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:
2015: 25/11
2016: 13/1 17/2 6/4 11/5 15/6

Vintern – 2015/2016

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

Vi hälsar Nya och Gamla låntagare Varmt Välkomna!
___________________________________________________

God Jul

och

Gott Nytt År!

önskar KIIF

Ansvarig utgivare:

Bagarstugan
styrelse för 2015 består av:
Ordförande:

Ingemar Axelsson

Sekreterare:

Maria O. Axelsson

Kassör:

Iris Berg

Ledamöter:

Sandra Mårtensson
Rickard Mattsson
Samuel Winter
Johan Hammarstedt

Suppleanter:

Bill Ågren
Malin Willander

________________________________________________________

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.
_______________________________________________________

Medlemsavgifter för KIIF
I januari är det dags att betala medlemsavgiften
för år 2016. Använd postgironr: 649610-3
Märk betalningen med ert namn och tel. nummer.
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 Iris Berg 137 80

Snart knackar julen på dörren igen!
Boka en dag i bagarstugan och baka ditt
eget bröd för att servera på julbordet.
Pris 150: - Ved ingår.
Det går att boka bagarstugan endast över kvällen också,
för att tex. baka egen pizza.
Pris 50: - Ved ingår.
Ring Monica 0950 - 132 83
________________________________________________

Köp en lott!
Teckna 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.
Vill Du inte prenumerera går det bra att köpa lotter på affären.

____________________________________________

Stort TACK till ALLA som
ställer upp för föreningarna
i Kattisavan!

Tack också till alla föreningsmedlemmar som
väljer att stötta oss.

Kärringträffens terminsavslutning

KIIF visar den nya kollektionen från

Onsdag den 9:e december träffas vi kl: 18.00 på Folkets Hus.
Vi äter Dopp i Gryta och kaffe med dopp.
Ta med julklapp för 50 kr.
Vill Du vara med i paketspelet som vi spelar
under kvällens gång så ta med två julklappar
till ett värde av 20 kr/ styck
Anmälan till Birgitta B, 070 – 253 00 18
senast den 4:e december

Torsdag den 26:e november på Folket Hus
Kom gärna och titta på produkterna och känn på kvalitén!
Nyheter i den nya katalogen!
Välkomna kl. 18.00 - 20.00 Vi bjuder på kaffe & kaka

Välkommen!
Sista beställningsdag
för leverans innan Jul är
söndag den 6:e december.

_________________________________________________

Träning för barn …
som är medlemmar i KIIF onsdagar kl. 18.30 – 19.30
Barnträningen kommer att fortsätta som vanligt så långt det är
möjligt med undantag för juluppehåll den 23/12 samt den 30/12.
Andra ev. inställda träffar meddelas via facebook eller sms (för de
som lämnat nummer till mig)

Vid frågor eller beställning..

När snön lägger sig kommer vi att dra upp skidspår bredvid
hockeyplanen och i år kommer vi även att prova elljusspåret.
Fram till skidstarten träffas vi på Folkets Hus.

Ledkort …

Barnen bjuds på fika efter varje tillfälle.
/Sandra

Ring Robert E, 070 – 520 62 13

__________________________________________

för vintersäsongen finns att köpa hos Roland Berg.
Ledkorten säljs för att finansiera
ledernas skötsel och för att
behålla dem i gott skick.

Filmvisning
Pensionärs- och hobbyföreningen
inbjuder alla sina medlemmar till

Jultallrik!
Vi träffas söndag den 13:e december kl. 16.00
på Kattisavans camping.
Priset för Dig som medlem är 150: Föreningen har då sponsrat med 50: (ord. pris 200: - )
Anmälan till Doris på tel. 070 – 237 17 07
Sista anmälningsdag är måndag den 7:e december

Välkomna!
___________________________________________
Hockeyplanen och skidspåren
kommer att prepareras så fort
vintern fått riktigt fäste.
____________________________________________________
Ta del av aktuell information, se kommande
evenemang och läs Bya Nytt på…

www.kattisavan.se

Den 20:e december kommer det att anordnas en filmvisning
för barn på Folket Hus.
20 kr/biljett (barn)
10 kr för dricka och popcorn
Mer information kommer att
meddelas via facebook, på affären
och på förskolan/skolan.
/ Sandra
______________________________________________

Källsortering i Kattisavan.
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!

