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Konsert i Saarisviken 

Elin Hornmalm med gäster bjöd på en fin konsert i 
Saarisviken i Seskarö Fiskehamns regi 
Elin hade bjudit in Ann-Sofie Ailovuo, Göran Lahti och 
Erika Medström. 
Elin hade ett mycket fint program, där hon sjöng själv 
men även tillsammans med sina gäster 
Programmet innehöll ballader, pop, opera, välkända 
svenska låtar. Även allsång fanns med i programmet. 
Tyvärr var det få som kom till konserten, som gav en 
jättefin blandning av låtar. Vi som var där njöt och 
uppskattade uppträdandena. Någon började att dansa 
när det var lite ”fartigare ”låt 

Ingegärd Wennberg 
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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 

Friluftsgudstjänst som blivit en fin tradition 

Biskop Emeritus Hans Stiglund hör en 
friluftsgudstjänst, traditionsenligt på ‖Gustavssons 
tomt‖ mitt emot Folkets Hus söndagen den 1 augusti 
Han hade valt ut tre psalmer som han gjorde 
betraktelser om bland annat naturen och människan. 
Gränslösa spelmän stod för musiken. Traditionsenligt 
var vädret vackert och efter gudstjänsten bjöds det på 
kyrkkaffe med dopp 

Ingegärd Wennberg 

Sekel Nordenstrand  
kom tillbaka till Seskarö 

Äntligen! Nu är han tillbaka på Seskarö. Det tog 
hundra år men på fredag stiger Sekel Norden-strand 
ut på scenen i Folkets hus och berättar: Om sin 
barndom, han föddes år 1900 som ett av 20 barn. Om 
hur han började arbeta på  Gran-vikssågen som 12-
åring. Om hungerupproret 1917 som ledde till att han 
hamnade i fängelse. 
Sekel Nordenstrand, Seskarös egen författare blev 
aldrig något stort namn som sålde många böcker men 
han blev erkänd av de som förstod sig på litteratur. 
Poeten Gunnar Ekelöf skriver till exempel mycket 
berömmande om Sekel. Och nu har Tornedalsteatern 
sett till att det blir teater av Sekels liv.  
Tomas Bresky har skrivit manus. Peo Grape, välkänd 
för många Seskaröbor, och Anton Raukola gestaltar 
den unge och lite äldre Sekel på scenen. Det har varit 
två föreställningar på Seskarö innan teatergänget drar 
vidare i en miniturné i Norrbotten. 
Det var en riktig utmaning att ge sig i kast med Sekel 
Nordenstrands liv, säger Tomas Bresky.  
Sekel kämpade hårt för att klara av ett hårt arbetsliv, 
familj, fru och två barn – och skrivandet. Hans båda 
barn har berättat om dålig ekonomi, men ändå en 
bergfast vilja att skriva, att förverkliga sin 
författardröm. 

Tomas Bresky  

Se reportage om teatern på sid. 5. 

Vinnarna i PRO Seskarö:s 
sommarlotteri 

 
Vinst nr 1.  Presentkort 400 kr,  
   Handlar´n Seskarö  
   Bengt Vikström 

Vinst nr 2.  Presentkort 200 kr,  
   Coop  
   Marjatta Morin 

Vinst nr 3.  Presentkort 200 kr,  
   Handlar´n Seskarö  
   Ingegärd Wennberg 

 
  Grattis till vinnarna! 
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Kultursommar 2021 på Seskarö 

Seskarö kyrka fylldes av ljuvlig musik då sopranen Lisbeth 
Sandberg och pianisten Virve Räisänen bjöd bland annat på 
Strauss, Sibelius, Peterson-Berger samt Lisbeths egna låter. 
Sången ‖ På Seskarö‖ som hade premiär för två år sedan i 
Saarisviken väckte många minnen. Vi tackar för den härliga 
aftonkonserten 

Stöd Seskarö 
Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 100 kronor/år  

Medlemmar utanför  
Seskarö 150 kr  

(pga portokostnad)  

BG 664-6855  

PRO INFORMERAR ..... 
 

