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Skärgådrsfestivalen 

Stora såpbubblor blåstes 
på lördag. Läs mer om 
festivalen på sidan 4. och 
om midsommarfirandet 
kan du läsa på sidan 5.  

Resning av midsommar-
stång till höger. 
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Premiär för Seskarö Trails 

Johannes Langer har sett att Seskarö med 
omnejd har potential för turism. Han är en 
inbiten äventyrare. När familjen Westring 
tog över Campingen på Seskarö upptäckte 
han vilka möjligheter sim finns för 
vandring och att cykla efter stigarna. Han 
har märkt upp dem efter längd med olika 
färger. Vi har från början en uppmärkt 
naturstig, den som startar strax före 
kapellet vid campingen. Numera finns ca 
38 km uppmärkta leder och det kommer 
att bli fler. Johannes har även placerat ut 
grillplatser på lämpliga platser, allt för att 
göra vår Ö attraktiv 
Johannes Langer har bildat föreningen 
Seskarö Trails och anordnade den första 
tävlingen den 18 juni. Intresset blev stort 
att springa på stigarna på Seskarö. Flera 
olika klasser, från de minsta till 
tävlingsklasser. Johannes Langer hade 
räknat med 100 anmälningar men ca 250 
hade anmält sig och av dem sprang 100 
personer i den längsta klassen, 13 km. De 
yngsta var ungefär 10 -15 stycken i varje 
klass. Nästa år återkommer Seskarö Trails 
med nya utmaningar 

Vinnare. 

Barnstarten i Seskarö Trails 
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Samverkan i fokus 

Teaterresan till Pajala i början av juli var mycket uppskattad. 
Det var många från PRO Seskarö som åkte dit för att se ”Den 
lycklige Laxen” i den natursköna miljön vid Torneälven. En 
bra blandning av musik och dans, allvar och humor gav en fin 
och realistisk bild av människornas liv förr och nu. 
Resan var ett samarrangemang mellan Seskarö, Haparanda 
och Karungi PRO, även några Övertorneå bor åkte med oss 
eftersom det fanns några tomma platser i bussen. 
Under en fikapaus på vägen upp till Pajala fick deltagarna 
även njuta av den mäktiga utsikten från Luppioberget och se 
allt fint som har gjorts där under de senaste åren. Fantastiskt! 

PRO:s friluftsdag i Tromsö 

Ett 60-tal Pro medlemmar från Haparanda, Karungi och 
Seskarö träffades måndagen den 22 augusti vid Seskarö 
lägergård i Tromsöviken. Dagens program innehöll olika 
aktiviteter, tipsrunda, pilkastning och orientering samt 
musikunderhållning av Stefan Wennberg. Karl-Erik Nyström 
informerade om orienteringen, bl a hur man använder och 
avläser en orienteringskarta. Därefter fick deltagarna gå en 
bana med några kontroller. Det serverades grillade 
hamburgare samt kaffe med hembakat. Dagen avslutades med 
lotteridragning och prisutdelning. 

Karin Nordström 

Yvette Barmosse och Lo Karbin, SIF:s duktiga 
ungdomsorienterare, uppe på Vittjåkksfjället. Fotot togs i 
samband med DM-tävlingarna i Arvidsjaur 

Från idrottscaféet med hembakat fika. Fyra SIF-ordförande 
fanns på plats, från den förste Åke Mäki till och den 
nuvarande Annika Hautalampi. 

SESKARÖ IF 

Idrottsföreningen lever fortfarande i sviterna efter Corona-
epidemien. Verksamheten har inte nått upp till riktigt samma 
nivå som före epidemiens utbrott. Men allt tar sin tid, och en 
glädjande återströmning av medlemmar har skett. 
Fortfarande är orienteringssektionen den del av föreningen 
som uppvisar flest aktiviteter och också framgångar rent 
tävlingsmässigt. 
I skuggan av skärgårdsfestivalen anordnade SIF ett idrottscafé 
som fick ett gott gensvar. Under anspråkslösa former kunde 
främst äldre medlemmar träffas för att prata minnen. 
Föreningen kunde erbjuda hembakat bröd till kaffet. I 
kulisserna arbetade ordföranden Annika Hautalampi och som 
så ofta förr Karin och Ulf Nordström samt naturligtvis 
föreningens allt-i-allo Tomas Högström. 
Orienteringssektionen har genomfört varje vecka 
återkommande motionsorienteringar med relativt högt 
deltagande. Säsongen är i skrivande stund inte över, bland 
annat återstår för SIF:s del arrangerandet av första 
deltävlingen av Östra Nattserien. Denna tävlingsserie startade 
redan 2002 på SIF:s initiativ. Årets Naturpass avslutas som 
vanligt den sista augusti och deltagarna påminnes här om att 

