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Stenvalls Trä AB

berättade varför man valde Seskarö Sågen
Ett fullsatt Folkets Hus kom för att lyssna på något alla
gått och hoppats på. ”Sågen på Seskarö ska startas upp
igen” Något som all haft olika tankar om. Nu vet vi att
det blir verkligt.
Glädjen stod högt i tak då kommunalrådet Sven
Tornberg hälsade ledningen och personal för Stenvalls
Trä AB välkommen till Seskarö.
Delar av familjen Stenvalls, som äger och driver
Stenvalls Trä AB samt produktionsfolk och chefen för
virkesförsörjningen besökte Seskarö och berättade om
varför man beslutade att köpa Seskarö Sågverk när den
låg i malpåse
Folke Stenvall VD för Stenvalls Trä berättade hur
Seskarö Sågverk var en passande pusselbit för deras
fortsatta arbete att utveckla företaget Stenvalls Trä AB.
Han redovisade hur de olika sågverken som ägs av
Stenvalls Trä i Norrbotten var nischade för att såga gran
och tall av olika timmerstorlekar. Han berättade också
om de olika satsningar man gjort och gör för att hela
tiden förädla både produktion och produkter. Allt för att
kunna ta vara på det man köper hem i form av timmer.
Något som säkert klingar ljuvt i öbornas öron. Vi vet att
förädling och att hela tiden utveckla produktionen är

förutsättningen för en framgångsrik sågverksverksamhet.
Att satsningen som nu Stenvalls Trä AB ska genomföra
på Seskarö är som sagt mycket efterlängtat. Ett tecken
så gott som något var mängden personer som
strömmade in till Folkets Hus då Folke Stenvall och
hans medhjälpare berätta de om företagets planer. Så
mycket folk från Seskarö hade inte varit samtidigt på
Folkets Hus sedan bron till Seskarö invigdes 1978.
Nästan 200 personer trängdes i lokalen där solens
strålade från en klarblå himmel förstärkte den värme
och glädje vi alla känner för Stenvalls Träs planer.
Folke Stenvall berättade också om hur viktigt det är att
vara med och utveckla ett samhälle. Han berättade om
hur man på olika sätt stöttat och stöttar Sikfors i sin
utveckling. Vi tycker att det ytterligare stärker vår
känsla för att Stenvalls Trä är ett företag som vi
tillsammans kan vidareutveckla Seskarö.
Vårt hopp och tro att med denna satsning som Stenvalls
Trä AB gör så har vi tagit ytterligare steg i vårt arbete
att tillsammans skapa det Seskarö som vi alla tror på.
Välkommen Stenvalls Trä AB till Seskarö. Vi ska göra
allt vi kan för att ni ska lyckas i ert arbete.
Sten-Inge Videhult

Stenvalls ledning, kommunalrådet samt Af:s chef

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Fiberutbyggnad på
Seskarö är nästan färdigutbyggd
Fiberprojektet går vidare på våra områden
Under sommaren 2019 slutför ElTel fiberutbyggnaden på
Seskarö. Vi fick alltså slutligen fiber till oss. Man hann
inte helt klart i fjol varför man kommer att färdigställa
sina åtaganden under innevarande sommar. Viktigt att ni
som vet att ni inte har fått det ni ska kontaktar ElTel och
ser till att dom färdigställer arbetet. Det är El Tel som ni
ska uppvakta. Vet att det är några hus som bytt ägare och
där den tidigare ägaren inte beställt fiberindragning. Ni
som är nyinflyttade och vill ha fiber kan kontakta mig så
ska jag hjälpa så ni får hjälp med fiberinstallationen. När
ElTel lämnat ön med maskiner och folk så blir det
mycket mer kostsamt om man väljer senare att beställa
fiber.
Gruppavtalet
Seskarö Bensin och Service har alltså tagit på sig att
administrera uppstarten av gruppavtalet. Vi har fått
utrustning skickat till oss till dom som anmält intresse för
att teckna gruppavtal. Vad jag förstår har alla som valt
gruppavtal fått ut sin utrustning. Det som tidigare har
kostat mig ca 1100 per månad får jag nu för 429 kr/
månad.
Vi har kvar lite utrustning som vi kan lämna ut till nya
gruppavtalskunder. Först måste man dock anmäla sig att
man vill ha Gruppavtal.
Kostnaden är 429 kr/mån för bredband 100/100, TVPaketet 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 Sten-Inge V 070-5957370.
Fiberutbyggnaden i Västar Nikkala, Reväsaari
och Santasaari
Fiberutbyggnaden i Västra Nikkala, Reväsaari och
Santasaari har gått lite framåt. I samband med att
vattenfall ska gräva ner kraftledningen så kommer man
att samförlägga ett fiberrör. Just ni undersöker vi vad som
ytterligare krävs för att man ska få framdraget fiber till
respektive beställare. Kan inte ge klarare besked utan vi
försöker finna lösningar så gott vi kan.
Sten-Inge Videhult

