Bokbussen kommer till Dig!

Bya Nytt

Bokbussen besöker byn följande onsdagar:
28/11 9/1 6/2 6/3 10/4 8/5 5/6 3/7
Hållplatser och tider:
Kattisavan I
Kattisavan II
Kattisavan III
Kattisavan IV
Hedvik I
Hedvik II
Hedvik III

Campingen
Mattsson
Söderlund
Königsson
Axelsson
Åström
Svedin

13.10
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18:10

Vintern – 2012/2013

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!
_____________________________________________________

God Jul
och

Gott Nytt År!
önskar KIIF

Ansvarig utgivare:

Baka, baka liten kaka…
styrelse för 2012 består av:
Ordförande:

Robert Edskär

Sekreterare:

Lars Högstomm

Kassör:

Iris Berg

Ledamöter:

Roland Berg
Markus Brander
Simon Mattsson
Kerstin Svedin

Suppleanter:

Niklas Eriksson
Maria O. Axelsson

Snart knackar julen på dörren och vilket bröd
är godare på julbordet än den hembakade mjukkakan?
Boka en dag i bagarstugan på Folkets Hus
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 0950 - 132 83

___________________________________________
Köp en lott!

________________________________________________________

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

Teckna en bingolottoprenumeration och stöd
Kattisavans Idrotts- och intresseförening.
Ring Iris 0950- 137 80
Vill Du ej prenumerera går det bra att köpa lotter på affären
eller av våra försäljare som är ute och säljer lotter på byn.

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

Trevlig Första Advent…
och glöm ej ljusen!

/ KIIF

Vinst av ny lott eller pengar upp till 1000 kr inbytes hos
bingolottoförsäljaren eller hos Iris Berg.

____________________________________________
Köp ledkort inför vintersäsongen och bidra
till att behålla våra skoterleder i fint skick
även denna vinter.
Finns hos Roland Berg

KIIF visar den nya kollektionen från

Födda..
Stort Grattis till Malin & Fredrik
som fått en liten tös.
______________________________

Välkomna till byn..
Vi hälsar Sandra Mårtensson,
Simon Lundsten och deras son
Gabriel varmt välkomna till
Kattisavan!

Torsdag den 22 november på
Folket Hus i klubblokalen (källaren).
Kom gärna och titta på produkterna och känn på kvalitén!
Många nyheter i den nya katalogen!
Välkomna in från kl. 19.00 Vi bjuder på kaffe & kaka

Sista beställningsdag
innan Jul, söndag den 9:e
december.

Vi vill även hälsa Susanne Gavelin varmt Välkommen!
____________________________________________
Har Du tänkt fiska i vinter?
Fiskekort för Kattisavans
Fiskevårdsområde finns att köpa hos:
Emil Mattsson, Kattisavan 64
Anders Sandberg, Kattisavan 76
Lena Axelsson, Hedvik 30
Kattisavans Camping
_________________________________________________

Sortera rätt på återvinningsstationen. Tack.

Vid frågor eller beställning..
Ring Robert E, 070 – 520 62 13

________________________________________
Minnen från förr..
Har Du minnen eller annan information om Ljummarstenen
och tiden då den fortfarande låg i Avan?
Ring Margareta Berg: 180 30
Även minnen och gamla kort från Kattisavan är av stort
intresse.

Nyårsrevy i Risliden
30- årsjubileum

Jubileum i busken eller 30 kilo senare!
Fredag den 1 februari 2013 kl. 19.00
Revy och middag 400 kr.
Kortbetalning och fullständiga rättigheter.

Pensionärs- och hobbyföreningen
inbjuder sina medlemmar till

Julbord!
Vi träffas söndag den 9:e december kl. 16.00
i kåtan på Kattisavans camping.

Mer information och kvällens meny finner Du på:
www.risliamatorerna.se

Priset för Dig som medlem i föreningen är 150:-

Vi har 30 biljetter - Först till kvarn gäller!!

(ord. pris 200:- )

Boka biljett hos Iris Berg: 137 80 och betala sedan biljetten
på pg: 649610-3.
Märk betalningen med ´nyårsrevy´ samt med ditt namn.
Vi försöker i möjligaste mån ordna samåkning.

Sista anmälningsdag är söndag den 2:a december.

Välkommen till en toppenkväll med
många skratt och god mat!

Föreningen har då sponsrat med 50:-

Anmälan sker till Doris på tel. 180 77

Välkomna!

Medlemmar i KIIF inbjuds till årets

Vinter och halka på våra vägar,.
då kan vi behöva en påminnelse om
att både barn, vuxna och djur vistas på
byavägen och att det är viktigt att vi är rädda om varandra.

Julfest
Lördag 15:e december kl: 15.00 på Folkets hus
i Kattisavan

Kör Du bil så tänk på hastigheten och håll högst 50

km/h!

Färdas Du utan bil så kom ihåg att använda reflex.
Glöm heller inte bort din hund eller katt utan låt
även de synas med hjälp av reflexer.

________________________________________

Det bjuds på risgrynsgröt, skinksmörgås,
kaffe med dopp och annat smått & gott
Under kvällen blir det lotterier, julsånger, fiskdamm
och underhållning i toppklass!!

Fisketävling!
Tid: Lördag 9 februari kl. 11.00
Plats: Avan, nedanför campingen
Startavgift vuxna:
Startavgift barn:

100 kr
40 kr

Förstapris i vuxenklass:
Förstapris i barnklassen:

Föräldrar med barn under 12 år köper en julklapp
för ca: 40 kr till sitt barn. Märk julklappen med
3000 kr
500 kr

Välkomna!
_________________________________________
Försäljning av hamburgare och fika.

barnets namn
Anmälningslista finns hos Handlar´n i Kattisavan
alt. ring Rickard, 180 20 Meddela ev. allergier
Sista anmälningsdag: Söndag 9 dec,
Hjärtligt välkomna!

Hockeyplanen och skidspåren
kommer att prepareras så fort
vintern fått riktigt fäste.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Gul arbetsgrupp

Dags för Julmat!

Kattisavans Livs och Camping
Öppettider i november & december:
Måndag – Torsdag
11.00 – 18.00
(tisdagar stängt 13.00 – 14.00 för utkörning av varor.
Fredag
11.00 – 19.00
Lördag & Söndag
11.00 – 16.00

Nu finns möjlighet att beställa Jultallrikar.
Pris: 149 kr / person
Den 16:e december dukar vi upp Det Stora Julbordet.
(om antalet anmälda är minst 15 st)

Pris: 375 kr /person. Anmäl Dig redan nu.
______________________________________________
Julafton:
Juldagen:
Annandagen:
Nyårsafton:
Nyårsdagen:

11.00 - 13.00
11.00 – 16.00
11.00 – 16.00
11.00 – 14.00
Stängt

Hemvändarpub med buffé
Fläskfilé och potatisgratäng med olika såser.
Dessert

__________________________________________

Varmrätt och kaffe
Varmrätt, dessert och kaffe

Välkomna till Afterwork med

Lördag den 29:e december kl: 19.00 – 01.00

Fredag den 23:e november kl. 17.00 – 20.00
Beställ bord eller skriv upp er på anmälningslistan i affären.
________________________________________________

129 kr / person
159 kr / person

Boka gärna bord.
______________________________________________

Alltid billig bensin och diesel

Julmarknad
Söndag den 2:a december kl. 12.00 – 16.00 är det Julmarknad
i kåtan på Campingen. Loppis och dopp i gryta!
Vill Du sälja något? Boka bord: 50kr

Välkomna!

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Petra med Personal
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