Låna böcker enkelt och bekvämt!
Sista chansen att låna böcker på
bokbussen innan sommaruppehållet
är onsdagen den 21:a juni!
Hållplatser och tider:
Kattisavan I
Kattisavan II
Kattisavan III
Hedvik I
Hedvik II
Hedvik III
Hedvik IV

Mattsson 17.10
Söderlund 17.20
Königsson 17.30
Åström 17.40
Axelsson 17.50
Andersson 18.00
L. Axelsson 18.10

Bya Nytt
Sommaren
2017

Vi hälsar Nya och Gamla låntagare Varmt Välkomna!
___________________________________________________________

Återigen…
ett STORT och INNERLIGT TACK
till arbetsgrupper, städgrupper och
Alla andra som ställer upp och
engagerar sig för byn och dess föreningar.
Varje insats är guld värd!
___________________________________________________________

Glad sommar
Önskar KIIF

Ansvarig utgivare:

Lapland pike 2017 - Fisketävling i Umeälven!
styrelse för 2017 består av:
Ordförande:

Anders Sandberg

Sekreterare:

Niklas Näverlo

Kassör:

Julia Hedström

Ledamöter:

Rickard Mattsson
Åke Svedin
Elin Larsson
Lars Högstomm

Suppleanter:

Anders Högberg
Malin Willander
________________________________________________________
Betala medlemsavgiften till KIIF för år 2017.
Priser:
Familjemedlemskap (med barn upp t.o.m. 15 år): 100 kr
Ensamstående med ett barn upp t.o.m. 15 år: 50 kr
Enskilt medlemskap: 50 kr

I Umeälven kommer det att arrangeras en
gäddfisketävling helgen 18:e - 19:e augusti.
Tävlingen genomförs på sträckan från
Rusforsdammen och uppströms till
kommungränsen mot Storuman,
hela Blåviken ingår också i tävlingsområdet.
All fisk återutsätts.
Tävlingen utförs från egna båtar och det finns ett antal platser där båtarna
kan sättas i vattnet, till dessa platser kommer det att skyltas från E:12.
Kattisavana Camping blir utgångsplats och där kommer det att under
lördag eftermiddag att ordnas några aktiviteter. Kvällen avslutas med pub
och rockkväll med levande musik.
Reservera några timmar för ett besök på campingen lördag eftermiddag.
….mera info kommer senare.
Anmälan och information om fisketävlingen:
http://fiskailappland.se/lapland-pike-2017/
_________________________________________________________

Föreningen har förutom ett bankgironummer nu också ett Swishnummer
som kan användas när ni betalar medlemsavgiften.
Vill du göra en betalning så swisha till nummer: 1233511292.
Gäller betalningen medlemsavgifter så skriv gärna det i meddelanderutan
så underlättar det för kassören. Märk också betalningen med namn.
Bankgironr: 5110-6763 Swishnr: 1233511292.
Swishnumret kommer även att kunna användas som betalsätt vid andra
aktiviteter anordnade av KIIF.
_________________________________________________________
Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll för år 2016 finner du på
Kattisavans Byaweb
www.kattisavan.se
_________________________________________________________

Bygge av bua
Kattisavans FVO har sökt och fått bidrag
för att bygga rastbuor.
En är redan klar och återfinns på Granholmen.
Ytterligare en kommer att byggas vid Rusbäcken,
på byns samfällda mark. Vi ska även reparera räckena
på bron över rusbäcken samt ordna en uppmärkt led till dammen.
Detta arbete sker i samarbete med KIIF då det i verkligheten är samma
personer som är igång med åtgärderna.
/ Anders

_______________________________________________

Information från KIIF

Kattisavans Livs och Camping

Husköp
Föreningen är överens med dödsboet efter Allan Englund om att köpa huset.
Städningen är snart klar och efter den tar vi ett krafttag med att snygga till
på tomten. Tanken är att vi sedan gör ett försök att sälja huset med vinst
och förhoppningsvis till en barnfamilj.