Seskarö Skärgårdsfestival 19 juli – 21 juli 2019
Årets skärgårdsfestival går i glädjens tecken. I dagarna har vi
fått det glädjande budskapet att sågen skall startas i april
2020. Familjeföretaget Stenvalls Trä AB, med ursprung från
Sikfors i Piteå älvdal och som förvärvade sågen på Seskarö
för tre år sedan har meddelat oss detta.
De tre dagarna innehåller många spännande arrangemang och
aktiviteter som kan passa oss på Seskarö och hitresta
sommargäster, turister och besökande.
Vår ambition är att Seskarö Skärgårdsfestival ska fortsätta att
utvecklas till en mötesplats för inspiration och kreativitet
tänkande. Seskarö konst och Hantverksförening visar olika
konstarter. Fotoutställningen om Seskarös historia ska
återigen minnas om svunna tider som en avspark för det nya
som Stenvalls Trä kommer att ge oss våren 2020.
Skärgårdsfestival börjar på fredag kväll den 19 juli med en
konsert i vackra Saarisviken på Seskarö.

Ur programmet 19 - 21 juli
Fredag den 19 juli inleds festivalen med en konsert på
Saarisvikens strand med
Carina Stenberg och Rebecca Lindgren ackompanjeras av
Lennart Johansson på piano och Roger Stenberg på bas och
dragspel. Arrangemanget startar kl.18.00. Besökande får
också
möjlighet att sjunga allsång under ledning av Stefan
Vennberg.
Fredag den 19 juli fortsätter med start kl 18.30 med en
Musik Buffé på Ö Pärlan där Erika Medströms gäng bjuder
på allehanda läckerheter. Erik Linderlöf underhåller med
sång och musik. Kvällen fortsätter med en Musik-Pub där
Elin Hornmalm underhåller från kl 21.00 till sena natten.
Lördag den 20 juli fortsätter festivalen med marknad och
försäljning av hantverk.
Seskarö Konst och Hantverksföreningens konstvernissage
invigs av kommunalrådet Sven Tornberg kl 1200.
Konstutställningen hålls sedan öppet mellan 1200-1600 från
20 juli och några dagar under vecka 30.
Aktiviteter för barn och unga såsom ponnyridning, hoppborg,
hopphinderbana, sumo-brottning mm.
Blir man hungrig finns fika med nygräddade våfflor, grillat
och annat gott.
Även i år erbjudas en Skärgårdsbuffé. Ett bra tillfälle för
familje- och släktträffar. Anmäl Er för att vara säker på att få
plats.
Lördagen avslutas med en häftig danskväll tillsammans med
orkestern REX86 från Piteå.
Söndag den 21 juli håller biskop emeritus Hans Stiglund en
friluftsgudstjänst i den vackra natursköna miljö utanför
Folkets Hus med mycket musik och sång. Medverkan är
Gränslösa Spelmän som står för musiken och Elin Hornmalm
för vacker sång. Efter friluftsgudstjänsten följer ”kyrkkaffe” i
det fria. .
Detaljerade program kommer att finnas på nätet bl a
www.seskaro.net, i annonser och på Seskarös anslagstavlor.
Välkommen till tre innehållsrika dagar på Seskarö 19-21 Juli
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NATURPASSET 2019
Seskarö IF:s orienteringssektion ordnar
även denna sommar det så kallade
Naturpasset. SIF har haft orientering på
programmet sedan 1974 och
Naturpasset, tidigare med namnet
Trimorienteringen har funnits på ön i
över 40 år, de första åren på delvis
provisoriska kartor innan hela ön var
kartlagd av SIF.
Hela tiden har gensvaret varit relativt
stort, och inför denna säsong finns en
klar målsättning att man ska nå över 100
sålda Naturpasspaket. Trenden har varit
att allt fler hittat denna motionsform.
Naturpasspaketen finns till försäljning i
affären, kiosken och på campingen.
Fyrtio kontroller spridda över i stort sett
hela ön ligger ute och väntar på
besökare. Några kontroller kan vara mer
svårfunna än andra, men man har hela
sommaren på sig för att leta. I det paket
man köper finns karta och instruktioner
medlagda.
Varför ska man då ”naturpassa”?
Svaren är: en fin form av motion,
naturupplevelser, möjlighet att lära
känna ön grundligt även lite vid sidan av
allfarvägarna. Sektionen har alltsedan
starten också gett små notiser om en del
av kontrollerna. Detta år besöks bland
annat Seskarös högsta berg, Ormberget
(Käärmevaara), 30.5 m över havet. En
av öns talrika tjärdalar är också med
liksom en förmodad gammal grav.
Naturpasset innehåller också en så
kallad klassiker, Temmilahtistenen, som
varje år återkommer. I övrigt försöker

