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Medlemskort
I början på det nya året kommer era nya
medlemskort i postlådan.
Betalning via Postgiro nr: 649610-3

Välkommen till byn!
Vi hälsar Mikael Norberg samt
Emma Arthursson & Robin Ygdén
välkomna till Kattisavan.
Vi vill även hälsa Lars Anderssson
välkommen till Hedvik.
_______ _______ ________

_______

Kom i form!!
Nu har äntligen gympan dragit igång igen.
Torsdagkvällar mellan kl: 19.00-20.00
på Folkets Hus.
Ledare: Lars-Göran Högstomm
Kostnad: 200 kr / termin
(ej KIIF medlem 260 kr/termin)
Ta med eget liggunderlag.
Varmt välkomna!
________

________

__________

__________

Favorit i Repris
Elviskväll med Stefan Långdahl.
Se kommande annons

Lyckad medlemsmiddag!
Föreningen vill Tacka alla medlemmar som var med
på årets medlemsmiddag.
Föreningen riktar även ett Stort Tack till Petra och
Kattisavans Camping för den goda maten och det
trevliga arrangemanget efter middagen.
__________________________
KIIF säljer bingolotter varje vecka
Vill du prenumerera eller boka
en lott...
Ring Iris 137 80
Vinst av Ny lott, Sverigelotter eller andra vinster
upp till 1000 kr inbytes hos bingolottoförsäljaren
eller hos Iris Berg.
_________________________________________
Nu är det jul igen och nu är det jul igen ...
Ja kanske inte alldeles nu, men snart...
..och årets preliminära datum för Julfesten är den
12 december på Folkets Hus i Kattisavan.

SÄLJES!
Canadiana Noma snöslunga säljes på anbud.
Självgående med 6 växlar framåt och 2 bakåt.
Arbetsbelysning och snökedjor. Finns för påseende
vid skridskobanan i omklädningskojan.
Enbart skriftliga anbud.
Alla anbud lämnas till Malin Willander eller i hennes
postlåda, Kattisavan 57 senast fredag den 20 nov.
Fri prövningsrätt.
KIIF
_______________________________________
Kattisavans Skidspår.
Vintern är i antågande och Attner Brander har röjt
undan sly kring elljusspåret inför
kommande säsong.
Så fort det finns tillräckligt med
snö kommer elljusspåret att
spåras upp och alla skidvänner
får möjlighet att börja åka.
Spåret är 2,2 km långt och lamporna tänder man vid
spårets start (vid trädgränsen) mitt emot Folkets Hus.
Vi tackar Attner för all hjälp!

Ladlandskapet i fokus!
Utvald Miljö är en ny åtgärd inom de svenska
landsbygdsprogrammet 2007-13, där insatser som bevarar och
förstärker odlingslandskapets natur-, kultur- och
reakreationsvärden kan få bidrag. Exempel på sådana
miljöinvesteringar är restaurering av naturbetesmarker,
slåtterängar men även våtmarker, överloppsbyggnader och
kulturmiljöer i odlingslandskap. Ett rikt odlingslandskap, - är ett
av våra miljömål som vi försöker att sträva efter, men är även
något som nästan alla länsbor värdesätter.
I Västerbotten finns möjlighet att vårda lador och andra
överloppsbyggnader inom Utvald miljö. En överloppsbyggnad
är en byggnad som inte längre har en funktionell användning i
sitt unsprungliga syfte. Hit hör smedjor, sommarladugårdar,
logar, rior, bastur, jordkällare, lador och bodar. Flertalet brukar
sällan nyttjas till något annat än förråd och det löpande
underhållet är många gånger bristfälligt.
Det är viktigt att hela vårt kulturarv kan vårdas, dels för att
förstärka kunskapen om vår historia men också för att öka
trivsel i byarna. Inom miljöinvesteringar enligt fast ersättning
där stödet för överloppsbyggnad ingår finns även stöd till bl. a
renoveringar av stenmurar, alleér och gärdsgårdar. I länet har
byggander goda möjligeheter att få stöd om de uppfyller några
av följande utvalskriterier;
- Bygganden ligger intill flera andra äldre bevarade byggnader
- Bygganden bidrar avsevärt till att höja rekreationsvärdet i
området.
- Byggnaden är belägen så att en stor del av allmänheten kan
se byggnaden
- Byggnaden står kvar på sin ursprungliga plats.
- Byggnaden står i öppna och brukade marker.

Det är åtgärder på byggnadens tak, stomme eller grundsättning
som kan vara aktuella för stöd inom Utvald miljö. Stöd lämnas
ej om arbetet endast omfattar smärre åtgärder som målning,
dörrar och fönster.
Alla är välkomna att söka ersättning; myndigheter,
jordbruksföretagare, markägare, medlemmar i föreningar,
intresseorganisationer m. fl.
För miljöinvesteringar enligt faktiska eller fast kostnad inom
Utvald miljö kan ansökan inlämnas när som helst under året.
Länsstyrelsens arbete underlättas dock om ansökan inlämnas
senast under våren samma år som sökanden önskar sätta igång
med arbetet. Tänk på att projekt inte får påbörjas innan
Länsstyrelsen gett klartecken. Observera också att stödet
utbetalas i efterhand när arbetet är slutbesiktigat och klart.

För mer information kontakta:
Malin Karlsson tel: 090- 10 82 54
(betesmarker, slåtterängar eller våtmarker)
Helena Wikberg tel: 090- 10 72 53
(överloppsbyggnader och kulturmiljöer)
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
http://www.ac.lst.se/lantbruk_lansveterinar/stodformer/naturochkulturvard

Tupperwareparty!
Lördag den 7:e November kl 12.00
på Folkets Hus i Kattisavan
Inga-Britt Sigurdsson från Örträsk visar de nya
produkterna samt har utförsäljning av tidigare
produkter.
Det bjuds på våfflor och kaffe.
VÄLKOMMEN!
_________________________________________________

Teprovning
Välkommen till en trevlig kväll
med teföreläsning och provsmakning av te med Linnéa Nydahl
Onsdag den 11:e November kl: 18.30
på Folkets Hus i Kattisavan.
Fika finns att köpa
Kvällen arrangeras i
samarbete med
Varmt välkomna.

Välkommen till

JUL-KUL på Byn!
.....

.....

Vi träffas på Folkets Hus och stöper
ljus lördagen den 21 Nov
med start kl: 9.00.
Anmälan och frågor, Ring Birgitta tel: 180 55
.....

.....
Vi kokar karameller i december.
Lokal: Folkets Hus

Anmälan & Frågor, Ring Anna-Lis tel: 180 33
_________________________________________
Välkommen till käringträffar onsdagar ojämn
vecka kl: 18.30 på Folkets Hus.
Ta med eget fika och ev. ett handarbete.
Daglediga träffas även sista måndagen
i månaden kl 13.00.
Vi ses!

Blå grupp
Dags för planering av julfesten. Den blåa grupppen
träffs måndag 9/11 kl 18.30 på Folkets hus.
Blå grupp:
Klas och Monica
Per och Lena
Benjamin och Liza
Ingela F
Lars-Göran H

Elisabeth och Åke
Malin och Fredrik
Markus B
Maria L

___________________________________________________

Bastun är renoverad och bastukvällarna för
herrarna fortsätter.
Vaje fredag från kl: 18.30
Pris: 20 kr / person
_______________________________________
Jultallrik!
Kattisavans Pensionärs- och Hobby förenings
medlemmar äter jultallrik den 5/12 kl: 16.00
på Campingen.
Ca pris: 130 kr / person. Föreningen sponsrar med
50 kr / person.
Anmälan senast den 1/12 till
tel: 180 69 eller 180 77.

Kattisavans Camping
I vinter har vi öppet:
Måndag – Fredag: 10 - 19
Lördag, Söndag: 10 - 16

Tillfälligt sänkt bensinpris onsdagen den 18
november under begränsad tid.
Möjlighet till jultallrik / julbord finns under
december månad.

Tack för uppvaktningen vid invigningen.
Telefon nr:
0950 - 180 60
0950 - 180 85

Välkommen!
Petra med Personal

”Ett sätt att meddelanden skicka,
utan att på datorn klicka..”
Nå byborna genom att sätta in ett meddelande eller
en annons i Kattisavans Bya Nytt.
Ring Malin på tel: 070 - 654 43 18
________________________________________

Är det bara jag
som vill ha vinterpäls
när det är kallt ?

..............
KIIF