Öppettider under Juli månad
Måndag – Lördag
08.00 – 22.00
Söndag
08.00 – 20.00

Tjärning av tak
Under sommaren ska vi försöka ordna så att
taken på ”Fäboden” tjäras.
Tack vare sponsring av några företag och ett
idogt tiggande av mig så har vi nu tjära så att
det förhoppningsvis ska räcka till alla tak.
Föreningen behöver säkert hjälp med arbetet och jag hoppas ni har
möjlighet att delta när det är dags… .mera info om när kommer senare.
Uthyrning av Folkets Hus
I år kommer det att bo omkring 70 st thailändska bärplockare på Folkets
hus. De kommer den senare delen av Juli och upplägget är i övrigt lika
som föregående år.
D.v.s att Bo Holmkvist köper upp och transporterar ut bären som plockas.
Upplägget för föreningen består i att vi kommer att kalla till en arbetskväll
där vi tar in sängar och ställer i ordning lokalen.
I början av Oktober kallar vi på er hjälp igen då arbetet med att plocka ut
sängarna och städa upp lokalen börjar….
Vi börjar ha ”lite” kläm på hur det ska vara vid det här laget.
Köksutrustningen är delvis uppgraderad med installation av spisar och
en ny grill som vi vet kommer att behövas.
Sedan hoppas vi på ett bra bärår för alla intressenter.
Bingolotto
Föreningen slutar med bingolotto efter säsongsavslutningen den 18:e juni.
Stort TACK till Iris Berg som ansvarat
över detta åt föreningen.

För Kattisavans Idrotts & Intresseförening.
Anders.

Övriga öppettider visas på affärsdörren.
För uthyrning
Fiskebåtar med 2,3 hk motor
Badtunna
Bastutunna
Lusthus (med plast för 18 pers.)

350:- /dygn
1250:- /kväll
500:- /kväll
350:- /tillfälle

Fiske och Jakt
Vi säljer
- fiskekort för put-and-take fiske i stora spegeldammen.
Pris: 140:-/dag max.4 regnbågar
- fiskekort för: Umgransele fvo, Blåviksjön/Rusele fvo, Stenträsket,
Fågelvintjärn och Trolltjärn.
- dagkort för småviltsjakt inom Kattisavan JVO
Minigolf
Utmana varandra på minigolf i sommar.
Pris 30: - Barn under 7 år 20: Lek och plask
Badplatsen och lekparken är öppen för alla.
Missa inte gungorna och den stora lekborgen vid vattnet.
Till Salu
Kattisavan Camping AB är ute till försäljning.
Blir det ingen ny köpare fortsätter jag som vanligt!
Alltid billig bensin och diesel!

Välkommen in till oss önskar Petra med personal!
0950 – 180 60

Välkommen till byn!

Fiskekort för fiske inom Kattisavans fiskevårdsområde ..

Hjärtligt Välkommen till Kattisavan önskar
vi Sebastian Björnler!

finns att köpa hos:
Emil Mattsson, Kattisavan 64
Anders Sandberg, Kattisavan 76
Lena Axelsson, Hedvik 30
Handlar´n, Kattisavans Camping

___________________________________________________________________
Bagarstugan
Hyr vår fina bagarstuga i källaren på Folkets hus och
baka ditt eget bröd.
Heldag (fram till kl:16.00) eller kväll (från kl:16.00)
Pris 150:- Ved ingår.
Bokning: 070 - 264 72 44 Monica Å

__________________________________________________
Källsortering.
Tillåtna material för sortering vid vår återvinnings-station nere vid
avlopps-/pumphuset är:
Metallförpackningar
Hård- och mjukplast
Batterier
Glasflaskor
Kartonger, wellpapp
Tidningar
Läs noga på containrarna vilka material som får sorteras i dessa och
släng sedan ditt material i rätt container. Vik ihop kartonger och
förpackningar samt
ta hem sopor som inte hör hemma vid sorteringen.
Tack!