arrangörerna variera kontrollföremålen.
Belöning kan det bli förutom motion och
naturupplevelser, då efter avslutad
säsong några presentkort utlottas dels till
dem som lyckats ta alla kontroller och
till dem som klarat av minst 10 stycken.
Tyvärr är det alltför få som lämnar in
startkorten efter säsongen, tydligen
nöjda med enbart nöjet att ha fått vara
ute i terrängen på ön. Ibland kan man,
om man har tur, direkt vinna ett
extrapris – ofta i form av kaffe eller ett
par chokladkakor.
Seskarö IF:s ordförande Annika
Hautalampi ser Naturpasset som en
mycket viktig del i föreningens
verksamhet, och är numera själv en ivrig
motionsorienterare med betoning på
Naturpasset. Hon är inte den enda.
Det finns inget bättre sätt att lära känna
ön än Naturpasset, säger
hembygdsföreningens förra och
mångåriga ordförande Maud Videhult.
Jag har lärt mig mycket bland annat om
öns historia genom att söka Naturpassets
kontroller.
En viss osäkerhet om hur man t ex
använder sig av kompassen kan spåras
hos en del, men det viktiga är att man lär
sig orientera kartan. Kompassen blir då
det så kallade ”finliret”.
Orienteringssektionen kommer, om
intresse finnes, att arrangera en träff
eller flera, då de som känner sig osäkra
eller vill lära sig mer kan delges
kunskaper.
Intresserade ombeds ta kontakt med
föreningens styrelse eller
orienteringssektionen.

I år liksom de närmast föregående åren
finns 40 kontroller ute i terrängen, och
en enkel matematisk övning ger vid
handen att det sammanlagt lagts ut över
1500 kontroller för Naturpasset och dess
föregångare på ön.
Karl-Erik Nyström
P.S. Ganska så ofta upphittas i terrängen
startkort. De har en tendens att glida ur
plastfodralet, och någon uppfinningsrik
person kanske kan hitta på ett bra sätt att
”säkra” dessa kort.

Seskarö IF:s ordförande Annika Hautalampi stämplar på en av årets Naturpasskontroller.
Kontrollen finns uppe på Ormberget.
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SESKARÖPRÄGEL PÅ

NATIONALDAGSFIRANDET I KOMMUNEN
Nationaldagsfirandet i Haparanda kommun den 6 juni
skedde traditionsenligt i kyrkan. Detta år var det i stort
sett fullsatt, och det kom att bli en viss Seskaröprägel
på högtidligheterna. Som huvudtalare hade
arrangörerna lyckats engagera barnombudsmannen
Elisabeth Dahlin. I sitt tal tog hon givetvis upp
nationen Sverige och betonade dess betydelse som
förebild för barnens rättigheter världen över. När
barnagan, länge betraktad som uppfostringsmetod,
förbjöds i vårt land 1979 sågs det med skepsis. Men
idag tjänar Sverige som ett föredöme på detta område,
och landet har på många håll i världen fått efterföljare.
Elisabeth Dahlin är född på Seskarö 1957 och levde
sina första år på ön, där föräldrarna Gerd och Ola
Dahlin tjänstgjorde som lärare. Familjen bodde i
övervåningen på det hus, som ligger mittemot
församlingshemmet på Fridhemsvägen, och som då
ägdes av Toini och Johan Örjedahl. Påtagligt rörd blev
talaren då hon berörde sina tornedalska rötter och
betonade vilken betydelse hembygden hade haft för
henne.
Som vanligt uppmärksammade Haparanda kommun
personer och organisationer, som gjort förtjänstfulla
insatser under året. Kristina Tholerud, Seskarö IF fick
kommunens idrottsstipendium. Kristina har, som
tidigare stått att läsa i Seskaröbladet, innevarande
säsong varit medlem av det svenska juniorlandslaget i
skidorientering. Hon deltog därmed i JVM som detta år
avhölls i Piteå. Kristina erövrade också SM-medalj.
Seskaröinslag fanns även i övrigt i programmet, då
ungdomar från ön medverkade i bland annat
kulturskolans framförande. Gränslösa spelmän fanns
som vanligt på plats och även här med Seskaröinslag i
form av Stefan Wennberg.
Karl-Erik Nyström

