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PRO firade mors dag  

den 26 maj traditionsenligt med tårtkalas. Det rådande 
coronaläget bidrog till att det inte var lika stor 
uppslutning som vanligt. Trots det var de ett 30-tal 
medlemmar som fick smaka på tårtorna. 
I år bjöds det på: En lite annorlunda jordgubbstårta med 
vaniljkvarg och lime mellan bottnarna, garnerad med 
vindruvor, mandel och mörk choklad. Pinocchiotårta, 
en tårta med marängtäcke garnerad med grädde och 
röda vinbär. En klassisk jordgubbstårta med jordgubbar 
och marsankräm mellan bottnarna samt en gluten/
laktosfri jordgubbstårta. 
Nästa gång vi träffas hoppas vi kunna umgås mer 
normalt. 

Vi önskar alla en trevlig sommar. / Styrelsen 

Foto: Marjatta Morin 

Kurt Fors tar tårta 



2  

 
Seskaröbladet juni NR 02 / 21 

 
Ö-

Pärlan erbjuder  
  

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 e-post sten-inge.videhult@telia.com 

Ö-Pärlan 

NYTT ÅR ny medlemsavgift  

Det är dags att betala medlemsavgiften till Seskarö 
Hembygdsförening  

Avgiften är 200 kronor/medlem. Du som inte bor på 
Seskarö och vill ha Seskarö bladet hem-skickat, 
betalar 250 kronor, fyra nr/år  

Betala till BG 664-6855 S 

Swish 123 0815324 

Kom ihåg att skriva ditt namn  

Seskarö Hembygdsförening 

Sommar på Seskarö 

Under några veckor har vi nu fått njuta av en 
otroligt vacker försommar. Sommar 
förväntningar som vi alla gått och suktat och 
väntat på under en lång mörk vinter är nu i det 
närmaste här. Seskarö börjar fyllas av stugägare 
och hemvändare som förhoppningsvis känner att 
de kan resa hit i år. Förhoppningar om att en lite 
mer normal sommar glädjer oss alla. Nya 
lättnader av restriktioner gör att vi med 
försiktighet kan börja träffa fler nära och kära. 
Hembygdsföreningen kommer inte ännu denna 
sommar att kunna köra alla sommaraktiviteter 
som vi brukar. Vi kommer inte att ha vår 
traditionella Midsommarfest i år. Men några 
arrangemang kommer vi att ha. 
9 juli kommer Norrbottensteatern att spela Den 
inbillade sjuke. Teatern kommer att spelas på 
Gustavssonsgård. Biljetter kan bokas på 
Haparanda teaterförening eller bokas hos 
Hembygdsförening. 
28 juli Kommer teatern om Mabu Erkki att 
spelas här på ön. Boka biljetter via 
Hembygdsföreningen. Vi har även några till 
arrangemang i beredskap om läget känns bra. Vi 
på Seskarö Hembygdsförening vill önska er alla 
en riktigt fin och skön sommar. Var fortsatt rädd 
om er och om varandra så ses vi någonstans ute 
på vår fina ö. 

Seskarö Hembygdsförening 

PRO informerar 

Välkommen till PRO! Nu kommer vi 
igång igen. Kontakta din förening 
för att se vad som händer där du 
bor. PS. Du har väl betalt 
medlemsavgiften? 
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Drömmen om en bagarstuga  
börjar bli sann 

