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Ansvarig utgivare: 
 

 
 

   
 

Sommarläsning 
 

Ladda med böcker inför sommaren. 

Bokbussen kör den 3 juli för sista gången innan 

sommaruppehållet.  
 

_____________________________________________ 
 

   Jättestort TACK! 

 

..till er som under vintern skött om 

skidspåren och skoterlederna 

så himla bra! 

 

Tusen Tack från oss frisksportare och naturälskare! 

_____________________________________________ 

 

Många motionärer, djur och barn vistas på 

våra vägar i sommar! Kör försiktigt! 

 

_____________________________________________ 

 

Glad Midsommar 

   önskar KIIF 



   styrelse för 2013  består av: 
 

Ordförande: Lars Högstomm 
 

Sekreterare: Maria O. Axelsson 

 

Kassör:  Iris Berg 

 

Ledamöter:  Roland Berg 

  Markus Brander 

  Simon Mattsson 

  Johan Hammarstedt  

 

Suppleanter: Niklas Eriksson  

  Petra Svedin 
________________________________________________________ 

 

Årsmöte för Kattisavans idrotts- och intresse förening (KIIF) 

hölls i mitten av mars. Årsmötesprotokollet och 

verksamhetsberättelsen finner du på mittuppslaget.  

________________________________________________ 
 

Är du osäker på om Du betalt medlemsavgiften för 2013? 

Kolla med Iris Berg 0950 - 137 80, hon har svaret! 

 

..eller vet du kanske med dig att du har glömt bort att betala?  

Använd då postgironr: 649610-3  

Märk betalningen med ert namn och tel. nummer. 

 

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 

 
 

 

Informationsmöte angående: 

Thailändarnas ankomst till byn och Folkets hus 
 

Onsdag den 3 juli hålls ett informations- 

möte angående de årligt kommande  

thailändarna och dess boende. 

Vad gäller i år?!? 

 

Intresserade träffas på Folkets hus kl: 19.00  

Vi bjuder på kaffe. 

 

Väl mött,  Folkets hus föreningen 

________________________________________________ 

 

Bagarstugan 
 

Att baka bröd i bagarstugan under sommaren  

är fullt möjligt även om thailändarna bor på Folkets Hus. 
 

Den bokas som vanligt på nr: 0950 – 132 83, Monica Å 

 

Pris 150:- Ved ingår. 

___________________________________________ 
 

Till salu! 
 

Fungerande Wascator industritvättmaskin och torktumlare 

i befintligt skick säljes.   

Pris: 1500:-  Först till kvarn. 

 

Intresserade hör av sig till Arne B 070 – 20 60 338 

_________________________________________________ 

 

 

Källsortera på Kattisavans återvinningsstation 

 
 

 

 



 Födda.. 
 

Stort Grattis till Liza & Benjamin  

som fått en liten tös, Tindra. 
 

____________________________________________ 
 

Välkommen till byn.. 
 

Vi hälsar Eva Andersson varmt välkommen 

till Hedvik /Kattisavan! 

 

____________________________________________ 

 

Sommarfiske 

 

Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde  

finns att köpa hos: 

 

Emil Mattsson, Kattisavan 64 

Anders Sandberg, Kattisavan 76 

Lena Axelsson, Hedvik 30 

Handlar´n, Kattisavans Camping 

_________________________________________________ 

 

Annonsering i Bya Nytt 
 

Vill du annonsera eller få något sagt genom Bya nytt så kontakta 

gärna någon i styrelsen för information om ungefärlig tidpunkt för 

nästa utgåva. Bya nytt utkommer 2-4 ggr/ år. 

 

 
 

 

Enkät – Föreningslivet i Kattisavan 

 

Vi vill tacka Alla som lämnat in sina svar och 

synpunkter på den enkät vi skickade ut i byn. 

 

Enkäten är sammanställd och arbetet fortsätter. 

Tusen Tack! 