_________________________________________________

__________________________________________________________

Lekkatten – möjlighet till aktivitet för både stora och små!
På aktivitetsområdet Lek-katten (vid ishockeyplan) finns en fin bua
med eldring samt gungor, sandlåda och cykelbana.
Det finns även utrustning för
höjdhopp, volleyboll samt landhockey/fotboll.
(ligger i gamla ”skridskoboden”)
__________________________________________

Vindskydd
Nyttja gärna också KIIF:s andra fint utplacerade buor.
Du finner dem på nedanstående platser:
Framnäs, andra sidan Rusträsket
Granholmen, ö i Rusträsket
Badstranden på Hedvik
Oppa berget, utefter elljusspåret
Ute vid Fäbodarna (andra sidan älven snett mittemot Campingen)
_____________
Vägbeskrivning om du vill ta bilen till fäbodarna.
Kör E12 från Kattisavans Camping i riktning
mot Lycksele, 6 km.
Sväng vänster och kör över Rusforsdammen.
Sväng vänster igen efter dammen och kör i riktning mot Rusele.
Följ vägen 4 km.
Sväng vänster in på snattermyrvägen och kör 3 km fram tills att det
är skyltat Fäbodar.
Följ gångstigen 1 km.
_______________________________________________________________

Intresse finns för att flytta till byn!
Vi vill gärna att vår fina by ska fortsätta
växa och hållas levande. Därför önskar vi nu
att du som har ett hus som du funderat på att
sälja, gärna hör av dig till någon i KIIF:s
styrelse.
Flera familjer har visat intresse för att flytta hit och vi hoppas såklart att de
också ska hitta sitt drömhus här.
Så känner du att du har ett hus du inte riktigt hinner med,
tveka inte att höra av dig!

KIIF - nu på Facebook!
KIIF:s styrelse har startat upp en Facebooksida!
Där kan ni som är medlemmar i KIIF (och övriga intresserade) följa vad
som händer i föreningen och i Kattisavan.
Tanken är att uppmärksamma och informera om kommande evenemang,
rapportera från styrelsemöten och aktiviteter som föreningen anordnar.
På Facebooksidan kan ni dessutom enkelt komma i kontakt med
styrelsen och ni får gärna lämna förslag på förbättringar eller aktiviteter
för föreningen.
Så se till att följa vår sida för att
automatiskt ta del av våra inlägg.

/ Styrelsen i KIIF

__________________________________________________
Livsviktigt!

www.facebook.com/KattisavanKIIF
___________________________________________________________

Odla lätt på egen plätt!

Vi har en hjärtstartare här i byn.
Den sitter på baksidan av affären på campingen.
Koden för att få upp låset är 112!
____________________________________________________________

Koloni-/odlingslotter i Kattisavans EKO-odling finns att bruka för
intresserade. Vatten finns framdraget och jorden är bearbetad med jordfräs.
Kontakta Monica S vid intresse, tel: 070 - 265 44 44.
___________________________________________________________

Fågeltornet..

Pensionärsträffen
Pensionärsträffarna är vilande under sommaren men återkomer med nya
sammankomster till hösten igen.
Se kommande anslag på affären och på byns anslagstavlor.
___________________________________________________________

Städgrupper Folkets hus
Den kontinuerliga städningen av Folkes hus
tar sommaruppehåll i och med uthyringen till
de thailändska bärplockarna.
Till hösten får de sammankallande i var grupp
till uppgift att kalla till ett gemensamt möte
inför höstens fortsatta arbete.
____________________________________________________________

..vid älvens strand utanför Kattisavans Camping är väl
värt ett besök. Om inte för att studera de olika
fågelarterna så för att beundra den härliga utsikten.
I fågeltornet finns bord och bänkar som passar utmärkt
för en mysig fikastund.
KIIF:s tubkikare finns för utlåning på affären.
Intresserad? Ta kontakt med Personalen.
Obs. Legitimation skall lämnas i kassan vid lån av kikaren.
En djupare båtkanal invid pirens östra kant gör det också möjligt för
båttrafik att ankra och gå iland.
Öppet under dygnets alla timmar!