Seskarö Hembygdsförening fick av Peter Hixö en 
timring på nästan 100 kvm. Villkoret var att föreningen 
monterade ner och transportera bort den. Detta skulle 
ske under maj månad. Föreningen beslutade att ta emot 
den. Vi bestämde oss för att gå ut med en begäran om 
hjälp, via Facebook. Första begäran om hjälp gav 
dåligt resultat, varför vi berättade på Facebook att 
resultatet för att hjälpa oss var så dåligt, att vi kände 
oss tvungna att tacka nej till timringen. Då vaknade 
plötsligt många Seskaröbor och sa att de kunde vara till 
hjälp.Bagarstugan skall placeras på Gustavssons gård, 
mittemot Folkets Hus. Huset som står på tomten skall 
rivas och på den platsen kommer sedan bagarstugan att 
byggas upp. 
Nedmontering av timringen på Santasaari, transport av 
densamma till Seskarö, spikrensning mm samt till slut 
övertäckning har tagit ca 2½ vecka. Även Gustavssons 
huset är tömt. Totalt har det varit drygt 40 personer 
som hjälpt till. Jag tror att de flesta känt en glädje i att 
jobba tillsammans för en gemensam sak. Vi i Seskarö 
Hembygdsförening är mycket tacksamma för det 
arbete ni utfört. Hoppas ni har möjlighet att hjälpa till 
när den skall börja att byggas upp 

Upprustning av Leppäniemikajen 

Nu pågår upprustning av Leppäniemikajen, som länge 
varit nödvändigt. Det som görs är bland annat att man 
monterar stål spontar runt kajen. Den skall asfalteras 
och man skall byta förankringspunkter. El och 
belysning skall också förbättras. Det kommer även att 
komma dit flytbryggor så att båtar, både större och 
mindre, kan lägga till. Förhoppningen är att det gynnar 

både butiken och restaurangerna på Seskarö. Projektet 
kostar ungefär 4 miljoner innan det är klart. Man 
beräknar att det skall vara klart nästa är. 
I anslutning till Kajen har Seskarö Bensin o Service 
jobbat med att iordningställa bastu, dusch och toalett. 
De har även röjt och snyggat till runt kajen och arbetet 
fortsätter 

Foto: Urban Carlsson 

Foto: Lena Esko Nilsson 
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Rundtur i skolan med åk 5-6 

Seskarö skola ligger i mitten av vår lilla ö. Den är centrumet 
av skolelevernas värld och även våra lärares värld. Vi älskar 
vår gamla skola. Det känns roligt att gå hit på morgonen och 
jag tror att alla har roligt här under dagen. Vi känner oss 
trygga här och våra lärare är fantastiska. Det är en väldigt 
liten skola, så vi känner en stor stor gemenskap med 
varandra. Alla känner alla. Lärarna bryr sig verkligen om oss 
och de är engagerade i sina jobb. Jag tror att lärare och elever 
i alla tider har tyckt om den här skolan.  Den har en viss 
charm. Den är väldigt gammal som du kommer att få läsa 
mer om i en av texterna i den här artikeln. Artikeln är skriven 
av skoleleverna och vi har lagt ner mycket tid på den. Vi 
hoppas att ni kommer att tycka om vår rundtur. Nu börjar vi.  
 
Klassrummen   

Vi har 4 klassrum som vi använder mest. I gamla 
tandläkarmottagning har fritids sina lokaler. Nere i gamla 
gymnastiksalen och omklädningsrummen har förskolan sina 
lokaler för barn mellan 1- 5 år. 
Årskurs 4, 5 och 6  är i samma klassrum. Sammanlagt är vi 
18 elever i klassen. Eftersom vi är så många och vi jobbar om 
olika saker så har vi ett till klassrum som vi kan jobba i. Det 
är ganska trångt i klassrummet alla bänkar ligger så tätt in till 
varandra Men annars är de bra för alla elever har egna bänkar 
så att man kan jobba ifred.   
2–3:ans klassrum har den skönaste ventilationen och på så 
sätt är de svalare. 2–3:an delar bänkar och sitter två och två. 
Längst bak i deras klassrum har de ett stort extra bord där 
man kan sitta och jobba. Sen har de också kvar det lilla 
”rummet” där man kan dricka, tvätta händerna och ta saker 
som man behöver då när man målar.  
1:an har ett klassrum och förskoleklassen jobbar utanför 
1:ans klassrum. Alla 1:or har egna bänkar Det har väldigt 
fina teckningar på väggen. Och det är också de klassrummet 
som får mest sol och värme. Vi har mycket fint som hänger 
på väggarna i skolan. Här får ni se några elevarbeten från 
olika tider. 
  