Kristina Tholerud, Seskarö IF:s duktiga
skidorienterare, blev Haparanda kommuns
idrottsstipendiat 2019. Foto: Karl-Erik Nyström
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Ö-Pärlan
Korttidsuthyrning på Seskarö
Intresset för att besöka Seskarö och bo i egen
lägenheten har varit stort förra sommaren. Vi har
möblerat 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
e-post sten-inge.videhult@telia.com

Seskaröfödda barnombudsmannen Elisabeth Dahlin här
tillsammans med mamma Gerd och mostern Agneta
Johannessen. De sistnämnda båda verksamma på Seskarö skola
åren kring 1960.
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Vårkonsert i Seskarö kyrka
Kristihimmelsfärdsdagen anordnade
PRO Seskarö, Seskarö
hembygdsförening, svenska Kyrkan och
Sensus en vårkonsert i vår fina kyrka,
med medlemmar ur körerna från Kalix
Vokalensemble, Cantilena och
ungdomskören och Vocalix med solister
under ledning av Marie-Louise Burman
och Britt-Inger Burman. Körerna
anlände till Seskarö med buss. Innan
konserten bjöds de på Laxsoppa i
Folkets Hus. Det var önskemål från dem
att få Laxsoppa. Förutom kören var det
ö-bor och tillresta som kom för att äta
av den goda laxsoppan mätta och
belåtna samlades körer och publik till
denna gratis vårkonsert.
Seskarö Hembygdsförening hälsade
körerna och publik välkomna till
konserten och sa även att hon såg fram
emot konserten. På programmet fanns
elva olika körarrangemang samt ett
soloframförande av Erik Lindberg.
Körarrangemangen var mycket
blandade, bland annat J. Hayden, W.
Stenhammar, Py Bäckman Ted
Gärdestad med flera. Burmans är kända
för sina körer och arrangemang. Senast
körerna besökte Seskarö, var för tre år
sedan. Då var deras far Alvar Burman
med. Numera sköter döttrarna körerna
fullt ut. Flera av körernas låtar var
arrangerade för körsång av Alvar
Burman och Britt-Inger Burman
Lite känslomässigt var det för körerna
då Alvar Burman hade sitt sista
framträdande i denna kyrka och sedan
somnade in under natten efter
framträdandet. Jag tror att publiken som
kom till kyrkan var mer än nöjda. Flera
var där för att höra körerna första
gången och uttryckte sitt gillande. Det
blir förhoppningsvis fler återkommande
konserter med körerna från Kalix
Efter konserten avtackades körledarna
med varsin blombukett av PRO:s Kurt
Forss som även uppmanade publiken att
lämna kollekt när de lämnade kyrkan.
Kollekten skulle gå till Seskarö
Hembygdsförenings
ungdomsverksamhet samt kyrkans
ungdomskör på Seskarö. Kollekten blev
1030 kronor vilket ger 515 kronor till
vardera verksamheter.
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Grillfest med pausgympa
PRO Seskarö hade sin återkommande grillfest den 5
juni i Folkets Hus. Grillmästare den dagen var Anders
Lundbäck, Janne Karlsson och Melvin Englund som
grillade 30 kg fläskkarré ute på gårdsplanen.
Framtidsgruppen dukade fram potatissallad,
grönsallad och bröd samt efterföljande kaffe. Lotter
såldes och vinster lottades ut. Sommarallsångshäften
var utdelade och det sjöngs
både utan och med gitarrackompanjemang av Stefan
Wennberg. När köttet var färdig grillat ringlade sig
kön till buffébordet och alla lät sig väl smaka. När
ordförande Anders Lundbäck ansåg att deltagarna
suttit för länge, uppmanade han dem till att ställa sig
upp. Alla skulle knäböja mot stolen några gånger, men
inte sätta sig ner. Nästa övning var att stå på ett ben i
några sekunder och därefter växla till det andra. En bra
övning för äldre för att bibehålla balansen. Den kan
man göra när man borstar tänderna. Pausgympan
återkom ett par gånger
Anders Lundbäck informerade även om en kommande
resa i augusti till Piteå och Böle bland annat till en
kostnad av 300 kr. Information kommer till
medlemmarna längre fram
Mätta, nöjda och belåtna tog sig deltagarna hemåt