__________________________________________________

Grillfesten 2017

Lätta på gasen

Grillkväll lördagen den 17: Juni.
Grillarna är varma från kl:17.00

Många barn, motionärer och djur
vistas på våra vägar i sommar!

I år sitter vi ute på Folkets Hus gårdsplan och
vid sämre väder håller vi till inomhus.
Var och en tar med sig egen mat och dryck
samt egna tallrikar, glas och bestick.
KIIF står för grill och kol. Bord och stolar kommer att finnas.
Alla medlemmar i KIIF är varmt välkomna!
__________________________________________________________

Kör försiktigt!

_______________________________________________
Sommarstängning av träningslokal
Träningslokalen i Folkets hus källare kommer att hållas stängd under
perioden Juli t.o.m. september/oktober eftersom Folkan är uthyrd.

Kattisavans Bya Nytt publiceras av
KIIF - Kattisavans Idrotts- och Intresseförening

Fram till dess och fr.o.m oktober (oklart vilket datum) är det öppet för
medlemmar i KIIF.
För att ta sig in finns det ett kodat nyckelskåp på baksidan
(ingång till bagarstugan)

Alla har möjligheten att få något skrivet i bladet.
Hör av dig till någon i styrelsen för mer information om tidpunkt för
nästa utgåva.
__________________________________________________________

För att få koden kan ni kontakta Anders S på tel: 070 – 231 81 14
___________________________________________________________

Allsångscafé
Svenska kyrkan anordnar ett
allsångscafé på Kattisavans camping
den 9:e augusti kl:18.00
Förhoppningar om en trevlig kväll utan mygg och regn,
med värme och sol!
Alla hjärtligt Välkomna.
__________________________________________________________

www.kattisavan.se

Käringträffen !!!
”Damernas” träffar börjar
måndag den 21:a augusti kl 18:00…
se kommande meddelanden på affären och på byns anslagstavlor.
__________________________________________________________

Hundägare!
Håll rent efter era hundar!
Hundbajs längs våra vägkanter är ingen
trevlig syn.
Ta med bajset hem till egen soptunna.
Tack.
__________________________________________________________

Grillfesten 2017

Lätta på gasen

Grillkväll lördagen den 17: Juni.
Grillarna är varma från kl:17.00

Många barn, motionärer och djur
vistas på våra vägar i sommar!

I år sitter vi ute på Folkets Hus gårdsplan och
vid sämre väder håller vi till inomhus.
Var och en tar med sig egen mat och dryck
samt egna tallrikar, glas och bestick.
KIIF står för grill och kol. Bord och stolar kommer att finnas.
Alla medlemmar i KIIF är varmt välkomna!
__________________________________________________________

Kör försiktigt!

_______________________________________________
Sommarstängning av träningslokal
Träningslokalen i Folkets hus källare kommer att hållas stängd under
perioden Juli t.o.m. september/oktober eftersom Folkan är uthyrd.

Kattisavans Bya Nytt publiceras av
KIIF - Kattisavans Idrotts- och Intresseförening

Fram till dess och fr.o.m oktober (oklart vilket datum) är det öppet för
medlemmar i KIIF.
För att ta sig in finns det ett kodat nyckelskåp på baksidan
(ingång till bagarstugan)

Alla har möjligheten att få något skrivet i bladet.
Hör av dig till någon i styrelsen för mer information om tidpunkt för
nästa utgåva.
__________________________________________________________

För att få koden kan ni kontakta Anders S på tel: 070 – 231 81 14
___________________________________________________________

Allsångscafé
Svenska kyrkan anordnar ett
allsångscafé på Kattisavans camping
den 9:e augusti kl:18.00
Förhoppningar om en trevlig kväll utan mygg och regn,
med värme och sol!
Alla hjärtligt Välkomna.
__________________________________________________________

www.kattisavan.se

Käringträffen !!!
”Damernas” träffar börjar
måndag den 21:a augusti kl 18:00…
se kommande meddelanden på affären och på byns anslagstavlor.
__________________________________________________________

Hundägare!
Håll rent efter era hundar!
Hundbajs längs våra vägkanter är ingen
trevlig syn.
Ta med bajset hem till egen soptunna.
Tack.
__________________________________________________________

Intresse finns för att flytta till byn!
Vi vill gärna att vår fina by ska fortsätta
växa och hållas levande. Därför önskar vi nu
att du som har ett hus som du funderat på att
sälja, gärna hör av dig till någon i KIIF:s
styrelse.
Flera familjer har visat intresse för att flytta hit och vi hoppas såklart att de
också ska hitta sitt drömhus här.
Så känner du att du har ett hus du inte riktigt hinner med,
tveka inte att höra av dig!