Lapptygstavla 

Den gjordes slutet av 1980 talet. Rolf Gard ritade den och 
han var en konstnär. Textilläraren Kerstin Asplund och 
eleverna limmade på tygbitar.  Båten heter Stina.  
 

Fototavla  

Inför skolans 100 års jubileum var Seskarö konstnären Lotta 
Leinonen och hjälpte oss med denna tavla. Hon tog en bild på 
alla som gick på skolan  våren 2017. På elever, förskolebarn 
och alla personal. Hon skrev ut bilderna i olika färger, blått, 
svart, rött, grönt och vitt. Sedan klipptes bilderna ut och vi 
alla hjälptes åt att limma fast dem så motivet av vår skola 
blev till. Mycket fin tavla tycker vi.   
 

Majblommetavlan  

Seskarö har varit med och sålt majblommor i många år. Varje 
år vi sålde fick vi över lite blommor som blev kvar i en låda. 
Det blev mer och mer majblommor över och till slut 
bestämdes att de skulle göra något med alla majblommor. 
Majblommorna blev en karta över Seskarö.                Gamla 
Majblommor i alla storlekar, färger och former är med på 
tavlan. . Den är gjord av alla elever 2007. Av 
Majblommekommittén i Haparanda fick vi mer gamla 
majblommor så att vi kunde göra en lite större tavla. Tavlan 
har ställts ut på en konstutställning som biblioteket hade. 
Skolan fick 5000 kr av Majblommekommittén som vi köpte 
böcker för. Nu hänger tavlan i vår matsal. 
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Ugglan  

2017 firade Seskarö skola 100 års jubileum. Till det fick 
skolan beställa en jubileumsskulptur.   Peter Karbin som 
skulle göra skulpturen , fick i uppdrag att komma med olika 
förslag på hur skulpturen skulle se ut. Vi på skola kom 
överens om att Peters förslag med ugglan och boken ville vi 
ha. Vi vill ju alla bli kloka som ugglan och det bli vi när vi 
läser böcker.    

Draken  

Den gröna draken har hängt här på skolan sedan år 2011, då 
den skapades som kompis till vår ”skolkärring”.   

Skolkärringen tror vi är en dam som bor här på skolan sedan 
skolan byggdes. Ibland är hon busig och flyttar på våra saker, 
alltid när någon försvinner så skyller man på Skolkärringen.  
Många gillar den fina draken och få vet varför den gjorts. 

Draken har många fina dekorationer och det var ett hårt jobb 
att bygga den. Det tog många veckor. Draken är formad av 
hönsnät, tidningspapper och lim. 5–6:an har gjort huvudet, 3–
4:an gjorde kroppen och 1–2:an fixade svansen.  Konstnären 
Mona Lindfors var här och hjälpte till med draken. 
                                                                                             
Dessa två tavlor nedan har hängt med länge här på skolan. Vi 
vet inte så mycket om dem, så om någon kan berätta för oss 
om tavlorna så får ni gärna höra av er.  
 

Levnads ord för Sveriges ungdom 1931           
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SESKARÖ IF 

Seskarö IF:s verksamhet är på god väg 
att återgå till den nivå som rådde före 
pandemins utbrott. Styrelsens ambition 
är givetvis att nå dit och därutöver 
utveckla föreningens verksamhet på alla 
plan. 
Fotbollen, läs ungdomsfotbollen är 
igång med organiserad träning två 
gånger i veckan. Ledar-/tränar-
rekryteringen har lyckats bra, och snart 
kan man också på vår fina gräsplan se 
matcher. Man kan vid besök på 
idrottsplatsen notera att så kallad 
spontanidrott återigen blivit mer vanligt. 
För barn och ungdomar har också 
orienteringssektionen en välbesökt, 
organiserad aktivitet i veckan. 
Ungdomarna i SIF visade också stort 
engagemang då de med hjälp av några 
ledare gjorde en städinsats längs stora 
vägen inne i samhället. 40 kg skräp 
insamlades och inbringade en ansenlig 
summa som kan komma väl till pass i 
den vidare ungdomssatsningen. 