startkorten ska vara inlämnade senast den 15 september för att 
delta i utlottningen av priser. Nybörjar- och 
ungdomsorienteringen pågår varje vecka. 
Boulespelarna flyttar inomhus från och med tisdagen den 6 
september uppger sektionsordförande Ulf Nordström. Det 
finns plats för fler spelare enligt Ulf. Barngymnastiken är en 
annan föreningsaktivitet som snart startar. 
Utvändigt har det skett en del med bland annat ett nytt staket 
kring delar av området. 
Föreningen ser fram emot en aktiv höst. 

För SIF: Karl-Erik Nyström 
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Skärgårdsfestivalen Skärgårdsfestivalen Skärgårdsfestivalen    
---   ska vi ha eller ska vi inte ha?ska vi ha eller ska vi inte ha?ska vi ha eller ska vi inte ha?   

I styrelsen för Seskarö Hembygdsförening hade I styrelsen för Seskarö Hembygdsförening hade I styrelsen för Seskarö Hembygdsförening hade 
vi funderingar på om vi skulle mäkta med att vi funderingar på om vi skulle mäkta med att vi funderingar på om vi skulle mäkta med att 
driva igenom Skärgårdsfestivalen. Vi bestämde driva igenom Skärgårdsfestivalen. Vi bestämde driva igenom Skärgårdsfestivalen. Vi bestämde 
oss för att göra det. Ett upprop på Facebook gav oss för att göra det. Ett upprop på Facebook gav oss för att göra det. Ett upprop på Facebook gav 
glädjande nog två svar.glädjande nog två svar.glädjande nog två svar.   
Torsdagens evenemang i Saarisviken var lite 
kylig och med regnet hängande i luften. 
Konserten skulle starta kl 18.00. När klockan var 
slagen började det duggregna. Starten fick 
skjutas upp någon minut. Daniel Wikslund, som 
är riksspeleman, underhöll tillsammans med 
Gränslösa Spelmän. Daniel spelade eget material 
och ledde även allsången. För att skydda sin fiol, 
från duggregnet, ställde en ur publiken upp med 
att hålla sitt paraply över Daniel och fiolen. De 
som trotsade regnmolnen fick uppleva en fin 
konsert. 
På fredag var det Pubkväll på Folkets Hus. 
Regnmolnen hade lämnat Seskarö. Kjell Morin 
gjorde en liten betraktelse över livet och Lösa 
Tyglar spelade passande musik. Lösa tyglar 
spelade upp till dans, sedan tog Elin Hornmalm 
vid och sjöng disqo-låtar. De som besökte pub-
kvällen såg ut att ha trevligt. 
På lördag var det familjedag. Barnens aktiviteter 
var på gräsplan, mittemot Folkets Hus. De fick 
popcorn och festis vid inträdet, sedan var det fritt 
tillträde att nyttja aktiviteterna för barnen, 
förutom hästridning. De två hästarna fick gå 
rundorna i tre timmar. Konstnärsföreningen hade 
utställning och sålde och tog emot beställning på 
sin kalender. Några hade ställt upp loppisbord. 
Hembygdsföreningen sålde våfflor och fika. 
Maud och Maj hade fullt upp att grädda våfflor, 
då det var en strykande åtgång. 
På söndag var det friluftsgudstjänst med biskop 
emeritus Hans Stiglund. Gränslösa Spelmän 
spelade. Från Haparanda kom ett femton-tal med 
buss. Efteråt bjöds det på våfflor och kyrkkaffe. 
Vi i hembygdsföreningens styrelse har 
konstaterat att vi fixade det. Vi är glada att vi 
fick hjälp, men hoppas att fler kan ställa upp 
framöver. 
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Midsommar på Seskarö 

Midsommarfirandet på Seskarö var efterlängtat. För 
styrelsen började arbetet på morgonen med att samla in 
material till midsommarstången, binda löv och blommor 
runt den och göra ringar. Resa tält, ställa fram stolar och 
förbereda för fikat. 
Det var många som sökte sig till Folkets Hus. Härligt att 
se promenerande i klungor längs med Fridhemsvägen, 
mot samma mål. 
Kön till fikabordet blev lång. Men alltid fann man någon 
att samtala med, gamla vänner och andra bekanta. Kanske 
även någon ny bekantskap. Lotteriförsäljningen gick bra 
även om vi var tvungna att efterlysa vinnare på Facebook. 
Tävlingar fanns för både stor och liten, såsom att kasta 
med hästsko och träffa hål i plank med boll. För musiken 
till ringlekarna stod 4 av 5 från det lokala bandet, Lösa 
tyglar. Tack för musiken och vi får tacka våra sponsorer. 
Tack för att ni kom 

Ingegärd Wennberg 

Midsommargäster Musik 

Teaterbesök Popkvinnor -andra sommaren 

På Seskarö är vi ju vana att ha sommarteater, så blev det även 
denna sommar. Men det var nära, att vi blev utan. Men Erika 
fixade det. Norrbottensteatern kom och vi fick en föreställning 
som var toppen. Publiken kom och glädjande nog var det den 
största publiken de hade haft på hela sin turné, drygt 200 gäster. 
Fint väder lyckade vi också leverera 
För två år sedan hade vi teaterföreställningen Popkvinnor här på 
Seskarö. Som den teatern för två år sedan, är även denna teater 
”Popkvinnor -andra sommaren” en ”fortsättning” från boken 
”Kvinnorna som formade pophistorien” av Anna Charlotta 
Gunnarson. Den handlar om det kvinnliga osynliggörandet inom 
musiken. Den första föreställningen var mer konsert och 
berättande. Pandemin gjorde, att den första Popkvinnor, visades 
med begränsat antal platser. Den föreställningen var mycket 
uppskattad. 
Vi i Hembygdsföreningen märkte att efterfrågan till den här andra 
föreställningen blev mycket efterfrågad. Man började boka tidigt. 
Man fick valuta för pengarna. Produktionen var större och denna 
föreställning blev mer som en revy. Popkvinnor- andra sommaren 
visar både sorgliga och upprörande berättelser på kvinnor som i 
musikhistorien förminskats, osynliggjorts och utnyttjats. Parodier 
på Tommy Körberg och Elvis. Avlutningen blir ett medley på 
välkända låtar skrivna av kvinnor och allra sist , liksom för två år 
sedan, Lahles låt Goliat. 

Ingegärd Wennberg 

Fikaförsäljning 
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”Nya”Leppäniemikajen  
gör att fler turister kommer till Seskarö 

Under våren och sommaren 2022 har ett omfattande arbete gjorts 
för att färdigställa kajen för en ökad turism till Seskarö. Den 
gamla kajen har byggts om, asfalterats och utrustats så att båt-
turisterna ska kunna få de faciliteter som man vill ha när man 
besöker Seskarö. På kajen finns el, vatten och rikligt med 
förtöjningsplatser. Under hösten och klart inför våren och 
sommaren 2023 ska 30 meter nya pontonbryggor finnas på plats. 
I anslutning till kajen har vi byggt en jättefin bastu och vid bastun 
en extra varmdusch för dom som inte vill använda bastun. 
Naturligtvis har vi anslutning till kajen byggt en ny toalett. En 
vackert belägen och fin grillplats finns också för våra gäster. 
Vill man ta en 100 meters promenad ut mot, det vi kallar 
Luthströms udden, har vi byggt upp en liten fiskecamp med 
grillplats för dem som är intresserad av att bl a använda sitt 
kastspö, för fiske efter gädda och abborre. Om man vill tälta på 
udden så går det också bra. 
 

