Låna Böcker enkelt och bekvämt!
I bokbussen har vi plats för ca 1500 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.

Bya Nytt

Bokbussen besöker byn följande onsdagar:
2016: 30/11

2017: 18/1 22/2 5/4 17/5 21/6

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

Vinter – 2016/2017

Vi hälsar Nya och Gamla låntagare Varmt Välkomna!
___________________________________________________________

Stort Tack till Alla som deltagit i Motionera Mera.
Hoppas trisslotterna varit vinstgivande!
___________________________________________________________

God Jul och Gott Nytt År
önskar KIIF

Ansvarig utgivare:

styrelse för 2016 består av:
Ordförande:

Arne Berg

Sekreterare:

Monica Sandberg

Kassör:

Margareta Berg

Ledamöter:

Rickard Mattsson
Samuel Winter

Suppleanter:

Bill Ågren
Jörgen Mattsson
________________________________________________________
Har Ni inte betalt medlemsavgiften till KIIF för år 2016?
Kom ihåg att göra det inför Julfesten.
Märk betalningen med ert namn och tel. nummer.

Lotter till uppesittarkvällen finns att köpa hos
styrelsemedlemmarna i KIIF samt på affären.
Teckna gärna en bingolottoprenumeration och stöd
Kattisavans Idrotts- och intresseförening.
Ring Iris: 0950- 137 80
Om du är prenumerant har du även chans att vinna extra penningpriser i
föreningens egen dragning.

_________________________________________________
Julklappstips!
Kläder från Ullmax är en populär present.
Det kommer att finnas ett ”Ullmax-bord” under julfesten där du kan titta
i katalogen och på delar av sortimentet samt göra en beställning.

OBS. Bankgironr: 5110-6763
Medlemsavgifter:
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
Vid frågor om betalning/medlemskap,
ring Margareta Berg: 070 206 03 37
_________________________________________________________
Kattisavans Bya Nytt publiceras av
KIIF - Kattisavans Idrotts- och Intresseförening

Beställning vid annan tidpunkt, ring Robert Edskär på 070 -520 62 13.
__________________________________________________________

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

Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde ..
finns att köpa hos:

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

www.kattisavan.se

Emil Mattsson, Kattisavan 64
Anders Sandberg, Kattisavan 76
Lena Axelsson, Hedvik 30
Handlar´n, Kattisavans Camping

Träning för barn …

Födda…
____________________________________________

Barnträningen är i full gång! (onsdagar 18.30 - 19.30)
Vi håller oss inomhus tills snön har lagt sig ordentligt.
Därefter kommer cykelbanan att omvandlas till ett skidspår och
jag ser fram emot vintersäsongen.

Välkommen till byn

Inställda träffar, kommande juluppehåll och annan information meddelas
på facebooksidan ”Barnträning Kattisavan IIF”

Varmt välkommen till Kattisavan önskar
vi Camilla Norberg med familj.

Barnen bjuds på fika efter varje tillfälle.

Stort grattis till Julia och Mattias
som fått en liten tös!

…

Varmt välkommen hälsar vi även Elin Larsson.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften till
KIIF för de barn som är med på träningen :)

Bagarstugan

/Sandra
_________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hyr bagarstugan på Folkets hus för att
baka gott bröd så här i Juletider..

Pensionärs- och hobbyföreningen

Heldag 150:- , Kväll 50:-

Kattisavans pensionärer samlas följande torsdagar
med nedanstående aktiviteter: (Vi börjar alltid kl: 12.00)

Ved ingår.

Bokning: 070 - 264 72 44 Monica Å

___________________________________________________
Källsortering.
Tillåtna material för sortering vid vår återvinnings-station nere vid
avlopps-/pumphuset är:
Metallförpackningar
Batterier
Kartonger, wellpapp

Hård och mjukplast
Glasflaskor
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!

v. 47
v. 48
v. 49
v. 50

Bingo
Besök på Tuggengården med Karin Söderlund
Resa till IKEA Umeå med jullunch
Luciakaffe – föreningen bjuder

Vi träffas igen i Januari 2017 – datum meddelas med annons.

Vi önskar God Jul och hälsar alla
daglediga och pensionärer välkomna!
__________________________________________________________

Lätta på gaspedalen och kör
försiktigt genom byn!
Människor och djur vistas på vägen!

Kattisavans Livs och Camping
Öppettider
Måndag – Fredag
Lördag - Söndag

11.00 – 18.00
11.00 – 16.00

Medtrafikanter, Använd reflex! Hjälp också era djur att synas med reflexer.

