Bokbussen - Låna böcker enkelt och bekvämt!
Ladda med mysiga lässtunder i vintermörkret.
Bokbussen återkommer följande onsdagar 2019/2020:
27/11

22/1

26/2

1/4

13/5

17/6

Hållplatser och tider:
Kattisavan I
Mattsson 17.05
Kattisavan II
Söderlund 17.15
Kattisavan III
Königsson 17.25
Hedvik I
Axelsson 17.45
Hedvik II
Andersson 17.55
Hedvik III
L. Axelsson 18.05
Vi hälsar alla låntagare Varmt Välkomna!
__________________________________________________________

Bya Nytt
Vintern
2019/2020

Bastukvällar
Torsdagkvällar hålls bastun varm på Folkets Hus.
30 kr/pers. Välkomna in i värmen!
__________________________________________________________
Tvätt och tork
Tillgång till tvättmaskin och torktumlare finns i källaren
på Folket Hus. Kostnad 30:- / tvätt, inkl. tork
Vid behov Kontakta Anders 070-231 81 14
eller Arne 070-206 03 38, för att få koden till dörren.
__________________________________________________________
Snart är det dags för KIIF:s årliga julfest.
Håll utkik i annonsbladet och på affären ...
_________________________________________________________

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar KIIF

Ansvarig utgivare:

styrelse för 2019 består av:
Ordförande:

Anders Sandberg

Sekreterare:

Niklas Näverlo

Kassör:

Lars Högstomm

Ledamöter:

Camilla Norberg
Åke Svedin
Elin Larsson
Sebastian Björnler

Suppleanter:

Jon Söderlund
Malin Willander
________________________________________________________
Bli medlem i KIIF!
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
För att köpa medlemskort för år 2020, ta kontakt med någon i styrelsen.
_________________________________________________________

VARFÖR LYFTA SKROT NÄR DU KAN DANSA DIG I FORM?
Tisdag den 5 november kl 19.00 startar vi våra danskvällar
på Folket Hus i Kattisavan. Alla är hjärtligt välkomna att vara med.
Innehållet kan bli lite blandat.
Vi dansar mycket irländska och amerikanska danser men även lite
gammeldans och traditionella svenska uppställningsdanser.
Vi hoppas på många nya dansare och kommer att starta med enkla danser
som passar alla. Inga förkunskaper krävs.
Ta med inneskor och gärna en vattenflaska och en frukt.
Vi planerar att träffas 10 gånger, varav 5 tillfällen före jul.
Kostnad 100 kr. Om intresse finns så fortsätter vi hela våren.
Att röra sig till musik är bra för både kropp och knopp. Ett gott skratt
förlänger livet sägs det och vi har skrattgaranti på våra träffar!!
Hör av er till Maria för anmälan och frågor
tel: 073-81 68 701 eller ottma62@gmail.com
/ Kattisavans idrotts- & intresseförening i samarbete
med studieförbundet vuxenskolan
_________________________________________________________
Födda
Stort Grattis till Sandra och Jon
som fått en liten tjej.

KIIF - på facebook

Stort Grattis även till Liza och Benjamin
som fått en liten grabb.
_________________________________________________________

På vår facebooksida kan ni följa vad som händer i föreningen
och i Kattisavan. Ni kan också enkelt komma i kontakt med styrelsen.

Barnträning

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

I höst uteblir träningen för barn. (om ingen annan än
Sandra känner sig ha tid och ork för att planera och leda den).

www.facebook.com/KattisavanKIIF
___________________________________________________________
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
Betalning sker via swish. Skriv ”bagarstuga” och namn i
meddelandefältet.
Välkommen med din bokning!

Eventuellt blir det några spontana träffar. Om så är fallet
meddelas detta på facebooksidan: Barnträning Kattisavan IIF
__________________________________________________________
Pensionärs- och hobbyförenigen
Daglediga som vill träffas och umgås är välkomna på
Folket Hus torsdagar kl: 12:00-14.00.
Vi pratar, fikar och en gång i månaden spelar vi bingo.
Diverse andra aktiviteter under året.
Ta med eget fika. Hjärtligt välkomna.

Fiskekort för fiske inom Kattisavans fiskevårdsområde ..

Information från KIIF

finns att köpa hos:
Emil Mattsson, Kattisavan 64,
Lena Axelsson, Hedvik 32,

Sommaren har passerat och det har varit lite lugnare med aktiviteter efter
insatsen med skrapning och målning av Folkan. Bärplockarna har kommit
och farit med ett resultat som är det sämsta dom haft, på grund av den
dåliga bärtillgången.

Anders Sandberg, Kattisavan 76
Chilla In,(livs & camping) Kattisavan

___________________________________________________________________
Kattisavans FVO
Under sommaren 2019 har det i vissa vatten, som ingår i Kattisavan /
Umgransele samt Pausele Rusele FVO, på prov fiskats efter kräftor utan
att det ännu gett något resultat.
Orsaken är att det har satts ut kräftor i vissa
vatten för många år sedan, däribland Rusträsket.
Provfisket kommer att fortsätta nästa sommar och är det någon som vet
mera om möjliga vatten där kräftor kan finnas så finns det kräftburar att
låna hos mig. Projektet har blivit möjligt genom bidrag från LONA.

I skrivande stund så håller vi på att ställa Folkan i ordning för de
verksamheter som brukar vara igång under vinterhalvåret.
Samtidigt väntar vi på att se vilka förutsättningar
vädrets makter bjuder på för att kunna ställa iordning
spår och skoterleder.
Styrelsen upplever att intresset för isbanan är dåligt och har beslutat att
inte hålla den igång i vinter.
Möjlighet för intresserade att spola och skotta planen själva finns
naturligtvis.

Kattisasvans FVO genom Anders

__________________________________________________
Köp Ledkort hos Roland Berg
En uppmaning till skoteråkare, motionärer
och andra som använder skoterlederna.
Ledkorten säljs för att finansiera skötsel och underhåll.

________________________________________________

1934 byggdes Folket Hus och med anledning av detta så planeras en trevlig
afton där medlemmar kan delta om viljan finns.
Den kraft och sammanhållning som fanns för 85 år sedan är värd att
beakta.
/ Kattisavans Idrotts & Intresseförening genom Anders.
_________________________________________________________________

Föreningen säljer kläder från Ullmax.

Folkets Hus 85 år!

Passa på och beställ finfina julklappar
till vuxna och barn.
_______________________________________________________

Vi firar ”Folkan 85 år” och inbjuder medlemmar i KIIF till en festkväll.
Lördag den 16:e november träffas vi på Folkets Hus och äter tacobuffé
från kl: 17.30, sen fortsätter kvällen med tilltugg och pub.
Underhållning av Kung Bore.

Välkommen till byn!
Varmt välkomna som nyinflyttade till Kattisavan önskar vi
Stefan med familj, Linda med familj och Simone.
_________________________________________________________
Käringträffen
Nu drar återigen käringträffarna igång.
Måndagar jämn vecka kl: 18.30 med start vecka 46.
Vi träffs på Folkets Hus för fika, surr och ev. handarbete
Ta med eget fika samt handarbete om du vill.
Nya som gamla deltagare är Varmt välkomna!

Medlemskap i KIIF är obligatoriskt och anmälan sker till
Elin 073-059 09 09, Larsa 070-650 63 19 eller Niklas 070-576 89 77
senast 6:e november.
Pris för tacobuffén:
Vuxna (från 12 år) 50 kr

Barn under 12 år – Gratis

Varmt Välkomna till en trevlig kväll på byn!

Varmt välkomna in till oss på

Chilla Inn och nära dej Kattisavan

Chilla Inn och nära dej Kattisavan

Mat, Café, Butik, Camping & Konferens

Mat, Café, Butik, Camping & Konferens

Klappjakt under december månad!!

Kaffe, fikabröd, smörgås och pizza
serveras varje dag under våra öppettider.
Vissa dagar serveras även hemlagad mat.

Under december månad kör vi ett paketlotteri i butiken.
Fyra paket med att sammanlagt värde på ca: 1500 :-

Alla erbjudanden och nyheter, den dagliga menyn och annan
information annonseras på Facebook.
Möjlighet till buffé finns för större grupper.
Vi erbjuder även catering.
Tårtor, smörgåstårtor, semlor m.m.. finns att köpa
på beställning.

Fredag den 20:e december dras vinnarna!
Vinnarna meddelas per telefon och på facebook.
Skotercafé varje helg hela vintern!

Vi har en stor parkering med bra möjligheter
för både stora och små fordon att parkera,
samt alltid billig bensin och diesel!

Vi säljer fiskekort för: Kattisavans- ,
Umgranseles- och Blåviksjöns/Ruseles fvo
samt Stenträsket, Fågelvintjärn och Trolltjärn.

Vi erbjuder hemleverans av varor från vår livsmedelsbutik,
Nära Dej Kattisavan, till en kostnad av endast 50 kr
Hemleverans - tisdagar och fredagar.

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.

*

Pizza för take away.

Ring, 0950 - 180 85

Våra öppettider anslås på entredörren samt på
facebook.com/chillainn och på www.chillainn.se

*Utkörningstjänsten gäller för följande byar

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

- Umgransele
- Kattisavan
- Blåviksjön
- Blåvik
- Rusele/ Nya Rusele
- Norrbyberg
- E-12:an mellan Umg och Blåviksjön

Kontakt

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

mailadress: info@chillainn.se
telnr: 0950 - 180 60, 0950 - 180 85

God Jul och Gott Nytt År!
önskar
Ulrika med Personal
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