Det är tänkt att vi ska få utbyggt fiber till kajen för våra gäster. 
Just nu undersöker vi möjligheten att i anslutning till vår 
anläggning även kunna skapa några ställplatser för bl a våra 
husbilsturister. 
Till sommaren 2023 ska vi ha byggt upp ett administrativt system 
så att våra gäster själv bokar in sig när man angör 
Leppäniemikajen eller ställer sin husbil. Sådana system finns 
utvecklade och används bl a i Luleå. Gäster som inte kommer med 
båt eller husbil men vill använda vår anläggning kommer att på 
samman sätt som båtfolket få boka in sig via systemet. 
Den nya anläggningen som byggts upp vid Leppäniemikajen är ett 
samverkansprojekt mellan Seskarö Bensin och Service, Seskarö 
Hembygdsförening och Haparanda kommun. 
Projektet har i huvudsak finansierats av Haparanda Kommun och 
LEADER-programmet Fiskeområde Tornedalen och Haparanda 
Skärgård. 
 
Sten-Inge Videhult 
Projektledare 

Terass Bastu 

Byggnaderna Grillplats 
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Gamla bränslestationen  
på Seskarö får inte vara kvar! 

En gammal epok har fått en tid på sig innan den ska begravas. 
Seskarö Bensinstation får inte vara kvar i den skepnad som den 
är idag. Nya regler sätter P för att stationen ska få vara kvar utan 
större renoveringar och ombyggnationer. Läget där stationen är 
idag är också för nära de bostäderna runt omkring. Dessutom är 
det trångt för att större fordonen ska kunna nyttja vår station. Just 
nu driver vi verksamheten på dispens från MSB. 
Styrelsen för Seskarö Bensin och Service som driver 
verksamheten anser liksom de flesta att det är viktigt att vi på 
Seskarö även i fortsättning har en bensin och dieselmack på 
Seskarö. Den enda ”vita” macken mellan Kalix och Haparanda. 
Man har därför beslutat att söka en ny lokalisering på Seskarö för 
en ny station samt arbetar med att finna en lämplig ekonomisk 
lösning på hur en sådan satsning ska finansieras. Det är en 
investering på ca 2 milj kronor. Efter ett omfattande 
investeringsprojekt runt renoveringen och utvecklingen av 
Leppäniemikajen är de nu dags att ta itu med nästa stora 
investeringsprojekt för att Seskarö ska kunna fortsätta att 
utvecklas. 
Vi kommer naturligtvis att återkomma i frågan, både med mer 
information, men också för att berätta vad som krävs av oss 
Seskaröbor, för at vi ska kunna förverkliga planen att få en ny 
bränsleanläggning på Seskarö. 
Den gamla stationen får alltså inte vara kvar så länge till! 
Sten-Inge Videhult 
Ordförande 

Seskarö Bensin och Service 

Det händer på Seskarö 

Planerade aktiviteter 

17 september Loppis , Både bord inne och 
 bagagelucka, pris 100 kr /plats 

27 oktober Sopplunch 

19 november Höstmarknad kl 12-15 

24 november Sopplunch 

5 januari-23 Trettondagsdans 

2 oktober kl 15 "Kvinnorna på ön"  

SENSOMMARBREV första Augusti 
SESKARÖBOR 

Tiden den går och flyger iväg. Jag vill börja med att tacka för en 
proffsig och väl genomtänkt utveckling av vårt kära Seskaröblad. 
Våra besökare och vänner imponeras, och jag har värvat 
prenumeranter, hoppas jag? 
Hembygdsföreningen bildades 1996 av ett antal entusiaster med 
Hans Fält som pådrivare. Vi träffades på vårt Värdshus, som då 
drevs av KG och Marianne Söderholm. Jag valdes till sekreterare 
och blev det tio år framåt. Vi fick i många år hålla till på 
Fridhem, där i dag vår tandläkare Look har sin moderna 
mottagning. Senare köpte vi och räddade Folkets Hus, där vi 
sedan försökt utvecklas vidare. 
I dag är jag lycklig när jag ser att många inflyttade och våra 
yngre ö-bor deltar i fortsatt utveckling och även övertar 
Styrelseuppdrag. Det har alltid funnits arbete och 
utvecklingsuppdrag i Hembygdsföreningen. Vi fick en härlig 
gemenskap så länge vi orkade, och en bra stimulans när man 
gick i pension. 
Vi har verkligen en levande ö nu och man gläds när alla kan följa 
den positiva utvecklingen genom vårt fina Seskaröblad. Här 
händer saker! Titta på turistsatsningar och våra hamnar och 
bryggor runt ön. Det värmer ett gammalt hjärta, som man brukar 
säga. 
Skickar ett tack och hälsningar till ALLA som stöttat vår då 
ganska osäkra plan att skapa något som gör ön Levande igen 
efter nedgångsår genom folkutveckling och Sågens avveckling 
mm. 
Vi är inte så många fast boende, kring 500 personer på ön, men 
det bästa har varit att alla föreningar kan och vill SAMARBETA. 
Det gör oss starka i denna splittrade värld. 
Till sist håller vi tummarna för Skolans framtid, Sågens 
utveckling och nya Seskaröbor till vår fina Ö. Hoppas Ni haft en 
stärkande och härlig sommar 
 
