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Ansvarig utgivare: 
 

 

   
 

Bokbussen - Låna böcker enkelt och bekvämt! 
 

Ladda med mysiga lässtunder i vintermörkret  

 

 

Bokbussen återkommer följande onsdagar 2019:  

23/1      27/2        3/4         15/5       19/6 

 

Hållplatser och tider: 

 

 

Kattisavan I   Mattsson 17.10 

Kattisavan II  Söderlund 17.20 

Kattisavan III  Königsson 17.30 

Hedvik I   Åström 17.40 

Hedvik II   Axelsson 17.50 

Hedvik III  Andersson 18.00 

Hedvik IV  L. Axelsson 18.10 

 

Vi hälsar alla låntagare Varmt Välkomna! 

___________________________________________________________ 
 

                            Kattisavans Bya Nytt publiceras av 

KIIF - Kattisavans Idrotts- och Intresseförening  

 

Alla har möjligheten att få något skrivet i bladet. 

Hör av dig till någon i styrelsen för mer information  

om tidpunkt för nästa utgåva. 

___________________________________________________________ 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar KIIF 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  styrelse för 2017 består av: 

 

Ordförande:  Anders Sandberg 

 

Sekreterare:  Niklas Näverlo 
 

Kassör:  Lars Högstomm 

 

Ledamöter:  Rickard Mattsson 

  Åke Svedin 

  Elin Larsson 

  Sebastian Björnler 

 

Suppleanter:  Anders Högberg 

  Malin Willander 

________________________________________________________ 
 

Betala medlemsavgiften till KIIF för år 2019. 

 

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 

 

 

 

Föreningen har förutom ett bankgironummer också ett Swishnummer som 

kan användas när ni betalar medlemsavgiften 

 

Vill du göra en betalning? Swisha till  

nummer: 070 333 23 17 (Lars Högstomm) 
 

Gäller betalningen medlemsavgifter så skriv gärna det i meddelanderutan så 

underlättar det för kassören. Märk också betalningen med namn.  

 

Bankgironr: 5110-6763 Swishnr: 070 333 23 17 (Lars Högstomm). 

_______________________________ 
 

KIIF - på facebook 

 

På vår facebooksida kan ni följa vad som händer i föreningen  

och i Kattisavan. Ni kan också enkelt komma i kontakt med styrelsen. 
 

Se till att följa vår sida för att automatiskt ta del av våra inlägg.  

 

www.facebook.com/KattisavanKIIF 
 

 

 

DANS ÄR HÄLSA  

 

Kattisavans dansare är i full gång! 

På tisdagskvällarna svänger vi våra lurviga på dansgolvet i Folkets Hus. 

Till vår stora glädje har gruppen utökats med ca 6 dansare.  

Vi skulle vilja bli ännu fler så vi hoppas att just du vill komma och dansa 

med oss.  

 

Vi dansar mycket irländska danser som är fartfyllda och innehåller 

många olika turer men relativt enkla steg. Vi provar också svenska och 

finska folkdanser samt lite gammeldans som t.ex. schottis, polka och 

vals.  

 

Att dansa är ett roligt sätt att motionera. Man får även träna balans och 

koordination. Vi har konstaterat att både hjärnceller och skrattmuskler får 

sig en omgång!!  

 

Juluppehåll just nu men vi börjar om efter helgerna.  

Startdatum: tisdag den 8:e januari 

 

Ta med inneskor samt gärna vattenflaska  

och en frukt.  

 

Frågor?  

Kontakta Maria Marklin, tel: 073-81 68 701  

eller ottma62@gmail.com   

  Hjärtligt välkomna  

           önskar  

 

                              Maria och Ingemar, KIIF och studieförbundet vuxenskolan.  

_________________________________________________________ 

 

 

Vinterväg, halka och mörker 

 

Här kommer en liten påminnelse om att  

både barn, vuxna och djur vistas på vägen  

och att det är viktigt att vi är rädda om varandra. 

Fordonsförare - Tänk på hastigheten, 50 km/h! 
 

 

Vid vistelse på eller vid väg - Använd reflex  

och gärna reflexväst!! 
 

 

Glöm heller inte bort din hund eller katt utan 

låt även de synas med hjälp av reflexer. 
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Fiskekort för fiske inom Kattisavans fiskevårdsområde .. 
                               

finns att köpa hos:  

Emil Mattsson, Kattisavan 64,       Anders Sandberg, Kattisavan 76  

Lena Axelsson, Hedvik 30,            Chilla In, Kattisavan 

___________________________________________________________________ 

Bagarstugan 

 

Hyr vår fina bagarstuga i källaren på Folkets hus! 

Heldag (fram till kl:16.00) eller kväll (från kl:16.00) 

Pris 150:- Ved ingår. 

 

Bokning: ring Monica Å, 070 - 264 72 44 

Avgiften betalas genom swish. 
Skriv ”bagarstugan” och namn  i meddelandefältet.  

__________________________________________________ 
  

 Köp Ledkort hos Roland Berg 

 

 En uppmaning till skoteråkare, motionärer  

 och andra som använder skoterlederna.  

 

 Ledkorten säljs för att finansiera skötsel och underhåll. 

________________________________________________ 

 

Träning för barn! 

 

Gympan för barn som är medlemmar i KIIF har  

haft två träningar i december. Nästa träning blir  

i januari. Datum meddelas på KIIF:s facebooksida 

och i facebookgruppen ’Barnträning Kattisavan IIF’ 

 

Sandra Mårtensson håller i verksamheten.  

 

 

Likt tidigare år så bjuder föreningen på fika till barnen efter träningen. 

 

Välkomna!  

________________________________________________________ 
 

       Välkommen till byn! 

 
       Hjärtligt välkommen till Kattisavan önskar vi  

       Jon Söderlund och Sandra Johansson! 

__________________________________________________________ 
 

Rädda Hjärtat 

 

En hjärtstartare sitter på baksidan av chilla In (affären). 

Koden för att få upp låset är 112! 

 

Information från KIIF 

 

Under sommaren har vi, förutom allt löpande arbete, även hunnit med att 

röja upp och städa på Fäboden. Detta har förhoppningsvis både bybor och 

passerande på E:12 lagt märke till.  
 

 

Vidare så har Kattisavans FVO och KIIF tillsammans byggt en mycket fin 

rastbua samt reparerat bron vid gamla såg- och kvarnplatsen intill 

Rusbäcken. Området är en samfällighet som tillhör byn och ett besök  

där kan rekommenderas. 

 

 

Folkets Hus är hjärtat i föreningens verksamhet och uthyrningen till 

bärplockarna under sommaren har förlöpt på ett bra sätt. 

Vi planerar för ytterligare en sommar med bärplockare.  

 

 

Bagarstugan finns att hyra och maskinerna för däckomläggning finns i 

snickarlokalen. Vi kommer att göra ett nytt försök med att utbilda de 

personer som är intresserade av handhavandet på maskinerna. 
 

 

Kommande vinter ska vi försöka hålla skidspår och skoterleder i samma 

skick som tidigare, men allt beror på tillgång på snö och de ideella krafter 

som gör det möjligt.  

Vi ska även försöka hålla isbanan öppen  

men där måste det till en högre nyttjandegrad,  

vilket gäller Lekatten i dess helhet.  

Det finns många andra saker jobba med om området inte används.  
 

 

Barngympan kommer att fortsätta i vinter (se mer i bladet) 

 

Lördagen den 9:e Mars planerar vi för skotercafe med palt lika tidigare 

år. Vi har haft tur med både väder och besökare ett antal år och planerar för 

att slå förra årets rekord, då 508 paltar försvann!!!! Alla ni som deltog i 

arbetet före och under den lördagen hoppas vi kan delta även till våren.  

 

 

 Styrelsen har ett antal gånger talat om skrapning/målning av    

 Folkets Hus. Nu har vi satt datum!  

 Den 15:e Juni ska vi skrapa och ställa iordning för målning.  

 Till alla som arbetar den dagen kommer föreningen att bjuda p

 på fika, lunch och även hålla något att grilla till grillfesten s

 senare den kvällen.  

 

Planera redan nu för en aktiv närvaro den dagen.   

 

/ Kattisavans Idrotts & Intresseförening genom Anders. 
 



    Varmt välkomna in till oss på 

 

 

Chilla Inn och nära dej Kattisavan  

 

Mat, Café, Butik, Camping & Konference 
 

Kaffe, fikabröd, smörgås och pizza  

serveras varje dag under våra öppettider. 

Vissa dagar serveras även hemlagad mat. 
 

 

Alla erbjudanden och nyheter, den dagliga menyn och annan  

information annonseras på Facebook.  

 

Tårtor, smörgåstårtor, semlor m.m..  

finns att köpa på beställning. 

 

Vi har en stor parkering med bra möjligheter  

för både stora och små fordon att parkera, 

samt alltid billig bensin och diesel! 

 

 

 

 

Vi erbjuder hemleverans av varor från vår livsmedelsbutik,  

Nära Dej Kattisavan, till en kostnad av endast 50 kr * 

Hemleverans - tisdagar och fredagar. 

 

 

*Utkörningstjänsten gäller för följande byar 

- Umgransele  - Kattisavan 

- Blåviksjön  - Blåvik  

- Rusele  - Nya Rusele  

- Norrbyberg  - Lycksaberg (vid minst 3 kunder) 

- E-12:an mellan Umg och Blåviksjön  

 

Andra ev. önskemål kan tas i beaktning. 

 

Betala kontant, med kort eller via swish 

 

 

Ring för beställning - måndag / torsdag  kl. 12-17  

på telefonnr:  0950 - 180 60 
 

 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts…. Chilla Inn och nära dej Kattisavan  

 

                 Mat, Café, Butik, Camping & Konference 
 

Decembernyhet i butiken  -   Klappjakten!! 

 

Under december kör vi ett paketlotteri i butiken.  

Fyra paket med att sammanlagt värde på ca: 1500 :-  

 

Alla som handlar för över 100 :- får en  

kvittokopia där man skriver namn och telefon nr.  

Därefter stoppar man sitt kvitto i ett av de  

fyra paketen som finns i butiken. 

 

 

Den 21:a december dras vinnarna! 

 

 

Vinnarna meddelas per telefon och på facebook. 

 

 

Vi säljer fiskekort för: Kattisavans- ,  

Umgranseles- och Blåviksjöns/Ruseles fvo 

samt Stenträsket, Fågelvintjärn och Trolltjärn. 

 

 

Pizza för take away.     Ring,  0950 - 180 85 

 

 

Våra öppettider anslås på entredörren samt på  

facebook.com/chillainn och på www.chillainn.se 

 

Gilla, dela och kommentera gärna inlägg på facebook.com/chillainn 
 

 

God Jul och Gott Nytt År!  
önskar 

Ulrika med Personal 

 

0950 - 180 60, 0950 - 180 85  
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