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Seskarö Båtklubb 

Under året har det varit en hel del 
aktiviteter i båthamnen. Den nya 
sjösättningsrampen kom på plats i 
mitten av maj. I början av augusti 
påbörjades byggnadsarbetet med två 
nya 10-metersbryggor. Dessa 
kommer att sjösättas under våren 
2023 och ersätta en äldre 20-meters 
brygga. I början av nästa år kommer 
vi att ta beslut på vad som ska hända 
med den gamla bryggan. Under 
sommaren har också slyröjning 
utförts, rampen till lilla bryggan har 
förbättrats och en ny grillplats har 
iordningställts. Det finns behov att 
parkeringsområdet utökas och 
förberedelsearbete för detta har 
påbörjats under hösten genom att 
fälla några träd. Vi undersöker också 
möjligheten att erhålla 
fyllnadsmassor till en större 
parkering. 
Vi önskar alla En God Jul och ett 
Gott Nytt År! 
Styrelsen i Seskarö Båtklubb 

Arbetsfika 

Brygbygge 
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Fasaden på Folkets Hus…. 

Många är ni som reagerat på att fasaden på Folkets Hus är i 
dåligt skick. Vi har ett beslut i hembygdsföreningen att den 
måste åtgärdas. Men det kostar…. Vi har beslutat om att 
ansöka om bidrag för detta via Boverket. Men då krävs det att 
kommunen är medfinansiär. Vi har skickat in bidragsansökan 
till Haparanda Stad. Den uppmärksamme har nog sett att 
kommunen har lovat att gå in med 315 000 kronor. Då 
Haparanda Stad beviljat stöd har vi kunnat lämna in en 
bidragsansökan till Boverket. Nu går vi även i väntans tider 
även på den ansökan. Men den får vi svar på i maj 2023. Så 
hjälp oss att hålla både tummar och tår att vi får positiva svar. 

IW 

Kvinnorna på ön…. 

Tornedalsteatern, Haparanda sektionen, kom till 
Seskarö och visade Kvinnorna på ön. En teater där 
manuset är skrivet av Tobias Carlsson med rötter i 
Karungi. Ros-Mari Barmosse står för regi. 
Skådespelarna var amatörer från Haparanda 
kommun. Handlingen är om tre kvinnor som varit 
och köpt strumpbyxor i Finland. De överraskades 
av ett åskväder och tog sig in i en fiskarstuga, på en 
ö i Torneälven. Inne i fiskarstugan satt de och drack 
vodka och diskuterade livet och hur de hade det i 
allmänhet med sina män. De kom dit en underlig 
kvinna, som påstod sig vara spion. 

IW 

Kära Örebroare,  
förlåt jag menar Kära Seskaröbor. 

I skrivande stund befinner jag mig på Kanarieöarna. Vinter är 
kommen om än med en light variant än så länge. 
Hembygdsföreningen har som bekant mycket på gång, 
bagarstugan samt upprustning av folketshus. 
Vad gäller folketshus så har Haparanda kommun beviljat ett 
bidrag på drygt 300 000kr, ytterligare bidragsansökningar är 
inlämnade, vi väntar på besked. 
Det som är planerat att göras är - ny fasad, hängrännor mm. 
Plattan till bagarstugan är klar, vi har för avsikt att påbörja 
resningen av timringen i början på maj månad. Vi hoppas att 
många ställer upp och jobbar, det finns uppgifter åt alla ung 
som mogen. 
Till sist så hoppas jag att vi ses på trettondagsafton då det är 
dans, ett samarrangemang med PRO.  
 

Seskarö Hembygdsföreningen önskar alla en riktigt God Jul. 