Planerade aktiviteter: 

September 

Gymnastiken startar: måndagar och fredagar 
Styrketräning: onsdagar 

Onsdagsträffarna startar igen kl 13., 
information vi e-post 

3-4 september Tornedalsteatern, Folkets 
Hus Seskarö - Sekel Nordenstrand 

8 september Årsmöte och 
surströmmingsfest Seskarö Folkets Hus 

11 september Eventuell svamputflykt 

22 september Nationell friluftsdag med bla 
föreläsning av överläkare Kjell Melander 

Oktober/november Nostalgiresa med tåg till 
Luleå inkl. teaterbesök på Norrbottens 
teatern (en dagsresa eller två dagar med 
övernattning) 

Oktober/november Spa dag på Cape East , 
Haparanda 
 
Se information om aktiviteterna på 
anslagstavlor och mailutskick där exakta 
datum och tider anges! 
 
Kom Ihåg! Trippelskraplotter kan köpas av 
Kurt Forss 070-6307081 och Ulf Nordström 
070-6054838 

Kanske en blivande skytt och jägare 

Jägarförbundet anordnade BD-Cup, kuljaktstig, i sommar, i 
Vuono. Albin Innala segrade i juniorklassen. Han kanske är 
en blivande storskytt. Hans pappa som ställt upp i flera 
deltävlingar blev slutligen 3:a i Elitklassen 
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Mabou-Erkki laxfiskare,  
smugglare och affärsman 

Sommarteatern kom till Seskarö med föreställningen om Mabou-
Erkki, känd smugglare och affärsman. Anne Angeria stod för både 
manus och regi. Dessutom spelade hon en av de kvinnliga 
smugglarkvinnorna tillsammans med Seija Satukangas. Lars Suo 
spelade den efterhängsne skorrande tullaren Nils Lindén och Allan 
Fjellvind polisman. Stefan Wennberg hade rollen som Mabou-
Erkkis smugglarkompis Öystilä. Elsa Slagner Asplund hade rollen 
av en dold smugglare. På Seskarö visades teaterföreställningen den 
28 och 29 juli. Bägge dagarna var fullsatta på Folkets Hus. Det 
lockade till många skratt då dråpligheterna avlöste varandra. Kjell 
Morin spelade Mabou-Erkki. Han gjorde det mycket bra. Teatern 
hade en egen orkester, under ledning av Tomas Martin och 
medlemmarna Hans Saarela, Mikael Isaksson, och Kristian 
Andersson är alla boende på Seskarö. Inslagen med sång och musik 
lättade upp stämningen. Kristian Andersson stod även för 
koreografin och ljussättning. 
Erkki smugglade lax och surrogatkaffe. Surrogatkaffet hade namnet 
Mabou och efter det kallades han Mabou-Erkki. Han hade sitt 
högkvarter på Lill Sarvi varifrån många av smugglarhistorierna 
utspelade sig på 40 och 50-talet 

Ingegärd Wennberg 

En riktig  
teatersommar på Seskarö 

Först ut var ‖Den inbillade sjuke‖ av Molière. Den 
hade premiär i februari 1673. Till Seskarö kom den 
tillsammans med Norrbottensteatern den 9 juli. Det 
var en riktigt varm och solig dag. Chefen för 
Norrbottensteatern Gunilla Röör var med. Hon 
berättade att hon följde med på turnén för att få se 
och uppleva stora delar av Norrbotten. Hon var 
mäkta imponerad av vägen ut till Seskarö och dess 
omgivningar. Mitt barnbarn Emilia var med mig 
och hon fick en guidning av Gunilla bakom scenen 
och i sminkvagnen, där hon fick träffa skåde-
spelarna samt se deras scenkläder. Skådespelarna 
har sett fram emot att få åka på turné efter ett år av 
inställda och framskjutna föreställningar. Pjäsen 
som är en satir och lite av stand up, handlar om 
hypokondrikern Argan som genom att vara sjuk får 
den uppmärksamhet han behöver. Han vill därför att 
dottern ska gifta sig med en av hans läkare och på 
det viset får han tillgång till gratis sjukvård. Den 
framkallade många skratt. Det märktes att de var 
spelsugna. Det förekom även sådant som var 
improviserat 
Regissör är Rasmus Lindberg 

Den inbillade sjuke 
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Sekel – författaren 
Teaterpremiär på Seskarö 