KIIF - nu på Facebook!
KIIF:s styrelse har startat upp en Facebooksida!
Där kan ni som är medlemmar i KIIF (och övriga intresserade) följa vad
som händer i föreningen och i Kattisavan.
Tanken är att uppmärksamma och informera om kommande evenemang,
rapportera från styrelsemöten och aktiviteter som föreningen anordnar.
På Facebooksidan kan ni dessutom enkelt komma i kontakt med
styrelsen och ni får gärna lämna förslag på förbättringar eller aktiviteter
för föreningen.
Så se till att följa vår sida för att
automatiskt ta del av våra inlägg.

/ Styrelsen i KIIF

__________________________________________________
Livsviktigt!

www.facebook.com/KattisavanKIIF
___________________________________________________________

Odla lätt på egen plätt!

Vi har en hjärtstartare här i byn.
Den sitter på baksidan av affären på campingen.
Koden för att få upp låset är 112!
____________________________________________________________

Koloni-/odlingslotter i Kattisavans EKO-odling finns att bruka för
intresserade. Vatten finns framdraget och jorden är bearbetad med jordfräs.
Kontakta Monica S vid intresse, tel: 070 - 265 44 44.
___________________________________________________________

Fågeltornet..

Pensionärsträffen
Pensionärsträffarna är vilande under sommaren men återkomer med nya
sammankomster till hösten igen.
Se kommande anslag på affären och på byns anslagstavlor.
___________________________________________________________

Städgrupper Folkets hus
Den kontinuerliga städningen av Folkes hus
tar sommaruppehåll i och med uthyringen till
de thailändska bärplockarna.
Till hösten får de sammankallande i var grupp
till uppgift att kalla till ett gemensamt möte
inför höstens fortsatta arbete.
____________________________________________________________

..vid älvens strand utanför Kattisavans Camping är väl
värt ett besök. Om inte för att studera de olika
fågelarterna så för att beundra den härliga utsikten.
I fågeltornet finns bord och bänkar som passar utmärkt
för en mysig fikastund.
KIIF:s tubkikare finns för utlåning på affären.
Intresserad? Ta kontakt med Personalen.
Obs. Legitimation skall lämnas i kassan vid lån av kikaren.
En djupare båtkanal invid pirens östra kant gör det också möjligt för
båttrafik att ankra och gå iland.
Öppet under dygnets alla timmar!

__________________________________________________

Välkommen till byn!

Fiskekort för fiske inom Kattisavans fiskevårdsområde ..

Hjärtligt Välkommen till Kattisavan önskar
vi Sebastian Björnler!

finns att köpa hos:
Emil Mattsson, Kattisavan 64
Anders Sandberg, Kattisavan 76
Lena Axelsson, Hedvik 30
Handlar´n, Kattisavans Camping

___________________________________________________________________
Bagarstugan
Hyr vår fina bagarstuga i källaren på Folkets hus och
baka ditt eget bröd.
Heldag (fram till kl:16.00) eller kväll (från kl:16.00)
Pris 150:- Ved ingår.
Bokning: 070 - 264 72 44 Monica Å

__________________________________________________
Källsortering.
Tillåtna material för sortering vid vår återvinnings-station nere vid
avlopps-/pumphuset är:
Metallförpackningar
Hård- och mjukplast
Batterier
Glasflaskor
Kartonger, wellpapp
Tidningar
Läs noga på containrarna vilka material som får sorteras i dessa och
släng sedan ditt material i rätt container. Vik ihop kartonger och
förpackningar samt
ta hem sopor som inte hör hemma vid sorteringen.
Tack!