Boule 

Efter ett långt uppehåll kunde 
föreningens boulesektion som samlar 
många av de äldsta medlemmarna starta 
säsongen den 3 juni. Man poängterar 
från sektionsledningens sida att det 
finns plats för fler spelare. Deltagarnas 
entusiasm gick inte att ta fel på. 

Ungdomsfotboll 

Som ovan nämnts har fotbollssektionen 
lyckats med rekryteringen av ledare. 
Det är viktigt för framtiden att 
ledaransvaret delas på flera händer. 
Matcher kommer att spelas både som 5-
och 7-mannaspel. 

Orientering 

Lagom till säsongsstarten förändrades 
restriktionerna och sektionen kan 
organisera sin verksamhet som förra 

året. Det innebär att det i princip 
anordnas motionsorientering varje 
torsdag med möjlighet att på egen hand 
springa på dessa banor efterföljande 
fredag, lördag och söndag. Ungdomarna 
och barnen har organiserad träning varje 
onsdag. Naturpasset ligger ute under 
sommarmånaderna fram till sista 
augusti. 40 kontroller av varierande 
svårighetsgrad finns utsatta över hela 
ön. Denna årliga aktivitet har SIF 
bedrivit i över 40 år. 

Gymmet 

Styrelsen får många frågor om när 
gymmet öppnas. Svaret är att vi i 
skrivande stund inte vet detta, då vi är 
beroende av de bestämmelser som 
myndigheterna ställer upp. Vi tolkar 
dessa frågor som att vårt gym är mycket 
populärt, och vi hoppas att snart kunna 
öppna för denna efterfrågade aktivitet. 

Karl-Erik Nyström för styrelsen för 
Seskarö IF 

NATURPASSET 2021 

Tradionsenligt släpptes årets Naturpass 
den 1 juni. Först på plats för att hämta 
sitt paket och ge sig ut i terrängen var 
Kaj Persson, som inte ville vara med 
på bild. 
- Jag föredrar andra motiv än mig 
själv, sa han. 
Mycket riktigt dök bilder upp som Kaj 
tagit, bland annat från Hälskeri och 
kontroll nr 1. 
Årets Naturpassare kommer att notera 
att terrängen på speciellt Seskarös 
södra del är lite mer svårforcerad efter 
de omfattande skogallringar som skett. 
Som vanligt finns en del notiser om 
vissa av kontrollpunkterna. 

Foto Karl-Erik Nyström 

Boulspelare vid säsongspremiären: från vänster Jan-Olof Carlsson, Karin Innala, 
Ulf Nordström, Elsa Johansson, Anders Lundbäck, sektionsordföranden Rut 
Österberg, Karin Nordström och Britt Inger Carlsson. 

Naturpassare vid kontroll Nr 40 "Kanalen", Agnes Häggström och Åke Snell 
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Nya tomter 

Förhoppning om fler fast boende på Seskarö 
Haparanda kommun har gått ut med att sälja sju 
tomter på Seskarö. 
Dessa är belägna efter en förlängning av 
Fridhemsvägen. Idag är de två tomterna närmast 
vattnet sålda. Det blev budgivning på en av dem 
och slutpriset blev 1 miljon kr. 
Jobbet med tomterna började i april. Skogen har 
avverkats och marken har jämnats till. En väg är 
också dragen. Den skall så småningom asfalteras 
Man har även grävt för vatten och avlopp, fiber 
och elledningar. Nyfikenheten har varit stor 
under det pågående arbetet 

PRO Seskarö har under våren aktiverat 
medlemmarna genom att uppmuntra dem till att 
motionera minst 20 minuter vid 15 olika 
tillfällen per månad. Aktiviteten är valfri. Varje 
månad har det därefter varit utlottning av priser. 
Den 29 april bjöds på grillad korv med bröd och 
kaffe vid Idrottsplan. Många tog sin 
motionsaktivitet innan och efter träffen vid 
Idrottsplan. Man var glad att kunna träffas och 
samtalade med varandra i små grupper. Det var 
41 personer som kom till Idrottsplan, trots den 
kyliga vinden. De flesta hade fått sin första dos 
vaccin. Föreningen passade på att sälja lotter 
som hade en strykande åtgång. 