______________________________________________
KÖP Ledkort!!
Alla vill vi väl ha fina skoterleder för promenader,
skoteråkning och en och annan skidtur.
Finns hos Roland Berg!
_____________________________________________________________
Tack till Alla Er som engagerade er,
på olika sätt, i arbetet med att bevara
byskolorna.
Nu har vi några år på oss att värva nya familjer
till byn och att producera fler barn ;)

__________________________________________________
Träningslokal
Öppen för medlemmar i KIIF.
För att ta sig in finns det ett kodat nyckelskåp
på baksidan (ingång till bagarstugan)
För att få koden kan ni kontakta
Arne: 070-206 03 38 el Monica 070-265 44 44.

Julafton:
Juldagen:
Annandag jul:
Nyårsafton:
Nyårsdagen:

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

Trettondagsafton:
Trettondagen:

11.00 - 16.00
Stängt

Utkörning på tisdagar och fredagar, med undantag
för den 5/1 (utkörning torsdag)
______________________________________

Dopp i Gryta!
Söndag den 27:e November kl: 12.00 – 17.00
Anmäl er gärna i kassan.
______________________________________
Kattisavan Camping AB är ute till försäljning.
Blir det ingen ny köpare fortsätter jag som vanligt!

Alltid billig bensin och diesel!

________________________________________________________________________________________

Hundägare
Plocka upp bajset efter er hund och släng
det i egen tunna. Det blir bäst så!

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Petra med personal
0950 – 180 60

Välkommen till Käringträffen..

Kattisavans Idrotts- och Intresseförening
har nöjet att bjuda in Er till

VÅR
ÅRLIGA JULFEST!
Lördag den 10:e december
kl: 15.00 på Folkets hus
Vi bjuder på risgrynsgröt och skinksmörgås.
Kaffe med dopp och annat smått och gott!
Under kvällen blir det underhållning, lotterier och fiskdamm.

Föräldrar med barn under 12 år köper en julklapp för ca: 50:till sitt barn. Märk julklappen med barnets namn.
Anmälan görs på listan på affären eller genom att ringa
Birgitta Brander på tel: 070 – 253 00 18
Senast måndag den 5/12. Meddela ev. allergier.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Gul arbetsgrupp!

Måndag den 28/11 kl: 18.30 – 20.30
på Folkets hus.
Ta gärna med ett handarbete eller
kom bara för att umgås.
Ta med eget fika!
Vi ses!!
________________________________________________________

Välkommen
till
Käringträffens

JULAVSLUTNING!
12:e december kl: 18.00
på Folkets hus.
Dopp i grytan och kaffe med kaka
Ta med en julklapp för ca: 50:Vill du delta i paketspelet så ta med två paket för ca: 20:- styck.
Anmälan till Monica S på tel: 070 – 265 44 44, senast 5 /12

Välkommen!
önskar
Monica Å, Sonja N och Monica S.

Information från Kattisavans Folkets Hus
Vi vill börja med att tacka Alla som bidragit till att hålla verksamheten
igång under året. Det är många detaljer som ska fungera för att hålla det
vardagliga igång och därför är er insats av avgörande betydelse för fortsatt
verksamhet.
Föreningens stora ”grej” under sommaren har varit uthyrningen till
bärplockarna. Detta har fungerat mycket bra för alla inblandade parter och
det finns ett intresse redan nu att återkomma till nästa sommar.
Vi räknar med ett säkert besked under tidig vår.
Viktigt att veta är att inkomsterna från
uthyrningen under sommaren är avgörande
för att kunna hålla lokalen igång.

Folkets hus städgrupper våren 2017
Jan
Grupp 1:

Feb
Grupp 2:

Mars
Grupp 3:

April
Grupp 4:
Kända återkommande aktiviteter under vintern är:
Tisdagar, jämna veckor kl: 18.30-20.30 Käringträffar
Onsdagar varje vecka kl: 19.00-20.00 Barnskidgruppens fikastund
Torsdagar varje vecka kl: 12.00-14.00 Pensionärsträffar
Tvättmaskin och torktumlare är reparerade
och kan användas av byborna till en kostnad
av 30:- per tvätt

Folkets Hus och KIIF planerar att till våren sammanföra de båda
föreningarnas verksamhet till En förening. Det blir KIIF som övertar
verksamheten på Folkets Hus och fortsätter driva den.
Det är många kontakter som ska tas och en hel del papper till olika
myndigheter ska skickas innan det är klart, men är med de förutsättningar vi
har den enda långsiktiga lösningen.
/ Folkets Hus
gm. Anders Sandberg

Maj
Grupp 5:

Monica Sandberg (sammankallande)
Anders Sandberg
Robert Edskär

tel: 070 - 265 44 44
tel: 070 – 231 81 14
tel: 070 – 520 62 13

Margareta Berg (sammankallande)
Arne Berg
K-G Lidberg

tel: 070 – 206 03 37
tel: 070 – 206 03 38
tel: 072 – 229 12 25

Birgitta Brander (sammankallande)
Larsa Högstom
Lena Edström

tel: 070 – 253 00 18
tel: 070 – 650 63 19
tel: 070 – 334 72 24

Åke Svedin (sammankallande)
Elisabeth Svedin
Monica Åström

tel: 070 – 658 38 66
tel: 076 – 824 13 88
tel: 070 – 264 72 44

Maria Axelsson (sammankallande)
Ingemar Axelsson
Rickard Mattsson
Doris Mattsson

tel: 073 – 816 87 01
tel: 073 – 847 97 19
tel: 070 – 641 61 59
tel: 070 – 237 17 07

Sammankallande i varje städgrupp
bestämmer datum för storstäd i
juni och oktober.

