalarna, blev en besvikelse såtillvida
att Kristina på plats blev akut sjuk och missade båda
tävlingarna.
JVM-deltagarna åker fyra distanser i följande ordning:
långdistans, sprint, medeldistans och stafett, och denna
gång finns alltså en Seskaröåkare i startlistan, Kristina
Tholerud.

LARS LUNDKVIST – HEDERSMEDLEM
Vid Seskarö IF:s årsmöte meddelade styrelsen att SIF nu
utsett en ny hedersmedlem, Lars Lundkvist. Denne har
en nära nog 50-årig bana i föreningen bakom sig och är
en av föreningens mest framgångsrika idrottsmän med
över hundratalet mästerskapsmedaljer på olika nivåer,
bland annat vid SM. Han är och har varit aktiv i
skidåkning (med bla a Tornedalens bästa
vasaloppsplacering genom tiderna 17:e man 1991),
orientering, skidorientering, friidrott och fotboll. Han
har varit banläggare för norrlandsmästerskap både
sommar och vinter och många DM-tävlingar. Lars
innehar elitmärket i banläggning. Vidare är han Stor
grabb i orientering, skidåkning (skidorientering) och
också mottagare av Stora Ledarmärket i samband med
SIF:s 50-årsjubileum 2018.
Lars bor sedan många år i Korpikå och är numera
förutom sitt engagemang i SIF också ordförande i den
framgångsrika föreningen Kalix SK. Civilt är han
knuten till skogsnäringen, anställd vid Stenvalls trä.
Lars´ arbete är numera inriktat på att kunna tillgodose
virkestillgång för en nystart av sågverket på hemön.
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Returadress:
Seskarö Hembygdsförening
Fridhemsvägen 16
953 94 SESKARÖ

Plats för adressetikett

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net
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Ö Pärlan har årsstämma Lördagen den
27 april kl 16.00
Den 27 april håller Ö-Pärlan sin ordinarie
årsstämma. På stämman går man igenom
verksamheten för 2018. Ett år som präglats av
olika aktiveter präglat av att Erika Medström
har hyrt Ö Pärlan från 1 juli 2018. Härligt att se
den utveckling som skett under året.
Ekonomiskt visade verksamheten ett positivt
resultat. Ett resultat som bygger bl a på ett
stort ideellt arbete från i huvudsak våra
andelsägare.
Nu står vi inför planer att bygga ut lokalerna för
att bl a får ett mer ändamålsenligt kök. Kom
och diskutera våra planer!
Sedvanligt väljs på stämman den styrelse som
ska leda verksamheten 2019.
Efter stämman så bjuder föreningen på kaffe
med gott fikabröd.
Välkommen
Styrelsen

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 Hembygdsförening
har haft årsmöte

Den 10 mars hade Seskarö Hembygdsförening
årsmöte. Endast tre utöver styrelsen kom till
årsmötet. Tyvärr verkar intresset inte vara så stort
från byns innevånare att delta.
Ekonomin i föreningen är än så länge god, men
många dyrare investeringar måste göras. Bland
annat måste man få ner värmekostnaderna och
panelen på Folkets Hus måste förnyas.
För dessa investeringar krävs det att ansökningar
skickas in om bidrag samt att vi även försöker ha
arrangemang som ger intäkter
Maud Videhult hade avsagt sig uppdraget som
ordförande.
I styrelsen ingår Erika Medström som
ordförande, övriga ledamöter är Maud Videhult,
Kerstin Johannessen, Saara Innala, Virpi
Hermansson, Elisabeth Harr och Ingegärd
Wennberg. Suppleanter är Elisabeth Lerdin och
Marjatta Morin

Hembygdsföreningens styrelse
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
suppleant
suppleant
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Erika Medström
Maud Videhult
Saara Innala
Kerstin Johannessen
Ingegärd Wennberg
Elisabeth Harr
Virpi Hermansson
Elisabeth Lerdin
Marjatta Morin