_________________________________________________

__________________________________________________________

Lekkatten – möjlighet till aktivitet för både stora och små!
På aktivitetsområdet Lek-katten (vid ishockeyplan) finns en fin bua
med eldring samt gungor, sandlåda och cykelbana.
Det finns även utrustning för
höjdhopp, volleyboll samt landhockey/fotboll.
(ligger i gamla ”skridskoboden”)
__________________________________________

Vindskydd
Nyttja gärna också KIIF:s andra fint utplacerade buor.
Du finner dem på nedanstående platser:
Framnäs, andra sidan Rusträsket
Granholmen, ö i Rusträsket
Badstranden på Hedvik
Oppa berget, utefter elljusspåret
Ute vid Fäbodarna (andra sidan älven snett mittemot Campingen)
_____________
Vägbeskrivning om du vill ta bilen till fäbodarna.
Kör E12 från Kattisavans Camping i riktning
mot Lycksele, 6 km.
Sväng vänster och kör över Rusforsdammen.
Sväng vänster igen efter dammen och kör i riktning mot Rusele.
Följ vägen 4 km.
Sväng vänster in på snattermyrvägen och kör 3 km fram tills att det
är skyltat Fäbodar.
Följ gångstigen 1 km.
_______________________________________________________________

Information från KIIF

Kattisavans Livs och Camping

Husköp
Föreningen är överens med dödsboet efter Allan Englund om att köpa huset.
Städningen är snart klar och efter den tar vi ett krafttag med att snygga till
på tomten. Tanken är att vi sedan gör ett försök att sälja huset med vinst
och förhoppningsvis till en barnfamilj.

Öppettider under Juli månad
Måndag – Lördag
08.00 – 22.00
Söndag
08.00 – 20.00

Tjärning av tak
Under sommaren ska vi försöka ordna så att
taken på ”Fäboden” tjäras.
Tack vare sponsring av några företag och ett
idogt tiggande av mig så har vi nu tjära så att
det förhoppningsvis ska räcka till alla tak.
Föreningen behöver säkert hjälp med arbetet och jag hoppas ni har
möjlighet att delta när det är dags… .mera info om när kommer senare.
Uthyrning av Folkets Hus
I år kommer det att bo omkring 70 st thailändska bärplockare på Folkets
hus. De kommer den senare delen av Juli och upplägget är i övrigt lika
som föregående år.
D.v.s att Bo Holmkvist köper upp och transporterar ut bären som plockas.
Upplägget för föreningen består i att vi kommer att kalla till en arbetskväll
där vi tar in sängar och ställer i ordning lokalen.
I början av Oktober kallar vi på er hjälp igen då arbetet med att plocka ut
sängarna och städa upp lokalen börjar….
Vi börjar ha ”lite” kläm på hur det ska vara vid det här laget.
Köksutrustningen är delvis uppgraderad med installation av spisar och
en ny grill som vi vet kommer att behövas.
Sedan hoppas vi på ett bra bärår för alla intressenter.
Bingolotto
Föreningen slutar med bingolotto efter säsongsavslutningen den 18:e juni.
Stort TACK till Iris Berg som ansvarat
över detta åt föreningen.

För Kattisavans Idrotts & Intresseförening.
Anders.

Övriga öppettider visas på affärsdörren.
För uthyrning
Fiskebåtar med 2,3 hk motor
Badtunna
Bastutunna
Lusthus (med plast för 18 pers.)

350:- /dygn
1250:- /kväll
500:- /kväll
350:- /tillfälle

Fiske och Jakt
Vi säljer
- fiskekort för put-and-take fiske i stora spegeldammen.
Pris: 140:-/dag max.4 regnbågar
- fiskekort för: Umgransele fvo, Blåviksjön/Rusele fvo, Stenträsket,
Fågelvintjärn och Trolltjärn.
- dagkort för småviltsjakt inom Kattisavan JVO
Minigolf
Utmana varandra på minigolf i sommar.
Pris 30: - Barn under 7 år 20: Lek och plask
Badplatsen och lekparken är öppen för alla.
Missa inte gungorna och den stora lekborgen vid vattnet.
Till Salu
Kattisavan Camping AB är ute till försäljning.
Blir det ingen ny köpare fortsätter jag som vanligt!
Alltid billig bensin och diesel!