Städning sker 2 gånger i månaden samt ALLTID före uthyrning.
Uthyrning kollas med Birgitta Brander på tel: 070 – 253 00 18
Har man ej möjlighet att delta när det ska städas får vederbörande ordna
med en ersättare.
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KÖP Ledkort!!
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Finns hos Roland Berg!
_____________________________________________________________
Tack till Alla Er som engagerade er,
på olika sätt, i arbetet med att bevara
byskolorna.
Nu har vi några år på oss att värva nya familjer
till byn och att producera fler barn ;)

__________________________________________________
Träningslokal
Öppen för medlemmar i KIIF.
För att ta sig in finns det ett kodat nyckelskåp
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______________________________________

Dopp i Gryta!
Söndag den 27:e November kl: 12.00 – 17.00
Anmäl er gärna i kassan.
______________________________________
Kattisavan Camping AB är ute till försäljning.
Blir det ingen ny köpare fortsätter jag som vanligt!

Alltid billig bensin och diesel!

________________________________________________________________________________________

Hundägare
Plocka upp bajset efter er hund och släng
det i egen tunna. Det blir bäst så!

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Petra med personal
0950 – 180 60

Träning för barn …

Födda…
____________________________________________

Barnträningen är i full gång! (onsdagar 18.30 - 19.30)
Vi håller oss inomhus tills snön har lagt sig ordentligt.
Därefter kommer cykelbanan att omvandlas till ett skidspår och
jag ser fram emot vintersäsongen.

Välkommen till byn

Inställda träffar, kommande juluppehåll och annan information meddelas
på facebooksidan ”Barnträning Kattisavan IIF”

Varmt välkommen till Kattisavan önskar
vi Camilla Norberg med familj.

Barnen bjuds på fika efter varje tillfälle.

Stort grattis till Julia och Mattias
som fått en liten tös!

…

Varmt välkommen hälsar vi även Elin Larsson.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften till
KIIF för de barn som är med på träningen :)

Bagarstugan

/Sandra
_________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hyr bagarstugan på Folkets hus för att
baka gott bröd så här i Juletider..

Pensionärs- och hobbyföreningen

Heldag 150:- , Kväll 50:-

Kattisavans pensionärer samlas följande torsdagar
med nedanstående aktiviteter: (Vi börjar alltid kl: 12.00)

Ved ingår.

Bokning: 070 - 264 72 44 Monica Å

___________________________________________________
Källsortering.
Tillåtna material för sortering vid vår återvinnings-station nere vid
avlopps-/pumphuset är:
Metallförpackningar
Batterier
Kartonger, wellpapp

Hård och mjukplast
Glasflaskor
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!

v. 47
v. 48
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Bingo
Besök på Tuggengården med Karin Söderlund
Resa till IKEA Umeå med jullunch
Luciakaffe – föreningen bjuder

Vi träffas igen i Januari 2017 – datum meddelas med annons.

Vi önskar God Jul och hälsar alla
daglediga och pensionärer välkomna!
__________________________________________________________
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Teckna gärna en bingolottoprenumeration och stöd
Kattisavans Idrotts- och intresseförening.
Ring Iris: 0950- 137 80
Om du är prenumerant har du även chans att vinna extra penningpriser i
föreningens egen dragning.

_________________________________________________
Julklappstips!
Kläder från Ullmax är en populär present.
Det kommer att finnas ett ”Ullmax-bord” under julfesten där du kan titta
i katalogen och på delar av sortimentet samt göra en beställning.
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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
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ring Margareta Berg: 070 206 03 37
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KIIF - Kattisavans Idrotts- och Intresseförening

Beställning vid annan tidpunkt, ring Robert Edskär på 070 -520 62 13.
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vintern fått riktigt fäste.
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Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde ..
finns att köpa hos:

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

Emil Mattsson, Kattisavan 64
Anders Sandberg, Kattisavan 76
Lena Axelsson, Hedvik 30
Handlar´n, Kattisavans Camping

Låna Böcker enkelt och bekvämt!
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Vi hälsar Nya och Gamla låntagare Varmt Välkomna!
___________________________________________________________

Stort Tack till Alla som deltagit i Motionera Mera.
Hoppas trisslotterna varit vinstgivande!
___________________________________________________________

God Jul och Gott Nytt År
önskar KIIF

Ansvarig utgivare:

