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Styrelsen (för år 2009) tackar för förtroendet under det
gångna året och den nya styrelsen fortsätter verksamhetsåret
med starka tag.
Verksamhetsberättelsen för 2009 finner Du på mittuppslaget

Medlemskort
Kom ihåg att betala medlemsavgiften!
Postgiro nr: 649610-3
Märk betalningen med ert namn och tel. nummer.
Vid frågor: Ring Iris 137 80

Slutspurten avklarad
Den tappra gympagruppen tar paus under sommaren men
återkommer med
nya träningspass till hösten.
Tack för denna säsong.
_________________________
Rensning i skridskokulan!
I ett försök att rensa lilla runda kojan (förrådet) vid
ishockeyplanen ber vi alla som kan tänkas ha kvar gamla
skridskor och tillbehör att hämta dem snarast.
OBS. All kvarvarande utrustning efter sista juni kommer att
plockas bort.
__________________________________
Voff voff
Ringträning för hundar, startar i Kattisavan.
Torsdagkvällar kl 18:30 på Folkets hus
Du som har en vovve är varmt välkommen!
OBS. Glöm ej hunden!

Sökes
Jag efterlyser ett fårstängsel.
Känner du till något så ring gärna.
Monica: 070-527 13 24

Bagarstuga
Alla som är intresserade av att bygga en bagastuga kan
bidraga med en kontantinsats på 1000:Vid varje baktillfälle kommer 100:- att avräknas.
Planeringen är att börja bygga under Maj månad.
Intresseanmälan till Doris Mattsson 180 77
__________________________________________
Annonsera mera..
Gratis annonser i Bya Nytt!
Ring Malin, 070 - 654 46 33
_________________________________________
Vad tycker Du vi ska hitta på i byn?
Kom gärna med förslag på kurser eller aktiviteter som vi
skulle kunna ordna i byn.
Lämna förslag i Malins brevlåda (Kattisavan 57)
Alla förslag är välkomna.

Kom och Kratta med oss..
Medlemmar i KIIF krattar
campingområdet även i år.
Start:
Fredag den 28 maj kl 18:00
Fortsättning:
Lördag den 29 maj
KIIF bjuder på kaffe och tilltugg både fredagkväll och
lördag. Petra bjuder på lunch under lördagen.
Tag med egen kratta och ett glatt humör.
Välkomna
_________________________________________
Kärringträffen!
Kärringträffen tar sommaruppehåll.
Startar åter igen den 25 augusti på Folkets Hus
kl 18.00 med en surströmmingsmiddag för alla de damer
som vill vara med.
Anmälan till Doris M, 180 77 alt. Monica Å, 132 83
Hjärtligt välkomna!

Verksamhetsberättelse 2009
Kattisavans Idrotts och Intresseförening har som arbetsuppgift att driva verksamhet som ger
byborna möjlighet att träffas och umgås under trevliga former, att prioritera idrott och hälsa samt
att se till att Kattisavan uppmärksammas som en levande by i kommunen.
Sportlovsaktiviteter drog igång årets utåtriktade verksamhet med innebandy på Folkan,
motionskväll på isbanan med promenad för de icke skridskoburna, samt som avslutning på
veckan ett mycket lyckat skotercafé där ca 300 paltar åts upp av nöjda besökare. Vi hade även
servering av varmkorv och kaffe med fikabröd.
Under våren var det många som tog chansen att gå en studiecirkel och ta jägarexamen.
Under inledningen på året fick vi ett slutbevis från kommunen på att fågeltornsbygget var
godkänt, vi fick också beviljat tillstånd från vägverket att göra en infart till Kattisavan 1:50 där
vi planerade att ställa vår blivande bagarstuga. Planerna har nu ändrats till att bagarstugan blir
på Folkets Hus.
Under året har kurser i timring genomförts under ledning av Yngve Fredriksson från
Blåviksjön. Förhoppningsvis kan den timrade stugan färdigställas under nästa år.
Fem medlemmar representerade byn på idrottsgalan 2009, där en av dem, Jenny Jansson fick
ta emot två priser ”Årets aktiva idrottsutövare” och ”Årets kvinnliga idrottare”. Vi är så
stolta över hennes fantastiska prestationer.
Hennes meriter har utökats under 2009 när hon har vunnit Kiel marathon på nytt banrekord, samt
Västerbottens Grand Prix i löpning för 5:e gången med max poäng 160 d.v.s seger i alla 8
deltävlingarna.
Jenny har även vunnit DM i banlöpning 10.000m, terränglöpning och halvmarathon.
I SM blev det 13:e plats i både långa och korta terrängen och på SM i marathon en fantastisk 5:e
plats med tiden 2.55.29.
Hon har även erövrat friidrottens utmärkelse STOR GRABB, vilket bara har skett tre gånger
tidigare i Lycksele. Det är imponerande resultat.
Jennys nästan personliga ledare, Bill Ågren, är viktig som eldsjäl, seviceman och supporter.
Tänka sig Elviskväll i Kattisavan, vilken otroligt rolig kväll det blev. Stefan Långdahls
tolkning av Elvis var underbar och väldigt lik originalet. Extra bonus blev ett bejublat
uppträdande från en i publiken, som kvällen till ära var klädd som Elvis Presley och duktig på att
imitera hans rörelser. Det var många som fick uppleva en efterlängtad och nostalgisk kväll,
dessutom med god mat i magen, i form av tacobuffé.
Ett orosmoment fanns med under våren, när campingen och affären gick i konkurs och lades ut
på anbud. Hotet var att inventarierna skulle säljas och flyttas från Kattisavan. Föreningen
granskade anbudsunderlaget och funderade på olika tänkbara lösningar, vi var även i kontakt
med konkursförvaltaren och påtalade vikten av att hitta en köpare som var villig att driva
verksamheten vidare. När beskedet sen äntligen kom att Petra Svedin hade vunnit
anbudsförfarandet och skulle ta över och driva anläggningen spred sig en stor glädje och lättnad i
byn.

Affären smygöppnade sedan i maj och för att snabbt få fint så hjälpte föreningen Petra med
städning på campingområdet. Det tog tyvärr lång tid innan Bilisten ordnade så att möjligheten att
tanka kom igång.
Vi firade Valborgsmässoafton med stort fyrverkeri och ett roligt och ovanligt lotteri med fina
priser.
Moa och Simon genomförde ytterligare en säsong innebandy för de yngre.
Under årets gemensamma arbetskvällar monterades Kattisavanskyltarna på fågeltornet upp och
knutbrädor målades, tornet inreddes med bänkar och bord, dessutom sattes en livboj upp.
Blomlåda planterades utanför Infocentret . Hedviksstranden städades och dasset målades.
Några bybor har hjälpts åt med röjning av campingvägen och vid den nya återvinningsplatsen.
Under sommaren har skogstyrelsen genomfört spångning, röjning samt viss restaurering vid
fäboden. Man har också satt upp en bua, så nästa år får det bli en nyinvigning. Som tack bjöd
föreningen arbetarna på fika.
Föreningen har byggt tre altantak till campingen, samt grusat upp kronvägen.
I slutet av sommaren arrangerade KIIF i samarbete med Petra en trevlig fiskedag för byborna,
med fika och middag på campingen.
Under hösten startade rygg-gympa på Folkets Hus och Innebandygänget som är med i Korpen
körde igång.
Thekväll i Kattisavan med Linnea Nydahl blev en lärorik kväll, med nya smakupplevelser.
Kvällen genomfördes i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.
Våran egen hemsida har stagnerat sen flera år men vi har nu fått plats för vårt byanytt och en del
annan information på http://wx.kattisavan.se. Sidan innehåller det mesta man kan önska om
vädersituationen i byn, samt länkar till bl.a campingsidan. Rekommenderar att Ni gör ett besök
på sidan och sparar den som en favorit.
Årets julfest avslutade verksamhetsåret med besök av Glesbygds-Arvid, vår egen Nils-Göran,
samt ett gäng hopprepstjejer. Pia Söderqvist Larsson från Körslaget och Moa Söderlund stod för
fantastisk skönsång.
I år kan vi inte heller klaga på snöbrist, men som vanligt skryta med fina skid- och skoterspår
tack vare några duktiga entusiaster. Hockeybanan fixas även varje år av frivilliga i föreningen.
Föreningen har haft 14 protokollförda sammanträden och det har kommit ut tre Bya Nytt under
året.
Styrelsen tackar för förtroendet att leda KIIF:s verksamhet under detta år
genom
Lena Axelsson och Robert Edskär
Ordföranderna

Medlemsfiske med middag.
Efter förra årets populära medlemsdag med fiske och
efterföljande middag på Kattisavans Camping välkomnar vi
även i år våra medlemmar till en liknande dag.
Planeringen har börjat och vi räknar preliminärt med att
kunna genomföra denna dag under Augusti.
Under förmiddagen kommer troligvis fågeltornet att invigas
och efter det följer fiske och middag.
Se kommande annonsering...
__________________________________________
Arbets och trivsel kväll..
Onsdagen den 2:a juni har styrelsen planerat en trevlig
arbetskväll för medlemmar i KIIF.
Efter kvällens arbete bjuds alla medverkande på fika i buan
på Hedvik (badstranden)
Arbeten såsom:
städning och krattning av Hedviks badstrand
städning och krattning kring fågeltornet, infocentrat
städning och krattning av Folkets hus gården
Samling på Kattisavans Camping kl 18.00
Medtag användbara verktyg (kratta, spade, el. dylikt)
Välkomna

Rabatterbjudande
Från

Sandströms Måleri erbjuder sig att sälja
Teknos kvalitétsfärger till en extra rabatt på
10 % till alla medlemmar i Kattisavans IIF.
10 % rabatt lämnas även på arbeten såsom sprutmålning
av tex. köksluckor och dörrar.
Detta erbjudande gäller tillsvidare.
Ring: Axel Sandström, 070 – 66 77 499

www.sandstromsmaleri.se

Invigning Fågeltorn.
Fågeltornet är så gott som klart med undantag för en del
ouppsatta fågelplanscher och informationstavlor.
Invigningen är planerad till slutet av Augusti i samband med
årets medlemsmiddag.
Se vidare information via utskick och anslag på affären
under sommaren.
________________________________________
Titta hit och titta dit, men oj.. en fågel ,va kul!
KIIF:s tubkikare finns återigen
för utlåning på affären.
Intresserad? Ta kontakt med Personalen.
Obs. Legitimation skall lämnas i kassan vid lån
av kikaren.
____________________________________
Bygdeforskning
Vi som är med i denna grupp tar nu paus och börjar igen till
hösten.
Du som är intresserad kan börja då även om Du inte har
varit med från början.

Kattisavans Camping
Öppettiderna kommer succesivt att
ökas. Tiderna annonseras på ytterdörren.
* Torsdagar under juli månad blir det loppis på
campingområdet. I år utökat med våffelkafé i kåtan samt
hästridning med Pia´s Haflinger från Umgransele
* Kärnen kommer att vara fylld med fisk hela sommaren varvid
möjlighet till att köpa fiskekort och fiska ädelfisk kommer att
finnas.
I butiken finns även en fiskehörna där
fiskaren kan hitta det mesta.
* Ev. Elviskväll i juli. Se kommande info.
* Nytt för i sommar!
- Vi har köpt in 9 st nya golfbanor som inom kort kommer att
vara spelbara.
- Vi kommer även att köpa in en badtunna och badbastu för
uthyrning.
Alltid billig bensin och diesel
Jag vill tacka alla som hjälpt oss med diverse grejer detta första
år. Inte minst alla er som handlar, så att det är möjligt att driva
en året runt affär i Kattisavan.

Välkommen ! / Petra med Personal
0950 -180 60

Vi tackar blå grupp för det mysiga valborgsmässofirandet.
Och vilket fyrverkeri!!
TACK!
________________________________________
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.
_______________________________________

Glad Sommar
Önskar

KIIF