Tornedalsteatern hade premiär på Seskarö 
på pjäsen om Sekel Nordenstrand. En 
självklar plats för premiär då han föddes på 
Seskarö 
Tomas Bresky som skrivit manus, fick 
frågan av Maud Videhult, om han läst 
boken ‖Liksveperskans son‖ skriven av 
Björn Engström och P-O Rask. Han blev 
inspirerad då han läste den. 
Sekel föddes år 1900, därav hans namn. 
Hans mor blev tidigt änka. Torpet där de 
bodde såldes på auktion och de fick flytta 
in i en barack.  
En lärarinna Aino uppmuntrade honom till 
att läsa böcker, s k ryska klassiska 
författare. Sekel blev politisk aktiv. Han 
satt i fängelse år 1917 i samband med 
strejken och hungerupproret, då han och 
andra öbor beskylldes för att ha stulit bröd. 
Han lämnade Seskarö. Flyttade till 
Bergslagen och han började skriva. Senare 
flyttade han till Stockholm och kom i 
kontakt med Klarabohemerna. 
Anton Raukola och Peo Grape spelar 
rollerna som den yngre och äldre Sekel 
samt modern. En annorlunda pjäs som 
spelas på två språk, svenska och meänkieli. 
Den textas via en projektionsruta på båda 
språken. Pjäsen var proffsigt genomförd 
och innehöll tidsenlig rekvisita och gav en 
historisk återblick. 
Efter två föreställningar på Seskarö åker 
ensemblen på turné. Totalt blir det sex 
föreställningar i länet. Ett barnbarn till 
Sekel och hans mor var med på premiären. 

Ingegärd Wennberg 

Lättijänkkä –  
Seskarö skidstadion 

Lättijänkkä kallas det som ser ut som en äng 
intill Ängsvägen här på Seskarö. I sommar 
har det varit hästar på bete där. Området har 
med anledning av hästarnas vistelse blivit 
öppet. I början av 1990-talet användes ängen 
också som beteshage för hästar. Det var bl a 
Torsten Söderholms flickor, Maria och 
Lena, som hade sin häst där. 
Karl-Erik Nyström, som kunnig i historia, 
berättade att Lättäjänkkä har nyttjats av 
samerna, långt före den första bebyggelsen. 
Som kuriosa kan också nämnas att där hade 
Seskarö sin skidstadion på 70- och 80-talet, 
bland annat när föreningen hade sin 
deltagarmässigt största skidtävling 1983 med 
420 deltagare. Skidåkaren Niklas Jonsson 
från Piteå var en av deltagarna. Han tog OS-
silver på 50 km, i Nagano 1998. 
Tar man en promenad förbi så skall man 
vara försiktig, det finns nämligen taggtråd 
kvar. 
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Seskarö: Mitt Hem på Jorden 

Jag minns, som 12-åring i sjunde klass i 
USA, att vi skulle lära oss europeisk 
geografi. Vi skulle lära oss de europeiska 
länder och dess respektiva huvudstäderna 
utantill. Sedan fick vi ett projekt som 
uppgift. Vi skulle välja var sitt land, rita 
en karta över det, ta reda på en del fakta 
över landet och sedan skulle vi redovisa 
om landet framför klassen med kartan vi 
hade ritat. Från allra första början drogs 
jag starkt och helt oförklarligt till Norden, 
och till Sverige i synnerhet. ―Jag måste få 
Sverige,‖ tänkte jag... Jag fick Frankrike. 
Jag kommer fortfarande ihåg tjejen som 
valde Sverige. Jag fick inte heller Finland, 
Danmark eller Norge; många fick välja 
innan jag. 

Som barn var jag oftast helt ensam, såväl i 
skolan som hemma. Jag var utstött bland 
familjen redan som ett ganska litet barn—
ofta för blyg och tyst för att höras eller 
synas...eller bli ihågkommen. Utöver det, 
blev jag svårt mobbad i skolan och fick stå 
ensam i skam och förnedring inför alla 
mina mobbare och klasskamrater varenda 
dag då jag var mellan åldrarna 10 och 14. 
Mitt utmärkande drag, enligt många i 
skolan, särskilt mina lärare, var att jag var 
‖tyst som en kyrkomus‖ (då 
engelsktalande möss som bor i kyrkor är 
tydligen tystare än andra möss). 

Så snart jag kunde, lämnade jag USA och 
familjen, på jakt efter ett hem. Jag har bott 
på flera ställen i södra Sverige. Jag har 
bott i södra Finland, i ett par ställen i 
Kanada, i USA, även i Algeriet, och rest 
till många fler ställen, men i alla mina 
resor, och i alla mina försök att hitta ett 
hem och folk som kändes ―trygga‖, har 
jag alltid stått utanför, utstött, precis som i 
min ursprungliga familj. Ju mer jag 
försökte passa in i det mänskliga 
samhället, desto mer kände jag mig som 
en utomjording. Jag kände mig utanför 
mänskligheten, det mänskliga livet och 
vanor. Ju längre jag fick klara mig ensam i 
livet, desto mer okonventionella blev mina 
tankar, vanor och mina perspektiv, vilket i 
sin tur gjorde att det blev allt svårare för 
mig att passa in med och relatera till folk, 
särskilt grupper. 

Jag hittade aldrig den balansen och den 
friden i min omgivning som jag hade letat 
efter och till slut accepterade jag mig själv 
som socialt olämplig och en fullständig 
ensamvarg som trivs bäst utan att ha 
kontakt med folk, särskilt vad gäller nära 
förhållanden. 

Nu, när jag firar mitt tredje år på Seskarö, 
sitter jag och reflekterar över mitt 12-åriga 
jag, som inte visste någonting alls om 
Norden eller Sverige, men ändå blev 
genast betagen av båda två. Varken jag 
eller någon i hela släkten hade någonsin 
haft någon som helst förbindelse till 
Norden. Båda mina far- och morföräldrars 
föräldrar immigrerade från Italien till 
USA. Jag kände ingen som var på något 
annat sätt förknippad med Norden heller. 

Jag funderar på händelseförloppet som 
ledde mig hit. Mitt liv har varit extremt 
svårt, svårare än genomsnittet, vågar jag 
säga. Min överlevnad var oviss i ca 20 år, 
vacklande fram och tillbaka mellan en 
mycket svår depression och ångest, och 
viljan att leva överhuvudtaget. Det var 
nära att jag inte överlevde. Sedan jag 
började ta itu med min depression, i 2008, 
levde jag som vad jag kallar för en 
‖medelklass‖ hemlös person, med 
ägodelar i förråd och alltid ett tak över 
huvudet—men vilka tak är en hel annan 
fråga—tills jag hittade hit i 2018. 

Varför blev jag förtrollad av Sverige som 
12-åring? Kanske var Seskarö, som jag en 

gång kallade för ‖världens topp‖, det som 
drog mig till Sverige? Min förtrollning 
med Sverige var kanske min själs sätt att 
lura mig hit, som mitt livs geografiskt 
mål, eller som ett andligt, medlidsamt 
meddelande skrivit i mitt hjärta som 
flicka: 'Kära Lucia, jag vet att du kommer 
att lida extremt i ditt liv. Gå norrut till 
Sverige, och fortsätt norrut, tills du når 
världens topp. Där hittar du äntligen ditt 
hem på jorden och ditt lilla samhälle i dina 
sista år. Där kan du återhämta dig. Där får 
du leva ut resten av ditt liv i lugn och ro.‖ 

Jag har suttit på bänken mittemot 
Handlarn vid flera tillfällen under 
sommaren i meditation och emellanåt i 
kontemplation. Jag satt och njöt helt 
enkelt av att få vara på ön. Atmosfären—
en mild och lugnt flyttande rytmen, 
tystnad och stillhet präglades av 
butiksbesökare--gåendes, cyklandes, 
körandes—som den efterlängtade vilan 
efter ett mycket långt liv i ständig 
omvälvning. ‖Jag älskar Seskarö,‖ tänkte 
jag varje gång 

jag satt i kontemplation på bänken, ‖och 
jag älskar det lilla, mysiga samhället som 
finns här.‖ Till slut fylldes jag av en sådan 
mäktig tacksamhet för att jag fick och får 
bo på Seskarö, att jag började smågråta. 
Varje gång. 