önskar Rut Svedlund. 



 
 
 

 
 

 

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! 
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Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Styrelsen Seskarö 
Hembygdsförening 

Kent Alanentalo, ordf 
Erika Medström, v ordf 
Terhi Berglund, kassör 
Kerstin Snäll, sekreterare 

Maud Videhult, ledamot 
Marjatta Morin, ledamot 
Ingegärd Wennberg, ledamot/redaktör 
Elisabeth Lerdin, ledamot 
Elinor Mjörnerud, suppleant 
Christian Risto- Andersson, suppleant 

BG 664-6855  

  073-0359033  

E-post: seskaro.hembygdsforening@gmail.com  

Efter två års uppehåll, pga pandemin, kunde både 
midsommarfesten och skärgårdsfestivalen genomföras i 
sommar. Midsommarfirandet lockade många öbor och 
utsocknes, framför allt barnen fick prova på olika tävlingar, 
lyckliga vinnare fick ta emot priser skänkta av ortens 
företagare. Stort tack till alla sponsorer. Skärgårdsfestivalen 
blev en succé med konsert i Saarisviken med Daniel 
Wikslund samt lokala spelmän. Pubafton där Elin 
Hornmalm och Lösa tyglar svarade för underhållningen, 
150-tal gäster njöt för fulla muggar av sång, musik och 
härligt väder. Familjedagen lockade många barn och vuxna. 
Festivalen avslutades med friluftsgudstjänst, som biskop 
emeritus Hans Stiglund höll i. 
För att kunna fortsätta med dessa aktiviteter behövs fler 
som hjälper till. Ett stort och varmt tack till alla som hjälpt 
till och gjort detta möjlig. 
Väl mött nästa sommar. 

Kent Alanentalo 

Öppettider!  

Idrottshallen och gymmet 
 alla dagar  

06.00-22.00  
övrig tid stängt 

Stöd Seskarö 
Hembygdsförening!  

Bli medlem!  
Endast 200 kronor/år  

Medlemmar utanför  
Seskarö 260 kr  

(pga portokostnad)  

BG 664-6855  

Loppis 

Vi planerar för att ha Loppis  
den 17 september kl 12-15, Folkets Hus Seskarö 
Vill du ha din försäljning inomhus eller vill du 
använda bagageluckan på din bil så fungerar även 
det 
Priset är 100 kr /plats (inne som ute) 
Boka bord på tfn 073 0359033 eller 
seskaro.hembygdsforening@gmail.com 
Fikaförsäljning 

Seskarö Fiskehamnsförening  
i Saarisviken har haft årsmöte 

Seskarö Fiskehamnsförening har inte kunnat ha årsmöten 
under två års tid. Som många andra har pandemin försvårat 
det. Styrelsen har fått jobba interimistiskt. Man har underhållit 
bryggorna på både östra och västra sidan, samt städat kring 
dem. Vissa arbetsåtaganden har även skett vid projektet 
Leppäniemikajen. Båtplatserna är det kö till. 
I styrelsen ingår följande Stefan Wennberg (ordf), Kurt Forss 
(kassör), Lena Esko Nilsson (sekr), Göran Mäki och Jan 
Carlsson(ledamöter) Lars Hermansson och Lars Nilsson är 
suppleanter 
Föreningen har åter kunnat ha sin sedvanliga Eldfest i 
Saarisvviken för medlemmarna. Närmare 20-talet deltog. Jag 
måste säga, att vi hade i varje fall tur med vädret denna gång, 
för på lördagen var det regnigt. 

mailto:seskaro.hembygdsforening@gmail.com