Bilister! Tänk på hastigheten genom byn och håll
högst 50 km/h!
Motionärer! Använd reflex och hjälp
också era djur att synas med reflexer.

________________________________________
Julklappstips mm…
Försäljning av egentillverkade produkter!
- salva och kropps-peeling
med doft av Skog, Citron eller Lavendel.

Julfest
Medlemmar i KIIF inbjuds till Folkets hus
Lördag den 5:e december kl: 15.00
Det bjuds på risgrynsgröt, skinksmörgås,
kaffe med dopp och annat smått & gott
Under kvällen blir det lotterier, julsånger, fiskdamm
och underhållning!

- änglar i glas (glasfusing)
- nyckelringar
-

armband av fallskärmslina

- julkort och olika grattiskort. (Gör även kort på beställning)
Ring Susanne Mattsson, 076 - 1 305 305
________________________________________________

Chalkpaint
Det startar en chalkpaintkurs i Kattisavan den 23:e november
Vid intresse eller frågor ring Susanne, 076 – 1 305 305
_______________________________________________
KIIF önskar er alla en
trevlig första Advent…
Ps. glöm ej att släcka ljusen!

Föräldrar med barn under 12 år köper en julklapp för
ca: 50 kr till sitt barn. Märk julklappen med barnets namn
Anmälningslista finns hos Handlar´n i Kattisavan
alt. ring Monica 132 83. Meddela ev. allergier
Sista anmälningsdag är måndag den 23:e nov

Hjärtligt välkomna!
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Blå arbetsgrupp

Handlar´n i Kattisavan

Intresserade av Folkets Hus!

Öppettider:

Folkets Hus föreningen är i behov av någon som kan vara
städ- och inköpsansvarig.
Att vara städ- och inköpsansvarig innebär att du ska
kontrollera om det behöver städas inför uthyrningar eller
sammankomster. Samt att du kontrollerar om det behöver
beställas mer förbrukningsartiklar eller andra varor.
Städkvällar/dagar anordnas vår och höst och inför dessa
kommer du att vara delaktig i planeringen!

Måndag - Fredag
Lördag - Söndag

11.00 – 18.00
11.00 – 16.00
Julafton:
Juldagen:
Annandagen:
Nyårsafton:
Nyårsdagen:

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

Trettondagsafton
Trettondedagen

11-14
Stängt

OBS: Utkörning
0ns 23/12 ons 30/12 tis 5/12 fre 8/1
_________________________________________________

Uthyrning till Migrationsverket..

I dagsläget är Susanne M städansvarig men då hon även är
ordförande i föreningen vill hon få en ersättare.
Ring gärna till Susanne (076 - 1 305 305) om du har fler
frågor eller funderingar på vad det innebär att sköta detta
uppdrag.
Hoppas att någon känner sig manad att ta på sig ansvaret
och att vi tillsammans kan hjälpas åt för att fortsatt kunna ha
en trevlig lokal att samlas i vid fester, möten och andra
sammankomster.

Jag vill informera er om att jag har ansökt
om att få hyra ut 50 platser till asylsökande.
Än har jag inte fått någon tilldelning.
Om det blir så kommer jag att hålla ett informationsmöte
som annonseras på affären och i Lycksele Annonsblad
_______________________________________________

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Petra med Personal
0950 – 180 60

/ Folkets Hus föreningen i Kattisavan
_______________________________________________

Fiskekort
Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde
finns att köpa hos:
Emil Mattsson, Kattisavan 64
Anders Sandberg, Kattisavan 76
Lena Axelsson, Hedvik 30
Kattisavans Camping
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