
Bya Nytt
Sommaren – 2012

Ansvarig utgivare:



styrelse fÄr 2012 bestÅr av:

Ordf�rande: Robert Edsk�r 

Sekreterare: Lars H�gstomm

Kass�r: Iris Berg

Ledam�ter: Roland Berg
Markus Brander
Simon Mattsson
Kerstin Svedin

Suppleanter: Niklas Eriksson
Maria O. Axelsson

_____________________________________

KIIF:s �rsm�tesprotokoll samt 
verksamhetsber�ttelse finner Du
p� mittuppslaget.

________________________________________________________

Teckna en bingolottoprenumeration och st�d 
Kattisavans Idrotts- och intressef�rening.

Ring Iris 0950- 137 80



PÅ vÇg genom Kattisavan..

Alla! B�de barn, vuxna 
och djur vistas p� byav�gen, 
d�rf�r �r det viktigt att vi bryr oss om varandra. 

K�r Du bil s� t�nk p� hastigheten och h�ll 
h�gst 50 km/h!

F�rdas Du utan bil s� kom ih�g att,
- Utan reflex �r du sv�r att se i det kommande

h�stm�rkret!

Gl�m heller inte bort din hund eller katt utan l�t �ven 
de synas med hj�lp av reflex.
______________________________________

Planerad fisketÇvling..

KIIF planerar att anordna en 
fisket�vling vintern 2012.

De �nskar d�rf�r hj�lp med att hitta sponsorer och �r 
tacksamma f�r alla f�rslag.

Intresserad? 

Ring Robert 070 – 520 62 13
_______________________________________



Bagarstuga pÅ Byn

Det �r gott med hembakat mjukbr�d p� frukost-
bordet och till fikat i picknickkorgen

Passa p� att boka en dag i bagarstugan p� Folkets Hus 
och baka ditt eget br�d. Pris 150:- Ved ing�r. 

Det finns �ven m�jlighet att boka bagarstugan
endast �ver kv�llen f�r att kanske baka egen pizza. 

Pris 50 :- Ved ing�r.

Ring Monica  0950 - 132 83

___________________________________________

Napp i sommar??

Sommarfisket �r i full g�ng och 
kanske beh�ver Du ett fiskekort

Fiskekort f�r Kattisavans 
Fiskev�rdsomr�de finns att k�pa hos:

Emil Mattsson, Kattisavan 64
Anders Sandberg, Kattisavan 76
Lena Axelsson, Hedvik 30
Kattisavans Camping



KÇllsortering
i

Kattisavan.

Till�tna material f�r sortering vid v�r �tervinnings-
station nere vid avlopps-/pumphuset �r.

Metallf�rpackningar H�rd och mjukplast
Batterier Glasflaskor
Kartonger, wellpapp Tidningar

L�s noga p� containrarna vilka material som f�r 
sorteras i dessa och sl�ng sedan ditt material i r�tt 
container.
Vik ihop kartonger och f�rpackningar samt ta hem 
sopor som inte h�r hemma vid sorteringen.
________________________________________

HundÇgare, H�ll rent efter eran hund!
Hundbajs l�ngs v�ra v�gkanter �r ingen trevlig syn.

Ta med bajset hem till egen soptunna.
Tack!

__________________________________________



�rsm�tesprotokoll 2012-03-11     Kattisavans Idrotts- och Intressef�rening
N�rvarande: 19 st

1. Ordf�rande �ppnade m�tet
2. M�tets utlysning godk�ndes
3. Dagordningen fastst�lldes och godk�ndes
4. Till presidium av m�tet valdes 

- som ordf�rande: Rickard Mattsson
- som sekreterare: Malin Willander 

5. Till protokolljusterare valdes Markus Brander samt Fredrik Lirell
6. Genomg�ng av �rsm�tesprotokollet f�r 2010
7. Verksamhetsber�ttelsen f�r 2011 f�redrogs
8. F�redragning av kassa och revisionsber�ttelse

I Kassan: 13 581 kr
KF: 67 223,50 kr
Nordea: 3 904,13 kr
P� postgirot: 121 752,71 kr

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
10. Fastst�llande av medlemsavgift. (samma som f�reg�ende �r)

- Familjekort med barn upp t.o.m. 15 �r, 100 kr
- Ensamst�ende med barn upp t.o.m 15 �r, 50 kr
- Enskilt kort fr.o.m 16 �r, 50 kr

11.   Till ordf�rande f�r �r 2012 valdes Robert Edsk�r
12.   Till kass�r f�r �ren 2012-2013 valdes Iris Berg 
13.   Till ordinarie ledam�ter f�r �ren 2012–2013 valdes Markus Brander och

Roland Berg
14.   Till styrelsesuppleanter f�r �r 2012 valdes Niklas Eriksson och

Maria O. Axelsson
15.   Till revisorer f�r �r 2012 valdes

- som ordinarie: Karl-Gunnar Lidberg samt Susanne Mattsson
- som suppleant: Per Willander 

16.     Till valberedningen f�r �r 2012 valdes 
- som ordinarie: Rickard Mattsson samt Arne Berg

17.    Till firmatecknare f�r �r 2012 valdes Robert Edsk�r samt Iris Berg 
18.    Inga motioner eller andra f�rslag hade inkommit
19.    �vriga fr�gor:

- Det 9 km l�nga fina skidsp�ret p� Hedvik som dragits upp i vinter har varit 
uppskattat och v�l anv�nt.  Emil och Arne ska r�ja och ta bort stubbar efter sp�ret f�r 
att bredda det inf�r n�sta vinter s� att �ven ett promenadstr�k f�ljer samma v�g. 
Ev. blir det sm� f�r�ndringar i dragningen ocks�.
Promenadsp�ret upp till kalvtj�rn slutar d�rmed att sladdas n�sta s�song f�r att spara 
p� bensinkostnader. 
- Ullmaxm�ssor med KIIF tryck finns att k�pa hos Robert och Ingela f�r 99 kr /st
- F�rlag p� att F�reningen borde byta skoter fr�n en 2 takt till en 4 takt f�r att 
spara p� bensinkostnaderna. KIIF styrelsen f�r i uppdrag att ta med sig fr�gan 



p� kommande styrelsem�ten och unders�ka m�jligheterna.
Kan man s�ka bidrag? Vilken skoter ska man satsa p�? Vilka alternativ finns? 
etc.
- F�reningen kollar om det g�r att fixa ett Q-star kort f�r att minska priset per 
liter br�nsle med 7 �re.
- Viktigt att alla som tankar p� Kattisavans camping f�r f�reningens r�kning 
skriver upp namn och aktivitet p� baksidan kvittot f�r att det ska g� l�ttare f�r 
kass�r och revisorer att f�lja upp vem som tankat och varf�r.
- I sommar beh�ver det r�jas kring elljussp�ret. Niklas E tar p� sig jobbet.
- Som alltid suver�na skoterleder, fina skidsp�r och spolad hockeybana. Tack 
till alla som st�ller upp och hj�lper till att h�lla allt i gott skick. Detta �r viktigt 
�ven f�r att f� bidrag fr�n kommunen, vilket ger tillskott i f�reningskassan.
- Bra och mycket viktigt med ullmax- och bingolottof�rs�ljningen som ger 
f�reningen ett mycket bra tillskott i pengar.
- Tack till alla som p� ett eller annat s�tt st�llt upp f�r KIIF och Kattisavan 
under det g�ngna �ret.
- Stort tack ocks� till Folkets Hus f�reningen f�r gott samarbete under �ret.
- Det bj�ds p� rostbiff, karr�, potatissallad, gr�nsallad samt dryck och br�d. 
Kaffe och kaka.

20. Ordf�rande avslutade m�tet

Verksamhetsber�ttelse f�r 
Kattisavans Idrotts- och Intressef�rening �r 2011

Styrelsen har under �ret haft f�ljande sammans�ttning: 
Ordf�rande Robert Edsk�r. Sekreterare Lars H�gstomm. Kass�r Iris Berg 
Ledam�ter Roland Berg, Markus Brander, Kerstin Svedin och Simon 
Mattsson. Suppleanter Niklas Eriksson och J�rgen Mattsson 
Styrelsen har under �ret haft 9 protokollf�rda m�ten. 
Vi hade ett skotercafe� som blev v�lbes�kt. P� sportlovet m�ttes vi p� 
hockeyplan d�r vi fikade och spelade lite hockey. 
Vi firade Valborg med fika p� Folketshus och sen t�nde vi brasan och sk�t 
fyrverkerier. Campingen st�dades i Maj. 
I Augusti bj�d f�reningen medlemmarna p� fiske och middag p� Campingen. 
�ret avslutades med julfirande p� Folkets Hus. 
F�rs�ljning av Ullmax samt Bingolotto har gett f�reningen ett v�lkommet 
tillskott. 
Styrelsen tackar f�r f�rtroendet att leda f�reningen under 2011

Robert Edsk�r, ordf�rande



Delta och pÅverka i Kattisavans rika fÄreningsliv!

- Kattisavans idrotts- och intressef�rening
- Kattisavans pension�rs- och hobby f�rening
- Kattisavans Folkets Hus f�rening
- Kattisavans fiskev�rdsf�rening
- Kattisavans viltv�rdsf�rening
___________________________________________

FÅgeltornet vid �lvens strand utanf�r Kattisavans 
Camping �r v�l v�rt ett bes�k. Om inte f�r att studera 
de olika f�gelarterna s� f�r att beundra den h�rliga 
utsikten. I f�geltornet finns bord och b�nkar som 
passar utm�rkt f�r en mysig fikastund. 
En djupare b�tkanal invid pirens �stra kant 
g�r det ocks� m�jligt f�r b�ttrafik att ankra 
och g� iland.

�ppet under dygnets alla timmar! 
_____________________________________________

Skriv en rad eller tvÅ..

Kattisavans Bya Nytt publiceras av 
KIIF - Kattisavans Idrotts- och Intressef�rening

Alla har m�jligheten att i bladet
H�r av dig till n�gon i styrelsen f�r mer information 
om tidpunkt f�r n�sta utg�va.



BesÄkare frÅn sÄdern.

I �r kommer ett antal Thail�ndare till 
Kattisavan f�r att plocka b�r under 
sommaren och h�sten. 
Troligen anl�nder de i b�rjan av juli
och de kommer att bo p� Folkets Hus.

___________________________________________

Tack BlÅ grupp f�r det trevliga och 
alltid lika uppskattade valborgsm�ssofirandet.
Gott fika, fint fyrverkeri och god st�mning vid brasan. 
Vad mer kan man �nska?
_________

Nu �r det Stj�rnorna i Gul grupps tur att ta �ver rodret 
ett �r.   

Lycka till.

Gul grupp best�r av:
Iris, Roland, Birgitta, Monica, Anders, Robert, Ingela, 
J�rgen, Rickard, Ann-Gerd, Nicke, Arne, Margareta
___________________________________________
_



Medlemsmiddag med fiske

L�rdagen den 18:e augusti anordnar KIIF en fiskedag 
med efterf�ljande middag f�r sina medlemmar.
Dagen tillbringas p� Kattisavans Camping.

F�reningen bjuder p� put-and-take fisket och det 
b�rjar kl: 14:00.
Middagen serveras kl: 18.00

Meny f�r kv�llen �r Grillbuff� med marinerat 
fl�skk�tt, kycklingspett, korv & k�ttbullar.
Till det serveras potatissallad, potatisgrat�ng, olika 
s�ser, sallad, baguetter & sm�r.

Pris:
Vuxna 149:-
Barn upp t.o.m 12 �r 79:-

Anm�lan till:
Roland  070 – 212 37 80   el. Larsa  070 – 650 63 19

Alternativt kan Du skriva upp dig p� listan som finns 
uppsatt p� aff�ren. Anm�l ev. allergier n�r du bokar.

Sista anm�lningsdag 12:e augusti.

HjÇrtligt VÇlkomna Änskar KIIF.



Kattisavans Livs och Camping
�ppettider under juli m�nad:
M�ndag - L�rdag 08.00 – 22.00
S�ndag 08.00 – 21.00

�ppettider under augusti m�nad: 
M�ndag - L�rdag 09.00 – 21.00
S�ndag 09.00 – 20.00
_____________

MusikcafÉ med Fredrik Juul i K�tan!
Nils-G�ran Lindholm och Eva Skoglund p� dragspel.
Onsdag 18 juli kl: 18.30

Varmt V�lkomna!
_________________________________

Under sommaren kommer vi att k�ra n�gon pubkv�ll och 
buff�. Detta annonseras p� butiken en vecka i f�rv�g.
____________________________

Vi s�ljer fiskekort f�r put-and-take fiske p� 
campingen.  Pris: 140 kr f�r 4 fiskar
Vi s�ljer �ven kort f�r fiske i Stentr�sket samt f�r fiske inom 
Kattisavans fiskev�rdsomr�de.
________________________________________

Alltid billig bensin och diesel

Glad sommar och vÇlkomna in Änskar

Petra med Personal
0950 – 180 60



�r det kanske ett vindskydd, en grillplats och 
lite lugn och ro som lockar i sommar? 
Nyttja g�rna KIIF:s fint utplacerade buor. 

Du finner dem p� nedanst�ende platser:
 Framn�s, andra sidan rustr�sket
 Badstranden p� Hedvik
 Oppa berget, utefter elljussp�ret 
 Ute vid F�bodarna, andra sidan �lven snett 

mittemot Campingen

V�gbeskrivning om du vill ta bilen till f�bodarna i sommar.
K�r E12 fr�n Kattisavans Camping i riktning mot Lycksele
i 6 km. Sv�ng v�nster och k�r �ver Rusforsdammen.
Sv�ng v�nster igen efter dammen och k�r i riktning mot Rusele. F�lj 
v�gen 4 km. Sv�ng sedan v�nster in p� snattermyrv�gen och k�r 3 km 
fram tills att det �r skyltat F�bodar. 
F�lj g�ngstigen 1 km.
_________________________________________

Br�nn inte fl�sket i sommar…

KIIF �nskar alla en riktigt sk�n tid!