 

/ Arbetsgruppen för KIIF och Folkets hus föreningen 

________________________________________________ 
 

Medlemsdag med fiske 
 

Lördag den 17 augusti, på Kattisavans camping, finns det 

möjlighet till put-and-take-fiske och middag för 

medlemmarna i KIIF. 

 

I ”pölen” är det satt in 25 kg extra fisk och du får börja  

kroka upp dom kl:14.00 

Buffémiddagen serveras kl: 18.00. 

 

Mer information kring meny, pris  

och anmälan kommer att annonseras  

på affären i början på augusti. 

 

Hjärtligt välkomna! 

________________________________________________ 
 

www.kattisavan.se 
 

Besök gärna Kattisavans bya web (hemsida). Där finner du  

bl. a. aktuell byainformation, bilder, Bya nytt, info om Folkets 

hus, historik om Kattisavan, anslagstavla och mycket mer.. 
 

 
 
 

 



Hallå Där… 
 

alla som är intresserade av att gå en datakurs 

till hösten, oktober - november. 

Kursen är för både nybörjare och för de 

som vill förkovra sig ännu mera.  

Kursen delas upp i två grupper och nybörjarna kommer att ha 

kurs på torsdagar kl: 14.30 – 17.00 . 

Kurstillfällena för den andra gruppen blir  

torsdagar kl: 18.00 – 20.30 
 

För mera information ring Doris M på 0950 - 180 77 

___________________________________________________ 
 

Du och Din hund! 
 

Finns det något intresse för ringträning /hunddressyr i  

Kattisavan med omnejd? 

Ring Cicci för intresseanmälan och ev. frågor,  076 – 83 77 370 

______________________________________________ 
 

 

Mången   

 
..till besökarna och Alla i gul arbetsgrupp för den stämningsfulla 

julfesten med god julgröt och trevlig samvaro. 

..till besökarna och Alla i gul grupp också för det trevliga första 

maj firandet med majbrasa, gott fika och vackert fyrverkeri. 

..till Alla sponsorer, deltagare och funktionärer under 

fisketävlingen. 

..till Alla som ställde upp och hjälpte till med städningen av/runt 

folkets hus, fågeltornet, ljummarstenen och Hedviks badstrand. 

Roligt att vi blev så många!  
..till Alla er som på ett eller annat sätt ställer upp för föreningarna 

i Kattisavan. 

Trevliga torsdagsträffar! 
 

Nyblivna pensionärer och andra daglediga. 

Välkomna till torsdagsträffen mellan kl: 12.00 – 14.00 
 

Fika, lotterier, filmvisning, utflykter och andra aktiviteter. 

 

 Vi ses! 

 

_____________________________________________ 

 

Livsviktigt! 

 

Föreningslivet i Kattisavan har köpt in en hjärtstartare. 

 

Lars Ohlsson kommer till Kattisavan för att ge information 

och instruktion av apparaten och dess funktion. 

När datum och tidpunkt är fastställt kommer  

annonsering att ske på affären. 

 

Bidrag till Hjärtstartaren 

mottages tacksamt! 

 

Pengarna sätts in på  

postgiro nr: 436 23 80 – 0   
 

 

Skynda fynda.. 
 

Lördag den 6 juli är det                               på Folkets hus.  

Fikaförsäljning. 

 

Vid frågor eller bokning av bord;  

ring Birgitta 0950 – 180 55 

 

Varmt välkomna! 

_______________________________________________ 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattisavans Livs och Camping 

 

Öppettider under Juli månad 

 

Måndag – Lördag 08.00 – 22.00 

Söndag  08.00 – 21.00 
 

Övriga öppettider visas på affärsdörren. 
 

Varuutkörning tisdagar och torsdagar 

__________________________________________ 
 

Aktiviteter i Juli – Motorveckan 
 

Onsdag den 24/7 är det grillafton från kl:18.00 

Cruising från Lycksele samt musikquiz. 

Senare under kvällen blir det underhållning av Kyss Karlssons. 

Puben öppen till 01.00 

 

Lördag den 27/7 Auktion. 

Anders och Eva Andersson säljer ut från dubbelt bohag. 

Auktionsutropare B-O Lindgren. Korv och fikaförsäljning. 

Mer info – se kommande annonsering i Annonsbladet 

 

Varmt Välkomna! 

__________________________________________________ 
 

För uthyrning 

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

Badtunna   1250:- /kväll 

Bastutunna   500:-   /kväll 

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

__________________________________________________ 

 

                           www.kattisavan.nu 

 
 
 

Kattisavans Livs och Camping 

 

Fiske 
Vi säljer fiskekort för regnbågsfiske i  

stora spegeldammen. 

140:- /dag    4 regnbågar 

________________________________________________ 
 

Minigolf 

Utmana varandra på minigolf i sommar. 

Pris 30:-    Barn under 7 år 20:- 

________________________________________________ 
 

Stort Tack till alla glada pensionärer som hjälpt  

till att städa! Vi syns på middag till hösten. 

__________________________________________ 
 

Lek och plask 

Badplatsen och lekparken är öppen för alla. 

Missa inte gungorna och den stora lekborgen vid vattnet. 

__________________________________________ 

 

Alltid billig bensin och diesel! 

 

Välkommen till oss! 
önskar  

Petra med Personal 

0950 – 180 60 

_________________________________________________ 

 

Besök gärna fågeltornet och infocentrat (ljummarstenen) som 

ligger i anslutning till Kattisavans Camping.  

 



 

 

Önskemål från revisorerna 

Revisorerna önskar få en kopia av protokoll från varje styrelsemöte. De vill också 

att de som tar ut varor från Kattisavans Livs kommer ihåg att signera kvitton. 

Styrelsen ska ansvara för detta. 
 

Bingolottoförsäljning 

Fråga väcks om det skulle vara möjligt att öka prenumerationer på lotter och 

därmed kunna avsluta dörrförsäljning. Styrelsen får i uppdrag att undersöka 

möjligheterna. 
 

Förslag att starta med bingo 

Styrelsen får med sig frågan till kommande styrelsemöten. 
 

Aktiviteter under motorveckan 

Kattisavans Livs o Camping kommer att ordna grillkväll med musikquiz 

(frågesport) onsdag v 30 Det blir även auktion under lördagen. 
 

Uppmaning till byborna 

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningen genom byn. Ta också ansvar för att 

försöka stoppa de som kör i onyktert tillstånd. 

20.  Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet 
 

Verksamhetsberättelse för KIIF år 2012 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: Robert Edskär 

Sekreterare: Lars Högstomm  

Kassör: Iris Berg 

Ledamöter:     Markus Brander, Roland Berg, 

Simon Mattsson, Kerstin Svedin 

Suppleanter: Niklas Eriksson, Maria O Axelsson 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten 

Årets aktiviteter började med motionskväll med tillhörande fika vid hockeyplanen. 

Sen hade vi ett välbesökt skotercafé med ca: 200 besökare. 

Valborg firades på sedvanligt vis på Folkets hus med fika och lotterier, sedan 

tändes majbrasan på Branders gäla och avslutades med ett fint fyrverkeri. I augusti 

bjöd föreningen medlemmarna på fiske på campingen, vi åt också en god middag i 

kåtan. Året avslutades med julfest på folkets hus där Mikael Boman underhöll 

med sång. En nyare snöskoter införskaffades för att kunna hålla nere 

bränslekostnaderna, den gamla såldes. 

Försäljning av Ullmax och bingolotto har gett föreningen ett välkommet tillskott. 

Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under 2012 

Robert Edskär , Ordförande 
 

 

 

Årsmötesprotokoll KIIF 2013-03-17     23 personer närvarade 
 

1. Ordförande Robert Edskär hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

2. Mötets utlysning godkändes 

3. Dagordningen godkändes 

4. Till ordförande för mötet valdes: Anders Sandberg  

och till sekreterare: Maria O Axelsson 

5. Till justeringsmän valdes: Rickard Mattsson och Ann-Gerd Eriksson 

6. Genomgång av årsmötesprotokoll för 2012 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 föredrogs och godkändes 

8. Föredragning av kassa och revisionsberättelse 

Kassa:  19236,00 :- 

KF:  68923,45 :- 

Nordea:  3972,66 :- 

Plusgiro:  35489,71:- 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012                                                                                                                   

10. Fastställande av medlemsavgift 

Familjekort med barn tom 15 år 100 kr 

Ensamstående med barn tom 15 år  50 kr 

Enskilt kort from 16 år   50 kr 

11. Till ordförande för 2013 valdes: Lars Högstomm 

12. Till sekreterare för 2013-2014 valdes: Maria O Axelsson 

13. Till ordinarie ledamöter för 2013-2014 valdes: 

Simon Mattsson och Johan Hammarstedt 

14. Till styrelsesuppleanter för 2013 valdes: Niklas Eriksson och Petra Svedin 

15. Till revisorer för 2013 valdes: Karl-Gunnar Lidberg och Susanne Mattsson.  

Till revisorsuppleant valdes: Per Willander 

16. Till valberedning för 2013 valdes: Rickard Mattsson och Arne Berg 

17. Till firmatecknare för 2013 valdes: Lars Högstomm och Iris Berg 

18. Inga motioner eller förslag hade inkommit 

19. övriga frågor 

Ansvar för städning av fäbod. Det är KIIF som ansvarar för städningen. Mötet uppdrar 

till styrelsen att planera in städning tex vid de årliga arbetskvällarna.  

 

Ljummarsten 

Marken som stenen står på ägs av Kattisavans Livs och Camping. Styrelsen får i uppdrag 

att skriva nytt avtal med markägaren för att säkra att ljummarstenen tillhör byn. 

 

Skotercafé med paltservering 

Styrelsen ska i fortsättningen bestämma hur många paltar som ska kokas för att undvika 

missförstånd. 

 
 



 

 

Önskemål från revisorerna 

Revisorerna önskar få en kopia av protokoll från varje styrelsemöte. De vill också 

att de som tar ut varor från Kattisavans Livs kommer ihåg att signera kvitton. 

Styrelsen ska ansvara för detta. 
 

Bingolottoförsäljning 

Fråga väcks om det skulle vara möjligt att öka prenumerationer på lotter och 

därmed kunna avsluta dörrförsäljning. Styrelsen får i uppdrag att undersöka 

möjligheterna. 
 

Förslag att starta med bingo 

Styrelsen får med sig frågan till kommande styrelsemöten. 
 

Aktiviteter under motorveckan 

Kattisavans Livs o Camping kommer att ordna grillkväll med musikquiz 

(frågesport) onsdag v 30 Det blir även auktion under lördagen. 
 

Uppmaning till byborna 

Tänk på att hålla hastighetsbegränsningen genom byn. Ta också ansvar för att 

försöka stoppa de som kör i onyktert tillstånd. 

20.  Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet 
 

Verksamhetsberättelse för KIIF år 2012 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: Robert Edskär 

Sekreterare: Lars Högstomm  

Kassör: Iris Berg 

Ledamöter:     Markus Brander, Roland Berg, 

Simon Mattsson, Kerstin Svedin 

Suppleanter: Niklas Eriksson, Maria O Axelsson 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten 

Årets aktiviteter började med motionskväll med tillhörande fika vid hockeyplanen. 

Sen hade vi ett välbesökt skotercafé med ca: 200 besökare. 

Valborg firades på sedvanligt vis på Folkets hus med fika och lotterier, sedan 

tändes majbrasan på Branders gäla och avslutades med ett fint fyrverkeri. I augusti 

bjöd föreningen medlemmarna på fiske på campingen, vi åt också en god middag i 

kåtan. Året avslutades med julfest på folkets hus där Mikael Boman underhöll 

med sång. En nyare snöskoter införskaffades för att kunna hålla nere 

bränslekostnaderna, den gamla såldes. 

Försäljning av Ullmax och bingolotto har gett föreningen ett välkommet tillskott. 

Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under 2012 

Robert Edskär , Ordförande 
 

 

 

Årsmötesprotokoll KIIF 2013-03-17     23 personer närvarade 
 

1. Ordförande Robert Edskär hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

2. Mötets utlysning godkändes 

3. Dagordningen godkändes 

4. Till ordförande för mötet valdes: Anders Sandberg  

och till sekreterare: Maria O Axelsson 

5. Till justeringsmän valdes: Rickard Mattsson och Ann-Gerd Eriksson 

6. Genomgång av årsmötesprotokoll för 2012 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 föredrogs och godkändes 

8. Föredragning av kassa och revisionsberättelse 

Kassa:  19236,00 :- 

KF:  68923,45 :- 

Nordea:  3972,66 :- 

Plusgiro:  35489,71:- 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012                                                                                                                   

10. Fastställande av medlemsavgift 

Familjekort med barn tom 15 år 100 kr 

Ensamstående med barn tom 15 år  50 kr 

Enskilt kort from 16 år   50 kr 

11. Till ordförande för 2013 valdes: Lars Högstomm 

12. Till sekreterare för 2013-2014 valdes: Maria O Axelsson 

13. Till ordinarie ledamöter för 2013-2014 valdes: 

Simon Mattsson och Johan Hammarstedt 

14. Till styrelsesuppleanter för 2013 valdes: Niklas Eriksson och Petra Svedin 

15. Till revisorer för 2013 valdes: Karl-Gunnar Lidberg och Susanne Mattsson.  

Till revisorsuppleant valdes: Per Willander 

16. Till valberedning för 2013 valdes: Rickard Mattsson och Arne Berg 

17. Till firmatecknare för 2013 valdes: Lars Högstomm och Iris Berg 

18. Inga motioner eller förslag hade inkommit 

19. övriga frågor 

Ansvar för städning av fäbod. Det är KIIF som ansvarar för städningen. Mötet uppdrar 

till styrelsen att planera in städning tex vid de årliga arbetskvällarna.  

 

Ljummarsten 

Marken som stenen står på ägs av Kattisavans Livs och Camping. Styrelsen får i uppdrag 

att skriva nytt avtal med markägaren för att säkra att ljummarstenen tillhör byn. 

 

Skotercafé med paltservering 

Styrelsen ska i fortsättningen bestämma hur många paltar som ska kokas för att undvika 

missförstånd. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattisavans Livs och Camping 

 

Öppettider under Juli månad 

 

Måndag – Lördag 08.00 – 22.00 

Söndag  08.00 – 21.00 
 

Övriga öppettider visas på affärsdörren. 
 

Varuutkörning tisdagar och torsdagar 

__________________________________________ 
 

Aktiviteter i Juli – Motorveckan 
 

Onsdag den 24/7 är det grillafton från kl:18.00 

Cruising från Lycksele samt musikquiz. 

Senare under kvällen blir det underhållning av Kyss Karlssons. 

Puben öppen till 01.00 

 

Lördag den 27/7 Auktion. 

Anders och Eva Andersson säljer ut från dubbelt bohag. 

Auktionsutropare B-O Lindgren. Korv och fikaförsäljning. 

Mer info – se kommande annonsering i Annonsbladet 

 

Varmt Välkomna! 

__________________________________________________ 
 

För uthyrning 

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

Badtunna   1250:- /kväll 

Bastutunna   500:-   /kväll 

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

__________________________________________________ 

 

                           www.kattisavan.nu 

 
 
 

Kattisavans Livs och Camping 

 

Fiske 
Vi säljer fiskekort för regnbågsfiske i  

stora spegeldammen. 

140:- /dag    4 regnbågar 

________________________________________________ 
 

Minigolf 

Utmana varandra på minigolf i sommar. 

Pris 30:-    Barn under 7 år 20:- 

________________________________________________ 
 

Stort Tack till alla glada pensionärer som hjälpt  

till att städa! Vi syns på middag till hösten. 

__________________________________________ 
 

Lek och plask 

Badplatsen och lekparken är öppen för alla. 

Missa inte gungorna och den stora lekborgen vid vattnet. 

__________________________________________ 

 

Alltid billig bensin och diesel! 

 

Välkommen till oss! 
önskar  

Petra med Personal 

0950 – 180 60 

_________________________________________________ 

 

Besök gärna fågeltornet och infocentrat (ljummarstenen) som 

ligger i anslutning till Kattisavans Camping.  

 

http://www.kattisavan.nu/


Hallå Där… 
 

alla som är intresserade av att gå en datakurs 

till hösten, oktober - november. 

Kursen är för både nybörjare och för de 

som vill förkovra sig ännu mera.  

Kursen delas upp i två grupper och nybörjarna kommer att ha 

kurs på torsdagar kl: 14.30 – 17.00 . 

Kurstillfällena för den andra gruppen blir  

torsdagar kl: 18.00 – 20.30 
 

För mera information ring Doris M på 0950 - 180 77 

___________________________________________________ 
 

Du och Din hund! 
 

Finns det något intresse för ringträning /hunddressyr i  

Kattisavan med omnejd? 

Ring Cicci för intresseanmälan och ev. frågor,  076 – 83 77 370 

______________________________________________ 
 

 

Mången   

 
..till besökarna och Alla i gul arbetsgrupp för den stämningsfulla 

julfesten med god julgröt och trevlig samvaro. 

..till besökarna och Alla i gul grupp också för det trevliga första 

maj firandet med majbrasa, gott fika och vackert fyrverkeri. 

..till Alla sponsorer, deltagare och funktionärer under 

fisketävlingen. 

..till Alla som ställde upp och hjälpte till med städningen av/runt 

folkets hus, fågeltornet, ljummarstenen och Hedviks badstrand. 

Roligt att vi blev så många!  
..till Alla er som på ett eller annat sätt ställer upp för föreningarna 

i Kattisavan. 

Trevliga torsdagsträffar! 
 

Nyblivna pensionärer och andra daglediga. 

Välkomna till torsdagsträffen mellan kl: 12.00 – 14.00 
 

Fika, lotterier, filmvisning, utflykter och andra aktiviteter. 

 

 Vi ses! 

 

_____________________________________________ 

 

Livsviktigt! 

 

Föreningslivet i Kattisavan har köpt in en hjärtstartare. 

 

Lars Ohlsson kommer till Kattisavan för att ge information 

och instruktion av apparaten och dess funktion. 

När datum och tidpunkt är fastställt kommer  

annonsering att ske på affären. 

 

Bidrag till Hjärtstartaren 

mottages tacksamt! 

 

Pengarna sätts in på  

postgiro nr: 436 23 80 – 0   
 

 

Skynda fynda.. 
 

Lördag den 6 juli är det                               på Folkets hus.  

Fikaförsäljning. 

 

Vid frågor eller bokning av bord;  

ring Birgitta 0950 – 180 55 

 

Varmt välkomna! 

_______________________________________________ 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Födda.. 
 

Stort Grattis till Liza & Benjamin  

som fått en liten tös, Tindra. 
 

____________________________________________ 
 

Välkommen till byn.. 
 

Vi hälsar Eva Andersson varmt välkommen 

till Hedvik /Kattisavan! 

 

____________________________________________ 

 

Sommarfiske 

 

Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde  

finns att köpa hos: 

 

Emil Mattsson, Kattisavan 64 

Anders Sandberg, Kattisavan 76 

Lena Axelsson, Hedvik 30 

Handlar´n, Kattisavans Camping 

_________________________________________________ 

 

Annonsering i Bya Nytt 
 

Vill du annonsera eller få något sagt genom Bya nytt så kontakta 

gärna någon i styrelsen för information om ungefärlig tidpunkt för 

nästa utgåva. Bya nytt utkommer 2-4 ggr/ år. 

 

 
 

 

Enkät – Föreningslivet i Kattisavan 

 

Vi vill tacka Alla som lämnat in sina svar och 

synpunkter på den enkät vi skickade ut i byn. 

 

Enkäten är sammanställd och arbetet fortsätter. 

Tusen Tack! 

 

/ Arbetsgruppen för KIIF och Folkets hus föreningen 

________________________________________________ 
 

Medlemsdag med fiske 
 

Lördag den 17 augusti, på Kattisavans camping, finns det 

möjlighet till put-and-take-fiske och middag för 

medlemmarna i KIIF. 

 

I ”pölen” är det satt in 25 kg extra fisk och du får börja  

kroka upp dom kl:14.00 

Buffémiddagen serveras kl: 18.00. 

 

Mer information kring meny, pris  

och anmälan kommer att annonseras  

på affären i början på augusti. 

 

Hjärtligt välkomna! 

________________________________________________ 
 

www.kattisavan.se 
 

Besök gärna Kattisavans bya web (hemsida). Där finner du  

bl. a. aktuell byainformation, bilder, Bya nytt, info om Folkets 

hus, historik om Kattisavan, anslagstavla och mycket mer.. 
 

 
 
 

 

http://www.kattisavan.se/


   styrelse för 2013  består av: 
 

Ordförande: Lars Högstomm 
 

Sekreterare: Maria O. Axelsson 

 

Kassör:  Iris Berg 

 

Ledamöter:  Roland Berg 

  Markus Brander 

  Simon Mattsson 

  Johan Hammarstedt  

 

Suppleanter: Niklas Eriksson  

  Petra Svedin 
________________________________________________________ 

 

Årsmöte för Kattisavans idrotts- och intresse förening (KIIF) 

hölls i mitten av mars. Årsmötesprotokollet och 

verksamhetsberättelsen finner du på mittuppslaget.  

________________________________________________ 
 

Är du osäker på om Du betalt medlemsavgiften för 2013? 

Kolla med Iris Berg 0950 - 137 80, hon har svaret! 

 

..eller vet du kanske med dig att du har glömt bort att betala?  

Använd då postgironr: 649610-3  

Märk betalningen med ert namn och tel. nummer. 

 

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 

 
 

 

Informationsmöte angående: 

Thailändarnas ankomst till byn och Folkets hus 
 

Onsdag den 3 juli hålls ett informations- 

möte angående de årligt kommande  

thailändarna och dess boende. 

Vad gäller i år?!? 

 

Intresserade träffas på Folkets hus kl: 19.00  

Vi bjuder på kaffe. 

 

Väl mött,  Folkets hus föreningen 

________________________________________________ 

 

Bagarstugan 
 

Att baka bröd i bagarstugan under sommaren  

är fullt möjligt även om thailändarna bor på Folkets Hus. 
 

Den bokas som vanligt på nr: 0950 – 132 83, Monica Å 

 

Pris 150:- Ved ingår. 

___________________________________________ 
 

Till salu! 
 

Fungerande Wascator industritvättmaskin och torktumlare 

i befintligt skick säljes.   

Pris: 1500:-  Först till kvarn. 

 

Intresserade hör av sig till Arne B 070 – 20 60 338 

_________________________________________________ 

 

 

Källsortera på Kattisavans återvinningsstation 

 
 

 

 



     Bya Nytt 
 

         Sommaren – 2013 
 

 
 

                                                        
 
 
 
                                                                       
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
Ansvarig utgivare: 
 

 
 

   
 

Sommarläsning 
 

Ladda med böcker inför sommaren. 

Bokbussen kör den 3 juli för sista gången innan 

sommaruppehållet.  
 

_____________________________________________ 
 

   Jättestort TACK! 

 

..till er som under vintern skött om 

skidspåren och skoterlederna 

så himla bra! 

 

Tusen Tack från oss frisksportare och naturälskare! 

_____________________________________________ 

 

Många motionärer, djur och barn vistas på 

våra vägar i sommar! Kör försiktigt! 

 

_____________________________________________ 

 

Glad Midsommar 

   önskar KIIF 