Välkommen in till oss önskar Petra med personal!
0950 – 180 60

Lapland pike 2017 - Fisketävling i Umeälven!
styrelse för 2017 består av:
Ordförande:

Anders Sandberg

Sekreterare:

Niklas Näverlo

Kassör:

Julia Hedström

Ledamöter:

Rickard Mattsson
Åke Svedin
Elin Larsson
Lars Högstomm

Suppleanter:

Anders Högberg
Malin Willander
________________________________________________________
Betala medlemsavgiften till KIIF för år 2017.
Priser:
Familjemedlemskap (med barn upp t.o.m. 15 år): 100 kr
Ensamstående med ett barn upp t.o.m. 15 år: 50 kr
Enskilt medlemskap: 50 kr

I Umeälven kommer det att arrangeras en
gäddfisketävling helgen 18:e - 19:e augusti.
Tävlingen genomförs på sträckan från
Rusforsdammen och uppströms till
kommungränsen mot Storuman,
hela Blåviken ingår också i tävlingsområdet.
All fisk återutsätts.
Tävlingen utförs från egna båtar och det finns ett antal platser där båtarna
kan sättas i vattnet, till dessa platser kommer det att skyltas från E:12.
Kattisavana Camping blir utgångsplats och där kommer det att under
lördag eftermiddag att ordnas några aktiviteter. Kvällen avslutas med pub
och rockkväll med levande musik.
Reservera några timmar för ett besök på campingen lördag eftermiddag.
….mera info kommer senare.
Anmälan och information om fisketävlingen:
http://fiskailappland.se/lapland-pike-2017/
_________________________________________________________

Föreningen har förutom ett bankgironummer nu också ett Swishnummer
som kan användas när ni betalar medlemsavgiften.
Vill du göra en betalning så swisha till nummer: 1233511292.
Gäller betalningen medlemsavgifter så skriv gärna det i meddelanderutan
så underlättar det för kassören. Märk också betalningen med namn.
Bankgironr: 5110-6763 Swishnr: 1233511292.
Swishnumret kommer även att kunna användas som betalsätt vid andra
aktiviteter anordnade av KIIF.
_________________________________________________________
Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll för år 2016 finner du på
Kattisavans Byaweb
www.kattisavan.se
_________________________________________________________

Bygge av bua
Kattisavans FVO har sökt och fått bidrag
för att bygga rastbuor.
En är redan klar och återfinns på Granholmen.
Ytterligare en kommer att byggas vid Rusbäcken,
på byns samfällda mark. Vi ska även reparera räckena
på bron över rusbäcken samt ordna en uppmärkt led till dammen.
Detta arbete sker i samarbete med KIIF då det i verkligheten är samma
personer som är igång med åtgärderna.
/ Anders

_______________________________________________

Låna böcker enkelt och bekvämt!
Sista chansen att låna böcker på
bokbussen innan sommaruppehållet
är onsdagen den 21:a juni!
Hållplatser och tider:
Kattisavan I
Kattisavan II
Kattisavan III
Hedvik I
Hedvik II
Hedvik III
Hedvik IV

Mattsson 17.10
Söderlund 17.20
Königsson 17.30
Åström 17.40
Axelsson 17.50
Andersson 18.00
L. Axelsson 18.10

Bya Nytt
Sommaren
2017

Vi hälsar Nya och Gamla låntagare Varmt Välkomna!
___________________________________________________________

Återigen…
ett STORT och INNERLIGT TACK
till arbetsgrupper, städgrupper och
Alla andra som ställer upp och
engagerar sig för byn och dess föreningar.
Varje insats är guld värd!
___________________________________________________________

Glad sommar
Önskar KIIF

Ansvarig utgivare:

