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  styrelse för  2011 består av: 
 

Ordförande: Robert Edskär  

 

Sekreterare: Lars Högstomm 

 

Kassör:  Iris Berg 

 

Ledamöter: Roland Berg 

  Markus Brander 

  Simon Mattsson 

  Kerstin Svedin 

 

Suppleanter: Niklas Erikssson  

  Jörgen Mattsson 

 
________________________________________________________ 

 
 

Teckna en bingolotto- 

prenumeration & stöd din förening.  
 

 
 

Ring Iris: 137 80          

 

 

Sortera gärna på våran fina 

återvinningsstation men kom 

ihåg: 

Sortera rätt!  



Födda 

 

        

          

            Stort Grattis till.. 
 

 

 ..Sanna och Andreas som fått en liten tös. 

           .. Petra och Fredrik som fått en liten gosse. 
 

_____________________ 
 

 

   Välkomna till Byn. 

 

 

 
 

 

Vi hälsar Johan Söderlund... 

 

                             ..och Irene Andersson  

 

       Varmt Välkomna till Kattisavan! 
_________________________________ 

 

Äntligen är hemsidan igång.. 

 

WWW.KATTISAVAN.SE 
 



Välkommen till Kattisavans Julfest! 
 

Lördagen den 10:e december  

är medlemmarna i KIIF välkomna på Julfest. 

 

Kalaset startar kl:15.00 och slutar omkring 19.00  

 

Det bjuds på.. 

tomtegröt, underhållning, lotterier, fiskedamm, 

tomtebesök, ringdans och annat smått och gott.. 

 

Anmäl Dig på lista på affären 

eller ring Monica på tel: 132 83 

 

Sista anmälningsdag: Söndag den 4:e december. 

 

 

 

VÄLKOMNA! 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

          Trevlig Advent...  / KIIF 

  



På väg genom Kattisavan.. 

 
Alla! Både barn, vuxna  

och djur vistas på byavägen,  

därför är det viktigt att vi bryr oss om varandra.  

 

Kör Du bil så tänk på hastigheten och håll  

högst 50 km/h! 

 
Färdas Du utan bil så kom ihåg att, 

-  Utan reflex är Du svår att se! 

 

Glöm heller inte bort din hund eller katt utan låt  även 

de synas med hjälp av reflex. 

______________________________________ 

 

Skotercafé 

 

Lördag den 25 februari är det dags för Kattisavans 

populära skotercafé med paltservering. 
 

Se mer information i kommande annons. 

_______________________________________ 
 

Kanske saknar Du något inför vintern..? 
 

Ledkort för vintersäsongen finns att köpa 

hos Roland Berg. 

Ledkorten säljs för att finansiera ledernas 

skötsel och för att behålla dem i gott skick. 



Mmmm... mjukkaka 
 

Till jul är det gott med hembakt mjukbröd på bordet. 

Passa på att boka en dag i bagarstugan på Folkets Hus  

och baka ditt eget bröd. Pris 150:- Ved ingår.  

 

Det finns även möjlighet att boka bagarstugan 

endast över kvällen för att kanske baka egen pizza.  

Pris 50 :- Ved ingår. 

 

 

 Ring Monica 132 83 

 

___________________________________________ 

 

    Blå grupp står för Julfestplaneringen i år..  

Är Ni redo....?? 
 

Klas och Monica  Elisabeth och Åke 

Per och Lena  Malin och Fredrik 

Benjamin och Liza  Markus 

Rebecca och Eli  Larsa och Irene 

_____________________ 

 

Vårt planeringmöte inför Julfesten är onsdag den 23:e 

november kl: 19.00 på Folkets Hus 

 

Vi ses. 



 

Jultallrik 
 

 

 

Julen närmar sig med stormsteg och  

medlemmarna i Kattisavans Pensionärs- och 

hobbyförening inbjuds att äta Jultallrik. 

 

Vi träffas söndag den 4:e december kl: 17.00  

på Kattisavans camping. 

 

Priset för Dig som medlem i föreningen är 80:- 

Föreningen har då sponsrat med 50:- 

(ord. pris 130:- ) 

 
Sista anmälningsdag är torsdag den 24/11. 

 

Anmälan sker till Doris på tel: 180 77 

 

Välkomna! 
 
 

 

 

 

 

 



Ullmaxkväll i Klubblokalen 
 

Torsdag 24 November kl: 18:00 – 20:00 

visar/säljer KIIF kvalitétskläder från Ullmax, 

 i källaren på Folkets Hus. 

 

Ta chansen och beställ den perfekta julklappen till 

stor som liten eller kanske till dig själv. 

 

Välkomna 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________ 

 

I väntans tider... 

 

Så fort Kung Bore fixat lite kyla och snö så kommer 

KIIF att börja jobba med skidspår och skridskobana. 

 

Och även i år kommer det att finnas ett extra skidspår 

på andra sidan älven.  

 

Börja valla skidorna och slipa grillorna så att Du är 

klar för start när det gäller  



Bokbussen kommer till Dig! 
 

Bokbussen besöker byn följande onsdagar: 

14/ 12,  25/1,  22/2,  21/3,  18/4,  16/5,  13/6 

 

Hållplatser och tider: 
 

 

Kattisavan I  Campingen 13.10 

Kattisavan II  Mattsson 17.20 

Kattisavan III  Söderlund 17.30 

Kattisavan IV  Königsson 17.40 

Hedvik I   Axelsson 17.50 

Hedvik II  Åström 18.00 

Hedvik III Svedin 18:10 

 

I bokbussen har vi plats för ca 1.500 böcker.  

Vi har alla slags böcker för både barn och vuxna. 

Förutom böcker, kassettböcker och cd-böcker har vi 

också ett antal tidskrifter för hemlån. 

 

 

 

 

 

 

Vi hälsar Nya och Gamla låntagare 

Varmt Välkomna! 
  



Kattisavans Livs och Camping 
 

inbjuder till: 

   Julmarknad  
           med dopp i grytan. 
 

Söndagen den 27/11  kl: 12-17 
    ______________________________________ 

            Jultallrik  4 december 
 OBS: Bara förbeställning.  ( best. senast 29 / 11 )   
     ________________________ 

              Hemvändar Pub  
              med buffé (boka bord) 

Fre 30/12  kl: 19-01  

(mindre än10pers stänger puben kl: 22)  

 
89:- exkl. dryck      45:- efterrätt 
______________________________________  

                      VÄLKOMNA! 
 

Önskar Petra med personal 

 
  



Kattisavans Livs och Camping 

 
Öppettider just nu! 
 

Må, Ti, To:  11-18 

Ons:   11-14 

Fre:   11-19 

Lör, Sön:   11-16 
 

Öppettider under Jul och Nyår 
 

23/12:    11-19 

24/12:    11-13 

25 & 26/12: 11-16 
 

30/12:   11-19 

31/12:   11-16 

1/1:     Stängt 
 

6, 7 & 8/1:     11-16  (utkörning Tors. 5/1) 

 

Fiske 

Vi säljer fiskekort för fiske i spegeldammen. 

Pris: 140:- för 4 fiskar. 

 
                       Alltid billig bensin och diesel 

 

   Välkommen!   
 

      / Petra med Personal 
  

     0950 -180 60 



 

Vill Du    om något i Bya Nytt? 

 

Prata med någon i KIIF:s styrelse för mer information 

om tidpunkt för nästa Bya Nytt.  
 

_______________________________________________________ 
 
 

HUNDÄGARE! 
 

Håll vägkanterna rena. Plocka 

upp hundbajset efter er och släng 

det i egen spotunna. 
 

 

 

_________________________________________ 
 

Vi ses i drivorna 

 