- Lucia Ray 

TOMAS HÖGSTRÖM 

När kommunen delade ut årets stipendier 
inträffade det precis när Seskaröbladet 
hade presslagts. Och därför undgick oss 
nyheten att det rörde sig om att två 
medlemmar i Seskarö IF förärats var sitt 
stipendium. 
Tomas Högström, Seskarö IF:s kassör 
sedan 13 år, belönades med ett ledar-
stipendium. Det var således dubbel glädje 
i SIF, då även Kjell Henriksson fick 
ungdomsledarstipendiet. Kjell present-
erades i Seskaröbladets förra nummer. 
För Tomas personligen och för föreningen 
är det mycket glädjande att vi på ön 
uppmärksammas. Utan de ideella 
krafterna här ute skulle vi stå oss slätt och 

Tomas arbete för Seskarö IF och därmed 
Seskarö kan inte nog berömmas. Tomas 
handhar inte bara ekonomin inom 
föreningen utan är därtill ett allt-i-allo när 
det gäller skötsel och tillsyn av 
föreningens anläggningar, inte minst 
gräsplanen. 
Valet av Tomas till mottagare av 
kommunens stipendium visar också att de 
styrande i kommunen ser att vi utanför 
centralorten gör ett viktigt arbete. 

Karl-Erik Nyström 

Tomas Högström tilldelades ledar-
stipendium 
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SESKARÖ IF:s VERKSAMHET 
Trots den pandemi som rått under lång tid, och som vi ännu 
inte kommit helt över, har SIF försökt upprätthålla sin 
verksamhet på olika sätt. 
Orientering och fotboll har varit och är igång. Boulespelandet 
har återupptagits och gymmet är nu öppet, mycket efterlängtat. 
Årsmötet, rejält uppskjutet, sker söndagen den 12 september 
klockan 17. Som vanligt bjuder föreningen på smörgåstårta. 
Trots den minskande aktiviteten har SIF mycket att glädja sig 
åt. 
Två av våra medlemmar, Tomas Högström och Kjell 
Henriksson, belönades av Haparanda stad med var sitt 
stipendium. Tomas presenteras i tidningen på annan plats, 
medan Kjell Henriksson hann uppmärksammas i 
Seskaröbladets förra nummer. 

ORIENTERINGEN 
Orienteringen sommartid kan sägas stå på tre ben, Naturpasset, 
motionsorienteringarna på torsdagarna samt sist men inte minst 
barn- och ungdomsorienteringen där de fyra ledarna Kjell och 
tre Tuleredare, nämligen Johan, Jonas och Sofia hållit i 
trådarna. Som allra mest har det inklusive ledare och föräldrar 
varit upp emot 40 personer på plats. I genomsnitt rör det sig 
om 20-talet. För ungdomarna återstår ännu den sedvanliga 
avslutningen med deras klubbmästerskap i sprintorientering. 
Torsdagsorienteringarna med efterföjande dagars möjlighet att 
själv organisera sin träning på dessa banor har samlat färre 
deltagare men mot slutet av säsongen har fler tillkommit. 
Lovord har kommit från många håll för dessa arrangemang, 
anpassade efter ens egna behov. Jan Lindelöf har även denna 
sommar varit flitig banläggare. KM-arrangemanget samlade 
sammanlagt 48 deltagare, därav hela 13 SIF-are. 
Anmärkningsvärt är att KM-segraren Ingvar Isaksson vann 
också vid vårt första KM 1974, alltå för 47 år sedan. Och 
banläggaren råkade också vara densamme då som nu, 
undertecknad. Vid en närmare granskning av resultatlistorna 
visade det sig att en tredje löpare också deltog, nämligen Risto 
Luodonpää från Torneå. Hans förening hade då, 1974, sitt KM 
gemensamt med SIF. Risto uppskattar alltid att komma ut till 
ön för att orientera. 
Naturpasset, som sedvanligt legat ute hela sommaren, har 
avslutats och vi har ännu inte fått fram antalet deltagare. Vår 
målsättning om att få minst 100 paket sålda har vi dock inte 
uppnått. Alla som varit med och tagit minst 10 kontroller 
uppmanas lämna in sina startkort senast den 15 denna månad. 