Ungdomsledarstipendium 
Till  Kjell Henriksson 
 
Haparanda kommuns ungdomsledarstipendium har 
tilldelats Kjell Henriksson. Kjell leder sedan flera år 
tillbaka ungdomsverksamhet i SIF, sommartid i 
orientering, vintertid i skidåkning. På ett mycket 
engagerat sätt tar Kjell på sig den svåra uppgiften att 
till barn och ungdomar lära ut orientering och 
skidåkning. 
I föreningens ansökan till kommunen motiverade 
styrelsen för SIF sitt förslag med bland annat följande 
ord. 
”Kjells engagemang och arbete för föreningens 
ungdomar har betytt mycket för hela föreningen och 
vitaliserat vår verksamhet. 
Med stort ansvar har han lett verksamheten under den 
pandemitid som varit och är. 
Kjell är ett föredöme som ungdomsledare med stor 
förmåga att se ungdomarnas bästa.” 
Utöver detta framhölls också att Kjell är ordförande 
för SIF:s orienterings- och skidsektion. 
Kjell är fostrad inom SIF och tillhörde som ung 
länseliten i skidåkning, orientering och 
skidorientering. Kjells återflytt till Seskarö har varit 
mycket betydelsefull för Seskarö IF:s verksamhet. 

Foto Karl -Erik Nyström 

Foto: Ingegärd Wennberg 



 
 
 

 
 

 

Kolla oss på nätet! 
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! 

Seskaröbladet juni NR 02 / 21 

Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Styrelsen för Seskarö Hembygdsförening 

Erika Medström ordf 

Maud Videhult v ordf 

Saara Innala kassör 

Kerstin Johannessen sekreterare 

Marjatta Morin ledamot 

Ingegärd Wennberg ledamot/redaktör 

Elisabeth Lerdin ledamot 

Terhi Berglund ledamot 

Virpi Hermansson suppleant 

Ellinor Mjörnerud supplean 

 
 
 
Nu när medlemsmöten är inställda kan du boka 

trippelskraplotter av Kurt Forss tel. 070-6307081 och få 
de hemlevererat. 

· Till hösten planeras en svampkurs. Start och avgift 
meddelas senare via anslag och mail. 

· Har du funderingar eller behöver hjälp med någonting, 
Ring 
  Ulf Nordström tel. 070-6054838 eller Kurt Forss tel. 070

-6307081 

Styrelsen PRO Seskarö 

BG 664-6855  

  073-0359033  

E-post: seskaro.hembygdsforening@gmail.com  

Önskas hyra 

Vi är intresserade av att hyra ett mindre hus/
fritidshus på Seskarö under några veckor sommaren 
2021. Gärna i byn. Ring 070-284 38 24 eller maila 
mariahsandstrom3@gmail.com. 

Maria Sandström och Anna Sandström 

Efterlysning berättelse eller foto 

Är det någon av våra läsare som har någon 
berättelse eller foto , nytt eller gammal, från Seskarö, 
som ni vill dela med er. Den kan vara ny, historisk 
eller tänkvärd. Skriv ner den. Har du inte möjlighet att 
skriva ner den själv eller har någon som kan hjälpa 
dig med det, hör av dig till mig så skriver jag ner den. 
Mitt telefonnummer är 070 5706342 eller e-post 
ingegard.w@telia.com 

GRÄSROTSVAL - SESKARÖ 

Seskarö IF påminner om möjligheten att ge sitt 
stöd till föreningen via Svenska spel. Vid 
inlämning av tips, lotto osv kan man göra ett 
Gräsrotsval. Väljer man då Seskarö IF kommer 
en del pengar föreningen till del, öronmärkta för 
barn- och ungdomsidrotten. Ett tips så gott som 
något för er som har sitt hjärta för 
Seskaröidrotten. Ni behöver ingalunda bo på ön 
för att ge oss detta stöd. 

mailto:seskaro.hembygdsforening@gmail.com

