
   Bya Nytt 
Vintern  

2017/2018 

Ansvarig utgivare: 

Låna böcker enkelt och bekvämt!

Bokbussen återkommer: 17/1,  21/2, 18/4, 23/5, 27/6 

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:  (Julia Hedström) nuv. Lars Högstomm 

Ledamöter:  Rickard Mattsson 

  Åke Svedin 

  Elin Larsson 

  Lars Högstomm 

Suppleanter:  Anders Högberg 

  Malin Willander 

________________________________________________________ 
 

Betala medlemsavgiften till KIIF för år 2018. 

 

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 så swisha till nummer: 1233511292. 

 

Gäller betalningen medlemsavgifter så skriv gärna det i meddelanderutan, 

det underlättar för kassören. Märk också betalningen med namn. 
 

Bankgironr: 5110-6763 Swishnr: 1233511292 
 

Swishnumret kommer även att kunna användas som betalsätt vid andra 

aktiviteter anordnade av KIIF. 

_______________________________ 
 

KIIF - på facebook 
 

På vår facebooksida kan ni följa vad som händer i föreningen  

och i Kattisavan.  

Tanken är att uppmärksamma och informera om kommande evenemang, 

rapportera från styrelsemöten och aktiviteter som föreningen anordnar. 

På Facebooksidan kan ni dessutom enkelt komma i kontakt med  

styrelsen och ni får gärna lämna förslag på förbättringar eller aktiviteter  

för föreningen. 

 

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

 

www.facebook.com/KattisavanKIIF 

 

 

Kom och dansa!  

 

Vi har, som många redan vet, tillsammans med KIIF startat en danskurs  

i Kattisavan under hösten. 

Innehållet är blandat och vi kallar det folkdans. Vilket kan vara 

gammeldans, uppställningsdans, irländsk dans mm.  
 

 

Ett underhållande, uppskattat och trevligt smakprov från vad 

kursdeltagarna lärt sig fick gästerna på Julfesten åskåda.  
 

 

I Januari fortsätter succén och vi välkomnar nya som gamla deltagare. 

Inga förkunskaper behövs. Ta med inneskor, vattenflaska samt en frukt. 

 

Hör av er till Maria för anmälan och frågor 

tel: 073-816 87 01, ottma62@gmail.com 

 

 

Tveka inte. Att röra sig till musik 

är både roligt och bra för kroppen! 
 

 

Hälsningar Maria o Ingemar 

_______________________________________________ 
 

 

  

 Köp Ledkort hos Roland Berg 

 

 En uppmaning till skoteråkare, motionärer  

 och andra som använder skoterlederna.  

 

 Ledkorten säljs för att finansiera skötsel och underhåll. 

_________________________________________________________ 

 

 

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.  

Kör Du bil så tänk på hastigheten och håll högst 50 km/h! 
 

 

Färdas Du utan bil så kom ihåg att  

använda reflex.  

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  

Handlar´n, Kattisavans Camping 

___________________________________________________________________

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 till nr: 1233511292  
Skriv ”bagarstugan” och namn i meddelandefältet.

Tack 

__________________________________________________

Intresse finns för att flytta till byn!  

Flera familjer har visat intresse för att flytta hit

till Kattisavan och vi hoppas såklart att de  

ska hitta sitt drömhus här. Så känner du att du har ett

hus du inte riktigt hinner med, tveka inte att höra av 

dig till någon i KIIF:s styrelse! 

Vi vill ju så gärna att vår fina by ska fortsätta 

växa och hållas levande.

________________________________________________

Kärringträffen 

Varmt välkomna till Kärringträffarna som startar  

måndag den 22:a januari. Vi träffas som vanligt

på Folkets hus. 

Annonsering om tid sker på affären och  

på folkets hus i början av januari. 

Hoppas vi ses! 

Födda… 

Stort grattis till Rebecca och Eli 

som fått en tös, Noomi!

Många gratulationer även till  

Malin och Fredrik som också fått en flicka! 

_________________________________________

      Välkommen till byn! 

Hjärtligt välkommen till Kattisavan önskar vi 

Johan Lindström och Fanny Fransson! 

_________________________________________________________ 

Vintern har kommit med besked! 

Elljusspåret är preparerat och klart för åkning!  

Lampknappen sitter på stolpen vid spåret ovanför Folkets hus 

Skridskoplanen är spolad och är färdig för  

skridskoträning såväl som för ishockeymatcher. 

_________________________________________________________ 

Vindskydd 

Använd gärna KIIF:s buor. 

- Framnäs, på andra sidan Rusträsket - Badstranden på Hedvik

- Granholmen, en ö i Rusträsket - Oppa berget, efter elljusspåret

- Ute vid Fäbodarna (andra sidan älven snett mittemot Campingen)
_______________________________________________________________ 

En hjärtstartare sitter på baksidan av affären på campingen. 

Koden för att få upp låset är 112! 
____________________________________________________________ 

Träning för barn! 

Barnaktiviteterna på tisdagskvällarna fortsätter 

efter årsskiftet. Sandra meddelar via nätet när  

det är dags igen samt om det blir skidåkning  

eller träning inne på folkets hus. 
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Information från KIIF 

 

Vill börja med ett tack till Blå grupp för en mycket bra Julfest, speciellt tack 

till de lokala artister som uppträdde, där menas Marias dansare och 

naturligtvis Tomten som jag tror är en ”byatomte”  

 

Sammanslagningen av föreningarna är nu helt klar, KIIF har nu fått lagfart 

på fastigheten där Folkets Hus finns och en del samordning av konton är vad 

som återstår. 

Styrelsen har indelats i olika ansvarsområden på de verksamheter vi har, 

vissa områden är förstärkta med eldsjälar som inte sitter i styrelsen. 

Fördelning enligt nedan.. 

 

Folkan: Anders och Elin, uthyrning: Birgitta 

Skidspåret och spåret på Lek-katten: Arne och Niklas 

Isbana och Lek-katten i övrigt: Rickard, Åke och Jörgen 

Skoterspåren: Roland…. som ibland har medhjälpare. 

Studiecirklar: Anders Högberg 

Byanytt: Malin Willander  

Bagarstugan: Monica Åström 

Försäljning av Ullmax: Robert Edskär   

 

Vår kassör Julia flyttade tyvärr till Öland vilket innebär att Lars Göran 

Högstomm tar den posten och hjälper till praktiskt på andra ställen i mån av 

tid och möjlighet, styrelsearbetet fortgår fram till årsmötet med våra 

suppleanter Malin Willander och Anders Högberg. 

 

Huset föreningen köpte av Allan Englunds dödsbo har vi nu fått lagfart på 

och det ska säljas, helst till några ungdomar, vet ni några som är intresserade 

så hör utav er till mig.  

 

Händer under vintern: 

 

Lycksele Dragspelsklubb planerar en sammankomst i Kattisavan den 24/2 då 

kommer spelmän från flera grannkommuner att delta och det lär bli en dag 

att minnas för den som gillar dragspel. 

 

Skotercafe med palt likt tidigare år….vi återkommer om datum efter att vi 

kollat av läget i hopp om att få så bra med besökare som möjligt. 

 

Påsk kommer tidigt i år och för dem som inte åker till fjällen utan finns här 

hemma planerar vi en enkel pimpeltävling intill ”BUAN” på Granholmen 

under påsklördag, mera information kommer senare. 

 

Styrelsen vill säga stort TACK till er alla som hjälper oss att hålla 

verksamheterna igång, utan er skulle ett bedrövande lugn snabbt infinna sig. 
 

 

/ Kattisavans Idrotts & Intresseförening genom Anders.  
 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattisavans Livs och Camping 
 

 

 

Julafton:  11.00 -  13.00 

Juldagen:  11.00 – 16.00 

Annandagen:  11.00 – 16.00 

 

Nyårsafton:  11.00 – 14.00 

Nyårsdagen:  Stängt 

 

 Trettondagsafton  11-16 

 Trettondedagen 11-14 

 

Övriga öppettider visas på affärsdörren.  

 

Fiske och Jakt  

 

Vi säljer: 

- fiskekort för: Umgransele fvo, Blåviksjön/Rusele fvo, Stenträsket,  

Fågelvintjärn och Trolltjärn. 

 

- dagkort för småviltsjakt inom Kattisavan JVO 

 

Till Salu 

Kattisavan Camping AB är fortsatt ute till försäljning. 

Blir det ingen ny köpare fortsätter jag som vanligt! 
 

 

Alltid billig bensin och diesel! 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År!  
önskar 

Petra med Personal 

 

0950 – 180 60 

 

 

 



Information från KIIF

Vill börja med ett tack till Blå grupp för en mycket bra Julfest, speciellt tack 

till de lokala artister som uppträdde, där menas Marias dansare och 

naturligtvis Tomten som jag tror är en ”byatomte” 

Sammanslagningen av föreningarna är nu helt klar, KIIF har nu fått lagfart 

på fastigheten där Folkets Hus finns och en del samordning av konton är vad 

som återstår. 

Styrelsen har indelats i olika ansvarsområden på de verksamheter vi har, 

vissa områden är förstärkta med eldsjälar som inte sitter i styrelsen. 

Fördelning enligt nedan..

Folkan: Anders och Elin, uthyrning: Birgitta 

Skidspåret och spåret på Lek-katten: Arne och Niklas 

Isbana och Lek-katten i övrigt: Rickard, Åke och Jörgen 

Skoterspåren: Roland…. som ibland har medhjälpare. 

Studiecirklar: Anders Högberg 

Byanytt: Malin Willander 

Bagarstugan: Monica Åström 

Försäljning av Ullmax: Robert Edskär  

Vår kassör Julia flyttade tyvärr till Öland vilket innebär att Lars Göran 

Högstomm tar den posten och hjälper till praktiskt på andra ställen i mån av 

tid och möjlighet, styrelsearbetet fortgår fram till årsmötet med våra 

suppleanter Malin Willander och Anders Högberg.

Huset föreningen köpte av Allan Englunds dödsbo har vi nu fått lagfart på

och det ska säljas, helst till några ungdomar, vet ni några som är intresserade 

så hör utav er till mig. 

Händer under vintern:

Lycksele Dragspelsklubb planerar en sammankomst i Kattisavan den 24/2 då 

kommer spelmän från flera grannkommuner att delta och det lär bli en dag 

att minnas för den som gillar dragspel.

Skotercafe med palt likt tidigare år….vi återkommer om datum efter att vi 

kollat av läget i hopp om att få så bra med besökare som möjligt.

Påsk kommer tidigt i år och för dem som inte åker till fjällen utan finns här 

hemma planerar vi en enkel pimpeltävling intill ”BUAN” på Granholmen 

under påsklördag, mera information kommer senare.

Styrelsen vill säga stort TACK till er alla som hjälper oss att hålla 

verksamheterna igång, utan er skulle ett bedrövande lugn snabbt infinna sig.
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Kattisavans Livs och Camping 

Julafton: 11.00 -  13.00 

Juldagen: 11.00 – 16.00 

Annandagen:  11.00 – 16.00 

Nyårsafton: 11.00 – 14.00 

Nyårsdagen: Stängt 

Trettondagsafton 11-16

Trettondedagen 11-14

Övriga öppettider visas på affärsdörren. 

Fiske och Jakt  

Vi säljer:

- fiskekort för: Umgransele fvo, Blåviksjön/Rusele fvo, Stenträsket,

Fågelvintjärn och Trolltjärn.

- dagkort för småviltsjakt inom Kattisavan JVO

Till Salu 

Kattisavan Camping AB är fortsatt ute till försäljning. 

Blir det ingen ny köpare fortsätter jag som vanligt! 

Alltid billig bensin och diesel!

God Jul och Gott Nytt År!
önskar 

Petra med Personal 

0950 – 180 60 



 

   

Fiskekort för fiske inom Kattisavans fiskevårdsområde .. 
                               

                                           finns att köpa hos:  
 

                                            Emil Mattsson, Kattisavan 64  

         Anders Sandberg, Kattisavan 76  

          Lena Axelsson, Hedvik 30  

          Handlar´n, Kattisavans Camping 

___________________________________________________________________ 

 

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 till nr: 1233511292   
Skriv ”bagarstugan” och namn i meddelandefältet.  
 

Tack 

__________________________________________________ 

 

Intresse finns för att flytta till byn!   
 

Flera familjer har visat intresse för att flytta hit  

till Kattisavan och vi hoppas såklart att de  

ska hitta sitt drömhus här. Så känner du att du har ett  

hus du inte riktigt hinner med, tveka inte att höra av 

dig till någon i KIIF:s styrelse! 

 

Vi vill ju så gärna att vår fina by ska fortsätta  

växa och hållas levande. 

________________________________________________ 

 

                            Kärringträffen  

 

                                 Varmt välkomna till Kärringträffarna som startar  

                                 måndag den 22:a januari. Vi träffas som vanligt 

                                 på Folkets hus. 

                                 Annonsering om tid sker på affären och  

                                 på folkets hus i början av januari.  

 

                                 Hoppas vi ses! 

Födda… 

Stort grattis till Rebecca och Eli  

som fått en tös, Noomi! 

 

 

Många gratulationer även till  

Malin och Fredrik som också fått en flicka! 

_________________________________________ 

 

              Välkommen till byn! 

 

                Hjärtligt välkommen till Kattisavan önskar vi  

                Johan Lindström och Fanny Fransson! 
 

_________________________________________________________ 
 

Vintern har kommit med besked! 

Elljusspåret är preparerat och klart för åkning!  

Lampknappen sitter på stolpen vid spåret ovanför Folkets hus 

Skridskoplanen är spolad och är färdig för  

skridskoträning såväl som för ishockeymatcher. 

_________________________________________________________ 
 

Vindskydd  

 

Använd gärna KIIF:s buor.  
 

- Framnäs, på andra sidan Rusträsket  - Badstranden på Hedvik 

 

- Granholmen, en ö i Rusträsket - Oppa berget, efter elljusspåret 

 

- Ute vid Fäbodarna (andra sidan älven snett mittemot Campingen) 
_______________________________________________________________ 

 

 

En hjärtstartare sitter på baksidan av affären på campingen. 

Koden för att få upp låset är 112! 
____________________________________________________________ 

 

Träning för barn! 

 

Barnaktiviteterna på tisdagskvällarna fortsätter  

efter årsskiftet. Sandra meddelar via nätet när  

det är dags igen samt om det blir skidåkning  

eller träning inne på folkets hus. 
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  styrelse för 2017 består av: 

 

Ordförande:  Anders Sandberg 

Sekreterare:  Niklas Näverlo 

Kassör:  (Julia Hedström) nuv. Lars Högstomm 

Ledamöter:  Rickard Mattsson 

  Åke Svedin 

  Elin Larsson 

  Lars Högstomm 

Suppleanter:  Anders Högberg 

  Malin Willander 

________________________________________________________ 
 

Betala medlemsavgiften till KIIF för år 2018. 

 

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 så swisha till nummer: 1233511292. 

 

Gäller betalningen medlemsavgifter så skriv gärna det i meddelanderutan, 

det underlättar för kassören. Märk också betalningen med namn. 
 

Bankgironr: 5110-6763 Swishnr: 1233511292 
 

Swishnumret kommer även att kunna användas som betalsätt vid andra 

aktiviteter anordnade av KIIF. 

_______________________________ 
 

KIIF - på facebook 
 

På vår facebooksida kan ni följa vad som händer i föreningen  

och i Kattisavan.  

Tanken är att uppmärksamma och informera om kommande evenemang, 

rapportera från styrelsemöten och aktiviteter som föreningen anordnar. 

På Facebooksidan kan ni dessutom enkelt komma i kontakt med  

styrelsen och ni får gärna lämna förslag på förbättringar eller aktiviteter  

för föreningen. 

 

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

 

www.facebook.com/KattisavanKIIF 

 

 

Kom och dansa!  

 

Vi har, som många redan vet, tillsammans med KIIF startat en danskurs  

i Kattisavan under hösten. 

Innehållet är blandat och vi kallar det folkdans. Vilket kan vara 

gammeldans, uppställningsdans, irländsk dans mm.  
 

 

Ett underhållande, uppskattat och trevligt smakprov från vad 

kursdeltagarna lärt sig fick gästerna på Julfesten åskåda.  
 

 

I Januari fortsätter succén och vi välkomnar nya som gamla deltagare. 

Inga förkunskaper behövs. Ta med inneskor, vattenflaska samt en frukt. 

 

Hör av er till Maria för anmälan och frågor 

tel: 073-816 87 01, ottma62@gmail.com 

 

 

Tveka inte. Att röra sig till musik 

är både roligt och bra för kroppen! 
 

 

Hälsningar Maria o Ingemar 

_______________________________________________ 
 

 

  

 Köp Ledkort hos Roland Berg 

 

 En uppmaning till skoteråkare, motionärer  

 och andra som använder skoterlederna.  

 

 Ledkorten säljs för att finansiera skötsel och underhåll. 

_________________________________________________________ 

 

 

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.  

Kör Du bil så tänk på hastigheten och håll högst 50 km/h! 
 

 

Färdas Du utan bil så kom ihåg att  

använda reflex.  

Glöm heller inte bort din hund eller katt utan 

låt även de synas med hjälp av reflexer. 
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   Bya Nytt 

 

Vintern  

2017/2018 
                                                    

 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

   

 

Ansvarig utgivare: 
 

 

   
 

Låna böcker enkelt och bekvämt! 
 

Bokbussen återkommer: 17/1,  21/2,  18/4,  23/5,  27/6 

 

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 

 