BOULEN 
Seskaröboulen har nu kunnat nyttja sin utebana på idrotts-
platsen fullt ut, men pandemin och hettan på försommaren 
gjorde att verksamheten delvis låg nere. Nu har den åter-
upptagits med 10-talet aktiva. Från sektionens sida ser man 
gärna att fler ansluter till denna aktivitet, som förutom 
motionen också bjuder på social samvaro med fikapaus. 
Om någon eller några veckor flyttar man in i hallen, och då 
spelar man med bollar. Varianten kallas för övrigt boccia. 
En sektionsuppmaning är att pröva på boule/boccia, en 
aktivitet som passar alla åldrar. 

FOTBOLL 
Gräsplanen nyttjas flitigt för träning, matchande och inte minst 
spontanträning. Gräsplanen har nu dryga tio år på nacken och 
förefaller att vara i gott skick. De som lägger ned mest ideellt 
arbete på skötseln är Tomas Högström och Magnus Kauma. 

BARNVERKSAMHETEN 
Det kanske viktigaste i en förening är att kunna ta hand om 
barnen och ge dem ett mönster för framtiden – att det är roligt 
med motion. 
Så här skriver ledarna Sara Englund och Li Franzén: 

Innan Coronapandemin drog igång, så startade vi en liten 
barngympagrupp för små barn i idrottshallen, men som vi 
sedan tyvärr tagit paus från pga pandemin. 
Nu under hösten 2021 planeras uppstart igen, för barn födda 
2017-2018. På barngympan får barnen tex dansa till musik 
eller ta sig genom olika hinderbarnor som byggs upp av 
diverse redskap som finns att tillgå i hallen, med hjälp av 
föräldrar eller annan vuxen. 
Det var mycket uppskattat av barnen och vi hoppas vi får lika 
roligt nu framöver som då. 

GYMMET OCH HALLEN 
Nu är gymmet igång och det har framkommit att möjligheten 
att motionera på detta sätt varit mycket efterfrågat. För 
gymmet gäller detta tills vidare: max fyra personer i lokalen. 
Tvätta händerna och sprita av redskapen du använt! 
Desinfektions medel finns i gymmet.  
Gymma ej om du känner dig det minsta sjuk.  
Väldigt mycket individens ansvar. 
Detta är förmedlat av föreningens ordförande Annika 
Hautalampi. 
Samtidigt kan nu hallen nyttjas fullt ut och förutom ovan 
beskrivna aktiviteter kommer med all säkerhet innebandy att 
startas. 

För SIF  
Karl-Erik Nyström 

  

Ingvar Isaksson SIF-mästare i orientering detta år. Första 
gången Ingvar vann KM var 1974, alltså för 47 år sedan. 



 
 
 

 
 

 

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 september NR 03 / 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 

BG 664-6855  

  073-0359033  

E-post: seskaro.hembygdsforening@gmail.com  

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. 

Renovering  
av Leppäniemikajen går vidare 

Alla som besökt Leppäniemkajen har noterat att ett stort arbete 
pågår för att restaurerar den kaj som sedan lång tid tillbaka 
tagit emot båtar av olika slag. Kajen var ända fram till färjan 
och sedermera bron byggdes varit centra för mottagande av 
allehanda gods och personer. 
Under denna sommar har en restaurering av kajen pågått. 
Gamla stockar har tagits bort och ersatts av järnbalkar som ska 
hålla kajen att klara isarnas tryck och vågornas krafter. 
Kvar är nu att fylla upp kajen med nytt bärlager, asfaltera och 
utrusta kajen så att yrkesfiskare utifrån sina behov och 
turistande båtfolk ska välja Seskarö. 
Renoveringen av kajen finansieras av Haparanda kommun. 
Utöver renoveringen av kajen och dess omgivning har Seskarö 
Bensin och Service byggt upp en ny bastu, dusch och toalett 
för besökande till bl a Leppäniemikajen. 
I samverkan med Seskarö Fiskehamnförening, 
Hembygdsföreningen och Seskarö Camping kommer Seskarö 
Bensin och Service att skapa några fiskeplatser. Detta för att 
stimulera till ett ökat sportfiske. En anläggning kommer att 
vara i anslutning till Tromsö-camping och den populära 
Naturstig som Hembygdsföreningen byggt upp. En annan tänkt 
fiskeplats är planerat i närheten av Leppäniemikajen. 
Kajen liksom de olika satsningar som görs för att skapa en 
ökad turisttillströmning till Seskarö beräknas vara klart till 
sommaren 2022. 

Sten-Inge Videhult 
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