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   kattisavan - En levande by 

_____________________________________________ 
 

Sommarläsning 

 

Ladda med böcker inför sommaren. 
Bokbussen kör den 15 juni för sista gången innan sommaruppehållet.  
 

___________________________________________________ 

 

Hjärtligt TACK 

 

till Alla som ställer upp med sin arbetsinsats  

för föreningslivet i Kattisavan. 

 

 Ni är Bäst! 
 

_____________________________________________ 
 

 

Glad sommar 

 önskar KIIF 



 

 

  styrelse för 2016 består av: 
 

Ordförande:  Arne Berg 

Sekreterare:  Monica Sandberg 

Kassör:  Margareta Berg 

Ledamöter:  Rickard Mattsson 

  Samuel Winter   

Suppleanter:  Bill Ågren  

  Jörgen Mattsson 

________________________________________________________ 

 

Betala medlemsavgiften till KIIF för år 2016! 

Märk betalningen med ert namn och tel. nummer. 
 

OBS. Nytt 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 

_________________________________________________________ 
 

Årsmötet för Kattisavans idrotts- och intresse förening (KIIF) hölls i 

slutet av mars. Årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelsen  

finner du på mittuppslaget.  

________________________________________________________ 
 

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. 

________________________________________________________ 
 

 

www.kattisavan.se 

 

 

 

 

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. 

_________________________________________________ 

 

Kattisavans grund & bygg 

 

Nu är våren här och många av er börjar säkert planera sommarens 

projekt. Låt oss underlätta era projekt med vår markskruv, Slutagräv!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________  

 

 

 
 



 Födda… 
 

Stort grattis till Sandra och Simon som 
fått en liten grabb, Alexander 

____________________________________________ 

Välkommen till byn… 

 

Hjärtligt välkommen till Kattisavan önskar  
vi Mattias Hedström och Julia Andersson. 

 
Varmt välkommen hälsar vi även Simon Näverlo. 

____________________________________________________________________ 

 

Kärringträffen  
 

Kärringträffen är avslutad för säsongen men träffarna  

återupptas igen till hösten. 

Startdatum: se anslag på affären/anslagstavlor och på hemsidan. 

 

Inför höststarten är självklart Alla som vill välkomna. 

Tisdagar jämn vecka kl: 18.30 på Folkets Hus. 

___________________________________________________ 
 

Källsortering. 
 

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!  

 

Kattisavans Folkets Hus.  

 

Folkets hus har sedan december 2015 använts för en rad aktiviteter till 

flyktingarna. Detta har gjorts möjligt då ideellt arbetande personer 

ordnat en rad olika verksamheter. 

Lycksele kommun har därtill gått in med täckning för hyrorna så 

verksamheten kommer att fortgå fram till sommaren för att sedan 

återupptas senare i höst.  

 

Folkets hus räknar med en uthyrning till ca:50 st. bärplockare från v:28 

fram till början av okt. Företaget som hyr är ett Svenskt företag med 

utländska plockare och dom kommer att leverera sina bär till Bo 

Holmqvist i Lycksele. Upplägget innebär att även köket hyrs ut då 

maten kommer att tillagas här. Vi hoppas på ett bra bärår så att båda 

parter blir nöjda.  

 

 

 

Tack till alla som ställt upp med praktiska uppgifter, inte minst dom som 

ingår i den rullande turordningslistan för städning av lokalerna.  

Ordföranden.        

_________________________________________________________    
 

Utestädkväll på Folkets hus (samt kring fågeltorn och infocentra) 

 

Nu är det snart dags för den årliga utestädningen. 

Vi samlas och hjälps åt och sedan bjuds det på Kaffe  

och smörgås. 
 

Tisdagen den 24 maj, klockan: 18.00 på Folkets hus  

Alla är varmt välkomna               

 

 /Folkets Hus-föreningen  

_________________________________________________ 
 

Bagarstugan 
 

Det finns möjlighet att hyra bagarstugan för att baka bröd eller pizza 

även fast Folkets Hus är uthyrt under sommaren. 
 

Heldag 150:- ,   Kväll  50:-      Ved ingår. 
 

Bokning: 070 264 72 44 Monica Å 

 
 

 



 

Lätta på gaspedalen och kör  

försiktigt genom byn! 
 

Människor och djur vistas på vägen! 
 

____________________________________________ 
 

Fiske 

 

Under våren flyttades en av fiskevårdsföreningens buor från Valträsket, där 

den legat omkullblåst, till Granholmen. Detta gjordes av ett antal frivilliga 

med skoter. Marken är upplåten av bröderna Urban & Mattias Lyxell.   

 

Naturligtvis hugger vi inte ved av träden på holmen och vi lämnar inget 

skräp efter oss. Då finns förutsättningen att vi alla kan nyttja detta trevliga 

ställe i många år.    

_______________________ 

 

Glöm ej fiskekortet!    

 

Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde  

finns att köpa hos:  

 

Emil Mattsson, Kattisavan 64  

Anders Sandberg, Kattisavan 76  

Lena Axelsson, Hedvik 30  

Handlar´n, Kattisavans Camping  

__________________________________________________ 

 

Boksläpp!! 
 

Kattisavanboken utkommer 9 juli.  

Se kommande program. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Hundägare 
 

Plocka upp bajset efter er hund och släng  

det i egen tunna. 

 

 

Vi kör Grillfest i år igen! 
 

Grillfesten arrangeras lördagen  

den 16 Juli. Grillarna tänds 17:30. 
 

Vi kommer att hålla till på hockeyplanen  

(och slå upp ett partytält vid sämre väder) 

 

Var och en tar med sig egen mat och dryck  

samt egna tallrikar, glas och bestick.  

 

KIIF står för grill och kol. Bord och stolar kommer att finnas.  

 

Alla medlemmar i KIIF är hjärtligt välkomna! 

____________________________________________ 
 

Skolorganisation - Lycksele kommun 

 

Den eventuella nedläggningen av Umgransele skola är en ödesfråga som 

angår oss alla, för en levande landsbygd. 

Kattisavans olika föreningar och företagare har gått samman och lämnat in 

en skrivelse till kommunfullmäktige och Kommunstrateg Pontus Grahn. 

Även diskussionsunderlaget för den nya skolorganisationen i kommunen 

är besvarad och inlämnad till den externa konsulten Thomas Westerberg. 

__________________________________________________ 

 

Sommarstängning av träningslokal 
 
Träningslokalen i Folkets hus källare kommer att hållas stängd under 

perioden Juli månad t.o.m. september månad  

eftersom Folkan är uthyrd. 

 

Fram till dess och fr.o.m oktober är det öppet 

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. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIIF har lämnat in två ansökningar till Näringsliv, kultur och fritid. 
 

Första projektet är till för att främja integrationen mellan asylsökande och 

bybor genom att anlägga odlingslotter på KIIF:s mark.  

Intresset från de asylsökande är stort, däremot har intresset från byborna 

varit svagt. Det är dock inte försent att, som medlem i föreningen, anmäla 

sig och det kostar ingenting. 

 

Vi börjar med förarbetet så fort kälen gått ur marken.  

Jorden kommer att gödslas ekologiskt.  

Vi tar gärna emot sättpotatis om Ni  

får över. Även plantor, vinbärsbuskar mm 
 

Det är, som sagt, inte försent  

att anmäla sig till en odlingslott.  

Ring Monica 070-265 44 44. 

 

 
 

Andra projektet riktar sig till barn och ungdomar mellan 4-20 år. 

Där fortsätter vi med att iordningställa föreningens mark. 

Tanken är att det anläggs en liten cykel-crossbana runt hockeyplanen. 

Hockeyplanen blir en mindre fotbollsplan  

med gungor samt sandlåda strax intill. 

 

Många fler idéer kommer att förverkligas. 

 

Målet med de nya projekten är att skapa en mötesplats för stora och små i 

Kattisavan, för att främja integrationen. 

 

Vi kommer att behöva din hjälp för att iordningställa dessa projekt.  

Det kommer att anordnas arbetsdagar/kvällar.  

Se annonsering på affären/anslagstavlor och hemsidan. 

____________________________________________________________ 
 

Vindelälvsloppet.. 

 

I år har Kattisavan ett lag med i Vindelälvsloppet. 

För mer information se Kattisavans hemsida                

Kattisavans Livs och Camping 

 
Öppettider under Juli månad 
 

Måndag – Lördag 09.00 – 20.00 

Söndag  10.00 – 18.00 
 

Övriga öppettider visas på affärsdörren.  
 

För uthyrning 

Fiskebåtar med 2,3 hk motor 350:-   /dygn 

Badtunna   1250:- /kväll 

Bastutunna   500:-   /kväll 

Lusthus (med plast för 18 pers.) 350:-   /tillfälle 

 

Fiske och Jakt 
Vi säljer fiskekort för: 

Umgransele FVO, Stenträsket, Fågelvintjärn och Trolltjärn 
 

Vi säljer också dagkort för småviltsjakt inom Kattisavan JVO 
 

Minigolf 
Utmana varandra på minigolf i sommar. 

Pris 30: - Barn under 7 år 20: - 
 

Lek och plask 

Badplatsen och lekparken är öppen för alla. 

Missa inte gungorna och den stora lekborgen vid vattnet. 

 

Asylboendet 

Vi har förlängt kontraktet med migrationsverket fram  

till 20:e september 2016 

 

 

Alltid billig bensin och diesel! 

 

 

Välkommen in till oss! 

önskar Petra med personal 
0950 – 180 60 

 

 

 



 

 

 

Årsmötesprotokoll 2016-03-20 Kattisavans Idrotts- och Intresseförening 

 

 

16 personer var närvarande 
 

1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Medlemmar har rösträtt under mötet. 

3. Utlysningen av mötet godkändes. 

4. Dagordningen för mötet godkändes. 

5. Val av presidium för mötet: till ordförande valdes Anders Sandberg 

till sekreterare valdes Monica Sandberg. 

6. Till protokolljusterare valdes Birgitta Brander och Robert Edskär. 

7. Protokoll för årsmötet 2015 lästes och godkändes förutom en miss i protokollet under 

kassaredovisning som ej tagits upp Coop 61.282 kr. 

8. Verksamhetsberättelse för 2015 lästes och godkändes. Tillägg: två filmkvällar för 

barn under det gångna året, som uppskattats. 

9. Föredragning av kassan och revisionsberättelse. 

Kontantkassa:12.919kr Nordea:4.027kr Coop 61.723kr Plusgiro:98.898kr. 

2015 plus i kassan 33.627,20 kr för bla .Bingolotter / Ullmax. 

10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året 2015. Mötet beslutade att 2016 års styrelse 

väljs på ett år eftersom en omorganisation av föreningen är planerad under året. 

11. Till ordförande valdes Arne Berg på 1 år. 

12.  Till sekreterare valdes Monica Sandberg på 1år. 

13. Till kassör valdes Margareta Berg på 1år. 

14. Till ord. styrelseledamöter valdes Rickard Mattsson, Samuel Winter 1år. 

15. Till firmatecknare valdes Margareta Berg och Arne Berg att var för sig teckna firma. 

16. Till styrelsesuppleanter valdes Bill Ågren och Jörgen Mattsson på 1 år 

17. Till revisorer valdes Karl-Gunnar Lidberg och Susanne Mattsson på 1 år 

18. Till revisor suppleant Anna-Liz Lidberg på 1år. 

19. Till valberedning på 1år valdes Larsa Högstomm , Johan Hammarstedt. 

20. Inga motioner och förslag har inkommit. 

21. Övriga frågor. 

Ansvarsområden: 

 Skidspåret = Robert Edskär och Larsa Högstomm. 

 Hockeyplan=Rickard och Jörgen Mattsson. 

 Klubblokalen=Margaretha och Arne Berg. 

 Skoterleden= Roland Berg. 

 Medlemskort=Margaretha och Arne Berg. 

 Bingolotter = Iris Berg. 

 Ullmax = Robert Edskär. 

 Fäbodarna/fågeltornet = Arne Berg, Emil Mattsson, Anders Sandberg , 

Lennart Johansson, Roland Berg. 

 Bagarstugan = Monica Åström, Birgitta Brander, Monica Sandberg. 

 Buan Hedvik = Åke Svedin. 

 Buan Framnäs = Maria och Ingemar Axelsson. 

 

Fortsättning på nästa sida.. 

 

forts.. 

 

Slang grävs ner till hockeyplanen (med en kran). Diskuteras på första styrelsemötet. 

Skrivelse till Lycksele kommun ang. byaskolornas nedläggning. Vad har det för konsekvenser 

för Kattisavan som by. Grupp utsedd, Johan Hammarstedt med hjälp av Robert Hammarstedt. 

Monica Sandberg frågar Lena Axelsson 

Valborgsmässoafton. Vi satsar på det i år med  nya grepp som att tända brasan kl :19.00.  

Fortsatta samtal om detta på nästa styrelsemöte. 

Hur vi engagera byborna i det som anordnas? Styrelsen funderar på det 

 

22. Ordförande avslutade mötet och det bjöds på god mat. 

 

Sekreterare: Monica Sandberg, Ordförande: Anders Sandberg 

Protokolljusterare: Birgitta Brander och Robert Edskär 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2015, 

Kattisavans idrotts och intresseförening. 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning : 

Ordförande:  Ingemar Axelsson, Kassör: Iris Berg,  Sekreterare: Maria Axelsson,  

Ledamöter: Johan Hammarstedt,  Sandra Mårtensson, Rikard Mattson, Samuel Winter.  

Suppleanter: Bill Ågren, Malin Willander. 

 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten och två planeringsträffar. 

Årets aktiviteter startade med ett skotercafé med ca 150 besökare.  Där serverades det 

hemgjord palt med tillbehör. För de som inte åt palt fanns det varm korv och kaffe med dopp. 

Det såldes även hembakt tunnbröd som snabbt blev slutsålt. Ett nytt och populärt inslag var 

spelmännen från Lycksele som underhöll. 

På sportlovet var det aktiviteter för barn på hockey-plan med varmkorv och mackor.  

Valborg hölls på campingen där det såldes lotterier och föreningen fyrade av ett fint fyrverkeri. 

Trots det dåliga vädret kom det bra med folk. 

I mitten på juni hölls en loppis på folkets hus där föreningen sålde våfflor och kaffe. 

Mitten på juli hölls en grillfest utanför folkets hus. 

Under augusti månad var vi på Hedvik och hade en trevlig dag för medlemmarna. Föreningen 

bjöd på kaffe och smörgås. Diverse tävlingar och frågesport gav deltagarna fina vinster. Det 

såldes även lotterier. Ett notvarp drogs och fångsten (knörreselöja) kunde ätas på tunnbröd. 

Det var ett vackert väder den dagen.  

Under året har Sandra Mårtensson haft barnträningar och plågat de äldre med hårda 

träningskvällar. 

Som sedvanlig avslutning på året hölls julfesten på folket hus med ca 70 personer som fick se 

en duktig trollkarl. 

Försäljning av bingolotter och ullmax är ett välkommet tillskott i kassan. 

Styrelsen tackar alla som ställer upp och stöttar föreningen med medlemskap och insatser på 

de tillställningar som varit under året. 
 

Tack för förtroendet som vi styrelsen känner att vi har haft under det gångna året. 
 

Ingemar Axelsson 

Ordförande. 

 



 

 

 

Årsmötesprotokoll 2016-03-20 Kattisavans Idrotts- och Intresseförening 
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väljs på ett år eftersom en omorganisation av föreningen är planerad under året. 

11. Till ordförande valdes Arne Berg på 1 år. 

12.  Till sekreterare valdes Monica Sandberg på 1år. 

13. Till kassör valdes Margareta Berg på 1år. 

14. Till ord. styrelseledamöter valdes Rickard Mattsson, Samuel Winter 1år. 

15. Till firmatecknare valdes Margareta Berg och Arne Berg att var för sig teckna firma. 

16. Till styrelsesuppleanter valdes Bill Ågren och Jörgen Mattsson på 1 år 

17. Till revisorer valdes Karl-Gunnar Lidberg och Susanne Mattsson på 1 år 

18. Till revisor suppleant Anna-Liz Lidberg på 1år. 

19. Till valberedning på 1år valdes Larsa Högstomm , Johan Hammarstedt. 
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 Buan Hedvik = Åke Svedin. 
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Det såldes även hembakt tunnbröd som snabbt blev slutsålt. Ett nytt och populärt inslag var 
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KIIF har lämnat in två ansökningar till Näringsliv, kultur och fritid. 
 

Första projektet är till för att främja integrationen mellan asylsökande och 

bybor genom att anlägga odlingslotter på KIIF:s mark.  

Intresset från de asylsökande är stort, däremot har intresset från byborna 

varit svagt. Det är dock inte försent att, som medlem i föreningen, anmäla 

sig och det kostar ingenting. 

 

Vi börjar med förarbetet så fort kälen gått ur marken.  

Jorden kommer att gödslas ekologiskt.  
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Andra projektet riktar sig till barn och ungdomar mellan 4-20 år. 

Där fortsätter vi med att iordningställa föreningens mark. 

Tanken är att det anläggs en liten cykel-crossbana runt hockeyplanen. 

Hockeyplanen blir en mindre fotbollsplan  

med gungor samt sandlåda strax intill. 
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Kattisavan, för att främja integrationen. 

 

Vi kommer att behöva din hjälp för att iordningställa dessa projekt.  

Det kommer att anordnas arbetsdagar/kvällar.  
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____________________________________________________________ 
 

Vindelälvsloppet.. 

 

I år har Kattisavan ett lag med i Vindelälvsloppet. 

För mer information se Kattisavans hemsida                

Kattisavans Livs och Camping 

 
Öppettider under Juli månad 
 

Måndag – Lördag 09.00 – 20.00 

Söndag  10.00 – 18.00 
 

Övriga öppettider visas på affärsdörren.  
 

För uthyrning 

Fiskebåtar med 2,3 hk motor 350:-   /dygn 

Badtunna   1250:- /kväll 

Bastutunna   500:-   /kväll 

Lusthus (med plast för 18 pers.) 350:-   /tillfälle 

 

Fiske och Jakt 
Vi säljer fiskekort för: 

Umgransele FVO, Stenträsket, Fågelvintjärn och Trolltjärn 
 

Vi säljer också dagkort för småviltsjakt inom Kattisavan JVO 
 

Minigolf 
Utmana varandra på minigolf i sommar. 

Pris 30: - Barn under 7 år 20: - 
 

Lek och plask 

Badplatsen och lekparken är öppen för alla. 

Missa inte gungorna och den stora lekborgen vid vattnet. 

 

Asylboendet 

Vi har förlängt kontraktet med migrationsverket fram  

till 20:e september 2016 

 

 

Alltid billig bensin och diesel! 

 

 

Välkommen in till oss! 

önskar Petra med personal 
0950 – 180 60 

 

 

 



 

Lätta på gaspedalen och kör  

försiktigt genom byn! 
 

Människor och djur vistas på vägen! 
 

____________________________________________ 
 

Fiske 

 

Under våren flyttades en av fiskevårdsföreningens buor från Valträsket, där 

den legat omkullblåst, till Granholmen. Detta gjordes av ett antal frivilliga 

med skoter. Marken är upplåten av bröderna Urban & Mattias Lyxell.   

 

Naturligtvis hugger vi inte ved av träden på holmen och vi lämnar inget 

skräp efter oss. Då finns förutsättningen att vi alla kan nyttja detta trevliga 

ställe i många år.    

_______________________ 

 

Glöm ej fiskekortet!    

 

Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde  

finns att köpa hos:  

 

Emil Mattsson, Kattisavan 64  

Anders Sandberg, Kattisavan 76  

Lena Axelsson, Hedvik 30  

Handlar´n, Kattisavans Camping  

__________________________________________________ 

 

Boksläpp!! 
 

Kattisavanboken utkommer 9 juli.  

Se kommande program. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Hundägare 
 

Plocka upp bajset efter er hund och släng  

det i egen tunna. 

 

 

Vi kör Grillfest i år igen! 
 

Grillfesten arrangeras lördagen  

den 16 Juli. Grillarna tänds 17:30. 
 

Vi kommer att hålla till på hockeyplanen  

(och slå upp ett partytält vid sämre väder) 

 

Var och en tar med sig egen mat och dryck  

samt egna tallrikar, glas och bestick.  

 

KIIF står för grill och kol. Bord och stolar kommer att finnas.  

 

Alla medlemmar i KIIF är hjärtligt välkomna! 

____________________________________________ 
 

Skolorganisation - Lycksele kommun 

 

Den eventuella nedläggningen av Umgransele skola är en ödesfråga som 

angår oss alla, för en levande landsbygd. 

Kattisavans olika föreningar och företagare har gått samman och lämnat in 

en skrivelse till kommunfullmäktige och Kommunstrateg Pontus Grahn. 

Även diskussionsunderlaget för den nya skolorganisationen i kommunen 

är besvarad och inlämnad till den externa konsulten Thomas Westerberg. 

__________________________________________________ 

 

Sommarstängning av träningslokal 
 
Träningslokalen i Folkets hus källare kommer att hållas stängd under 

perioden Juli månad t.o.m. september månad  

eftersom Folkan är uthyrd. 

 

Fram till dess och fr.o.m oktober är det öppet 

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. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Födda… 
 

Stort grattis till Sandra och Simon som 
fått en liten grabb, Alexander 

____________________________________________ 

Välkommen till byn… 

 

Hjärtligt välkommen till Kattisavan önskar  
vi Mattias Hedström och Julia Andersson. 

 
Varmt välkommen hälsar vi även Simon Näverlo. 

____________________________________________________________________ 

 

Kärringträffen  
 

Kärringträffen är avslutad för säsongen men träffarna  

återupptas igen till hösten. 

Startdatum: se anslag på affären/anslagstavlor och på hemsidan. 

 

Inför höststarten är självklart Alla som vill välkomna. 

Tisdagar jämn vecka kl: 18.30 på Folkets Hus. 

___________________________________________________ 
 

Källsortering. 
 

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!  

 

Kattisavans Folkets Hus.  

 

Folkets hus har sedan december 2015 använts för en rad aktiviteter till 

flyktingarna. Detta har gjorts möjligt då ideellt arbetande personer 

ordnat en rad olika verksamheter. 

Lycksele kommun har därtill gått in med täckning för hyrorna så 

verksamheten kommer att fortgå fram till sommaren för att sedan 

återupptas senare i höst.  

 

Folkets hus räknar med en uthyrning till ca:50 st. bärplockare från v:28 

fram till början av okt. Företaget som hyr är ett Svenskt företag med 

utländska plockare och dom kommer att leverera sina bär till Bo 

Holmqvist i Lycksele. Upplägget innebär att även köket hyrs ut då 

maten kommer att tillagas här. Vi hoppas på ett bra bärår så att båda 

parter blir nöjda.  

 

 

 

Tack till alla som ställt upp med praktiska uppgifter, inte minst dom som 

ingår i den rullande turordningslistan för städning av lokalerna.  

Ordföranden.        

_________________________________________________________    
 

Utestädkväll på Folkets hus (samt kring fågeltorn och infocentra) 

 

Nu är det snart dags för den årliga utestädningen. 

Vi samlas och hjälps åt och sedan bjuds det på Kaffe  

och smörgås. 
 

Tisdagen den 24 maj, klockan: 18.00 på Folkets hus  

Alla är varmt välkomna               

 

 /Folkets Hus-föreningen  

_________________________________________________ 
 

Bagarstugan 
 

Det finns möjlighet att hyra bagarstugan för att baka bröd eller pizza 

även fast Folkets Hus är uthyrt under sommaren. 
 

Heldag 150:- ,   Kväll  50:-      Ved ingår. 
 

Bokning: 070 264 72 44 Monica Å 

 
 

 



 

 

  styrelse för 2016 består av: 
 

Ordförande:  Arne Berg 

Sekreterare:  Monica Sandberg 

Kassör:  Margareta Berg 

Ledamöter:  Rickard Mattsson 

  Samuel Winter   

Suppleanter:  Bill Ågren  

  Jörgen Mattsson 

________________________________________________________ 

 

Betala medlemsavgiften till KIIF för år 2016! 

Märk betalningen med ert namn och tel. nummer. 
 

OBS. Nytt 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 

_________________________________________________________ 
 

Årsmötet för Kattisavans idrotts- och intresse förening (KIIF) hölls i 

slutet av mars. Årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelsen  

finner du på mittuppslaget.  

________________________________________________________ 
 

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. 

________________________________________________________ 
 

 

www.kattisavan.se 

 

 

 

 

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. 

_________________________________________________ 

 

Kattisavans grund & bygg 

 

Nu är våren här och många av er börjar säkert planera sommarens 

projekt. Låt oss underlätta era projekt med vår markskruv, Slutagräv!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________  

 

 

 
 



     Bya Nytt 
 

              Sommaren – 2016 
                                                    
 
                                                                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

   

 

 

Ansvarig utgivare: 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

   kattisavan - En levande by 

_____________________________________________ 
 

Sommarläsning 

 

Ladda med böcker inför sommaren. 
Bokbussen kör den 15 juni för sista gången innan sommaruppehållet.  
 

___________________________________________________ 

 

Hjärtligt TACK 

 

till Alla som ställer upp med sin arbetsinsats  

för föreningslivet i Kattisavan. 

 

 Ni är Bäst! 
 

_____________________________________________ 
 

 

Glad sommar 

 önskar KIIF 