I hjärtat av byn  

Ingen kan ta fel vart de kommit, för nu har vi 
ett hjärta mitt i byn sedan i våras  Det lyser upp 
i parken och den mörka årstiden får den 
ersätta julgranen  

Må bra med mat hela livet  

 Det nya studiematerialet inspirerar till diskussion om mat, 
fysisk aktivitet och bra hälsa. Malin Sand leg. dietist från 
Region Norrbotten presenterade materialet och hade en 
samtalsledarutbildning digitalt. Det var fem deltagare från 
PRO Seskarö som deltog i utbildningen. Nu ser vi framemot 
intressanta samtal om mat och hälsa. Studiecirklar planeras till 
våren.  

Bakdag! 
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Bagarstugan på G  

Ni som kört efter Fridhemsvägen på 
senhösten har ju sett att det varit aktivitet 
på ”Gustavssons tomten” mitt för Folket 
Hus. Nu har vi i varje fall en början till 
Bagarstuga då grunden är gjord. Vi har 
inne en ansöka om bidrag till den hos 
Jordbruksverket och väntar på svar. 
Förhoppningsvis blir det ett positivt svar 
innan jul. Vi har en plan B. När vi till 
våren börjar resa bagarstugan så hoppas vi 
i Hembygdsföreningen att ni är många 
som ställer upp. Varje litet handtag är 
värdefullt. Vi kommer att lämna info på bl 
a Facebook när det blir aktuellt.  
PRO:are har varit till Säivis och bakat i 
deras bagarstuga. Det kommer att vara 

värdefullt när vår egen bagarstuga är på 
plats.  
IW  

Höstmarknad 

Veckan före 1:a advent, anordnade vi 
i Seskarö hembygdsförening 
höstmarknad på Folkets hus. Vi hade 
ca 10 utställare, som bokat bord, för 
att sälja egna hantverk., så som 
stickade sockor och tröjor för barn, 
tomtar, adventskransar, hembaktbröd 
mm. Mulligt och Gulligt från 
Övertorneå fanns också på plats. 
Hembygdsföreningen hade 
fikaförsäljning. Ett jämnt flöde av 
besökare kom och gick. De utställare 
vi hade sa att de tyckte det varit 
trevligt och försäljningen gått bra 
IW 
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Seskarö PRO tackar nedanstående 
företag som sponsrat julbords lotteriet:  
  
Erikas Matsalar Herrgår´n, Seskarö  
BF Maskin, Vuono  
BSM AB, Haparanda  
Candy World, Haparanda  
ELON, Haparanda  
Handlar´n, Seskarö  
ICA Maxi, Haparanda  
ICA Näsbyn, Kalix  
ICA, Töre  
Innalas Fisk, Seskarö  
Lerdins Fisk, Seskarö  
Medströms Fisk, Seskarö  
Norrblomster, Haparanda  
Salong Beauty, Haparanda  
Seskarö Bensin & Service  
Seskarö Fiskehamnsförening  
Snusgrossen, Haparanda  
Restaurang Minerva, Haparanda  
Ö-Pärlan Ashida, Seskarö  

 
För musiken: Trio Seskis 

Kvällen är för medlemmar i 

PRO och Seskarö 

Hembygdsförening 

Inträde 100 kr 

Välkomna 

 

 

 

 

Pro Seskarö Seskarö hembygdsförening 

Friluftsdag PRO  

PRO Seskarö bjöd in alla pensionärer till den nationella friluftsdagen 
den 22 september. Det var första gången deltagarna fick prova på 
gåfotboll. Det röda och blåa laget kämpade mycket aktivt. Alla kunde 
vara med på sina egna villkor. Sune Hietala konstaterade att det var för 
60 år sedan han spelade fotboll. Takterna fanns dock kvar. Vår 
enväldige domare Sten Inge Videhult berättade om reglerna och 
uppförde uppdraget som domare perfekt. Pilkastning och boule 
uppskattades också av deltagarna. Det bjöds på varmkorv, kaffe och 
bullar. Tack till alla som deltog i aktiviteterna under den soliga 
friluftsdagen  

Trettondagsafton 

5/1-23 20.00 

Pub med dans 

På Folkets Hus 
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PRO:s julfest  

Pro hade sin sedvanliga julfest den 7:e december. Vi var drygt 
60 personer som samlats på Folkets Hus för att äta. Maten 
från Erikas Matsalar dukades fram. Kön ringlade sig fram till 
alla juldelikatesser. Gick man hungrig hem fick man skylla 
sig själv. PRO har samarbete med ABF och hade fått en 
trubadur från Piteå, Fredrik Holmgren, som underhöll och 
även hjälpte till med allsången Lotter såldes och prisbordet, 
från givmilda företagare, var stort. (Se särskild notis angående 
sponsorer) Stort tack till er som fixat och donat så att vi andra 
fick komma till uppdukat bord  

Filmkvällar och konsertkväll  
med Tommy Körberg   
 

I Träffpunktens lokaler visade PRO två långfilmer på 
storbild, filmerna Dag för Dag och Göta kanal 4 – 
Vinna eller Försvinna. Ett femtontal medlemmar såg 
filmerna och i pausen bjöds det på kaffe med hembakat. 
Under kvällen såldes även trippelskrapslotter, vilken 
försäljning ger föreningen en del intäkter.    
I november inbjöds medlemmarna till en digital 
konsertkväll med Tommy Körberg, som framförde både 
klassiska hits och berättade anekdoter från sin långa 
karriär. Gäster i konserten var Helen Sjöholm och 
Benjamin Ingrosso.  En trevlig och uppskattad 
musikkväll.  
Karin  
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SESKARÖ IF  

DEN GÅNGNA HÖSTEN OCH DEN KOMMANDE VINTERN  

Seskarö IF:s verksamhet arbetar träget för att uppnå tidigare nivåer, 
som fanns före Covid 19.  Delvis anser styrelsen att den lyckats 
väldigt bra, men inte på alla fronter.  

GRÄSROTEN  

Seskarö IF fick detta år 6916 kronor via den så kallade Gräsroten. 
Det var något mer än föregående år. Gräsroten innebär att den som 
har spelkort på Svenska Spel kan se till så att en del av de pengar 
man själv spelar för tillfaller SIF. Föreningen tackar dem som på 
detta sätt stöttar oss. Försök gärna sprida Gräsroten och få än fler att 
på ett enkelt sätt hjälpa våra barn och ungdomar.  

ORIENTERING  

Den verksamhet vi anser oss lyckas bäst med är orienteringen. Under 
hösten arrangerade SIF den första deltävlingen av Östra Nattserien. 
Ingemar Sandström var ansvarig för banläggningen, och notabelt är 
att Ingemar svarade för den allra första Östra Nattorienteringen, detta 
för 20 år sedan, år 2002. Efter ytterligare deltävlingar på andra håll, 
bland annat två på den finska sidan, kunde SIF konstatera att två av 
totalsegrarna gick till oss genom Lo Karbin och veteranen Ingvar 
Isaksson. Ingvar vann den långa herrtävlingen. Silverplats totalt blev 
det för Jan Lindelöf, dito brons för Lars Lundkvist medan Yvette 
Barmosse blev duktig 4:a i respektive klasser.  

Fler nattprestationer gjordes av Lars Lundkvist som vann DM-
klassen i H 55 i Gällivare.  

De yngsta hade i mitten av september sitt klubbmästerskap ute vid 
Tromsöviken. 18 deltog vid det väldigt välordnade och trevliga 
arrangemanget som Kjell Henriksson stod för med sedvanlig 
assistans av Johan, Sofia och Jonas Tulered. Natt-Snurr arrangeras 
varje höst, de närmast föregående i snöklädd terräng. Denna gång 
kunde dock initiativtagaren och ständige arrangören Jan Lindelöf 
bjuda på snöfria banor.  