Kön ringlade sig till buffébordet
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Eftersläckningsfest med musik
quiz…. Vad är det för påfund?
Det var nog flera som funderade vad
hembygdsföreningen menade med att ha efter
eftersläckningsfest på Valborgsmässoafton
Vi spånade och kom på idén att äter man korv blir
man törstig. Sagt och gjort så hade vi ordnat med
en eftersläckare med musik quiz. Det var ett 30-tal
medlemmar som besökte Folkets Hus för att
umgås. Lättare musik i bakgrunden och musik
quize som sköttes Virpi Hermansson. Quizen löstes
i grupp och samtliga bord fick pris. Någon
besökare hade önskat dans, men det hade vi inte
planerat för. Men golvet är stort på Folkets Hus, så
dansutrymme fanns. Detta är förmodligen något vi
kan ordna ytterligare någon gång

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

BG 664-6855
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Erika Medström fortsätter att
ansvara för Ö-Pärlans verksamhet
Vår övertygelse om att sågen skulle startas upp igen
har funnits. Under de senaste åren har den känslan
ökat. Nu har vi både läst i tidningarna och haft ett
allmänt möte med ledningen för Stenvalls Trä AB
som berättat varför dom kommer att återstarta
Seskarö Sågen.
Mycket har alltså fallit väl in under den senaste
tiden.
Styrelsen har tagit beslut att fortsätta att hyra ut ÖPärlan till Erika Medström. Hon har varit med från
starten 2009 och aktivt arbetat i verksamheten. Vi
ser nu en stor möjlighet till utveckling av Ö- Pärlans
verksamhet. Vi i styrelsen ser denna utveckling som
mycket glädjande. Vet att Erika är den personen
som kan fortsätta att utveckla Ö Pärlan.
Vår ambition är att på alla sätt hjälpa till att Ö
Pärlan utvecklas. Vi som arbetat aktivt i
verksamheten kommer ni säkert att se. Dock inte i
samma omfattning som tidigare. Vår förhopning är
att vi under kommande verksamhetsår ska kunna
bygga ut och modernisera de befintliga lokalerna.
Detta för att kunna låta Ö Pärlan växa i takt med
den fortsatta utvecklingen på Seskarö.
Styrelsen vill önska Erika ett fortsatt framgångsrikt
arbete. Vi ska göra allt vi kan för att tillsammans
med Erika arbeta så att Ö Pärlan fortsätter att vara
hela öns PÄRLA.
Styrelsen för Seskarö Bensin och Service

Sagan om Seskarö.
Det var för 10739 år sedan.
Inlandsisen hade precis dragit sig undan från bottenviskusten
och nyfikna fiskar, molusker och andra blötdjur kikade
nyfiket upp över vattenytan för att se hur denna nya värld såg
ut. Med förvåning, såg de ett par figurer utan, arken fjäll eller
fenor, som befann sig på den steniga stranden vid Säivis.
De höll långa trädgrenar i händerna, med vilka de pekade ut
över vattnet. Vad blötdjuren inte visste om, var att det var två
bröder från Norge som gått vilse under en ripjakt och hamnat
vid bottenvikskusten, där de nu trötta och hungriga bestämt
sig för att försöka få någon fisk att mätta sig med. Det var
bröderna; Geijr och Skarö Sveijnold som höll sina handgjorda
långa metspön utsträckta över den, nu is befriade Bottenviken
i väntan på ett hugg
Plötsligt spändes Geijrs spö i en kraftig båge mot vattenytan.
” vilket tromsöhugg jag fick”! Ropade han entusiastiskt och
började dra, av alla krafter. Med ett fasansfullt muller och
vattnet forsande uppenbarade sig en stenbumling av sällan,
skådat slag. ” nu har du ställt ttill det geijr”, sade Skarö med
upprörd stämma. ”nu går väl proppen ur och allt vatten
försvinner”. ”det är bäst att vi drar härifrån, innan någon
kommer och ser vad du ställt till med” Geijr vände sig till sin
broder och sade;” se: Skarö”! Allt vatten är kvar runt hela
stenhögen och kroken sitter ännu fast i största stenen ”: Med
en förskräckt gest kastade han ifrån sig metspöt ch sprang
norrut med sin broder, utan att se sig om. ”jag tror att det blir
bra för Människor och djur i framtiden skrek han med
flåsande röst till brodern Karö medan stenröset ute i
Bottenviken lade sig väl tillrätta bland vågorna och
strömmingarna.

Tommy Eriksson, Sagoberättare.
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Returadress:
Seskarö Hembygdsförening
Fridhemsvägen 16
953 94 SESKARÖ

Plats för adressetikett

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net

BG 664-6855

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
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