Avslutningen sent i oktober samlade 30-talet orienterare, ledare och 
föräldrar. Innan det blev dags för KM-medaljer och märken fick de 
alla en möjlighet att orientera, denna gång inomhus i hallen och 
lokalerna intill. Detta skedde på en liten, ny ritad karta, ordnat av 
sektionsordföranden Esbjörn Nyström. Tävlingsmärkena hade under 
året erövrats av ungdomarna Elvis och Emil Tulered, Yvette 
Barmosse och Lo Karbin samt bland de äldre Ingvar Isaksson med 
Elit 3-märket. Två av ungdomsledarna som var på plats, Johan och 
Jonas Tulered, hyllades med en liten minnesgåva. Efter 
orienteringspasset åts smörgåstårta eller korv med bröd och 
gräddtårta med saft och/eller kaffe. Efter det passade en stor del av 
de unga på att leka fritt i den rymliga hallen.  

Naturpasset kunde detta år resultera i 79 sålda kartpaket. Bra resultat 
men ändå inte så många som vi hade önskat och hoppats.  

De sedvanliga torsdagsorienteringarna har arrangerats vid 12 
tillfällen med god anslutning. Årets ”stora” KM arrangerades av 
Haparanda OK i Haparanda hamn.  

SKIDÅKNINGEN  

Snart kan vi förhoppningsvis ha snö och åka skidor även på ön. Två 
träningar har genomförts på barmark. Drygt tio har deltagit och 
ledarna räknar med att antalet ökar när det blir skidföre.  

BOULE  

Från Karin Nordström meddelas att  

SIF-veteranerna träffas för både boulespel och gympaträning i 
sporthallen. Under vintern är boulespelet i gång med mjuka bollar s 
k bocciabollar. En ”nygammal” spelare, Sune Hietanen, har återvänt 
till boulespelandet under hösten. Gympa i stora hallen och träning 
med redskap i gymmet sker flera dagar i veckan. Dock har antalet 
träningspass varit betydligt färre under året beroende bl. a på arbete i 
SIF:s lokaler med nybyggnad av förråd och installation av 
vattenburen värme.  

FOTBOLL  

Tyvärr har vi inte fått igång fotbollsverksamheten som vi hade 
hoppats. De som varit tänkta som ledare har flyttat från ön. Därför 
vill styrelsen att någon eller några hågade ser som sin uppgift att 
leda fotbollsbarn.  

Karl-Erik Nyström  

Jonas och Johan LO Boule 



 
 
 

 
 

 

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  

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  

Till medlemmar i Seskarö vägförening  

 Vi har nu gått in i vintermånanderna och styrelsen vill 
informera men också skicka med några saker att tänka 
på till dig som fastighetsägare.   
  
Trädgrenar som hänger ner över vägbanan skall tas 
bort, tänk på att grenarna tyngs ner av snön. Det är 
fastighetsägaren som är ansvarig för att det åtgärdas.   
Om ni behöver hjälp med detta hör av er till oss så kan 
vi hjälpa till att förmedla tjänsten. Beställaren är 
fastighetsägaren och som står för kostnaden.  
  
Snö får inte forslas ut på vägföreningens vägar, ej 
heller den snövall som blir efter plogningen får läggas 
ut på vägen. Vägföreningen tar endast bort snövall 
som bildas vid isrivning samt plogning vid vårförfall 
(snömodd). Tänk på att ta in soptunnorna efter 
sophämtningen för att förenkla plogningen.  
  
Styrelsen kan glädjande meddela att vi har tecknat 
avtal med Ruonas Entrp. när det gäller säsongens 
vinterväghållning. Plogning sker vid 6 cm snöfall men 
då det kan se olika ut på olika vägar med snömängd 
t.ex att det driver igen, ta då kontakt med oss så kan vi 
så snart som möjigt åtgärda det. Men även vid övriga 
frågor och funderingar kring våra vägar är ni 
välkomna att kontakta Ann-Charlotte Bucht, 
sammankalladen, Tfn.  070-2052005,   
e-post: a-c.bucht@outlook.com.  
  
Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!  
  

mailto:seskaro.hembygdsforening@gmail.com

