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Ansvarig utgivare: 
 

 
 

   
 

Bagarstugan 
 

Att baka bröd eller pizza i bagarstugan under sommaren  

är fullt möjligt även fast Folkets Hus är uthyrt. 
 

Pris och bokning: 0950 – 132 83, Monica Å 

_____________________________________________ 
 

Sommarläsning 
 

Ladda med böcker inför sommaren. 

Bokbussen kör den 17 juni för sista gången 

innan sommaruppehållet.  
 

___________________________________________________ 

 
 

..till Alla som ställer  

upp för föreningslivet  

i Kattisavan. 

 

Ni är Bäst! 
 

_____________________________________________ 
 

 

 

 

Glad Midsommar 

   önskar KIIF 



 

 

  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 
________________________________________________________ 

 

Årsmötet för Kattisavans idrotts- och intresse förening (KIIF) 

hölls i slutet av mars. Årsmötesprotokollet och 

verksamhetsberättelsen finner du på mittuppslaget.  

________________________________________________ 
 

Är du osäker på om Du betalt medlemsavgiften för 2015? 

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 postgiro nr: 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 

 
 

 

KIIF:s  medlemsdag   
 

Lördag den 22 augusti planerar vi att 

genomföra en medlemsdag med 

klassiskt notvarp på Hedvik.  
(liknande 2014) 

 

Mat kommer att tillredas av fångsten 

och serveras med tillbehör.  

Alternativ meny kommer att finnas!  

 

Mer information kommer i början av augusti på hemsidan 

www.kattisavan.se samt via anslag på campingen. 

________________________________________________ 

 

Timringskurs 

 

 

 

Vi planerar att fortsätta med timringskursen i sommar.  

Vid intresseanmälan och information,  

ring Ingemar 070-279 01 89 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

Lördag den 13:e juni mellan kl: 11.00 – 14.00 
är det loppis på Folkets hus. 

Servering - Våfflor 

 
 

Har Du prylar du vill sälja? 

Hyr ett bord för 50 kr  

Ring Birgitta 070 – 253 00 18 
 

 

Varmt välkomna! 

 
 

________________________________________________________   

http://www.kattisavan.se/


 
Födda… 
 

Stort grattis till Cicci och Johan som 

fått en liten grabb, Walter. 

Stort Grattis även till Malin och Fredrik  

som fått en liten tjej, Vira. 

__________________________________________ 
 

Välkommen till byn… 
Hjärtligt välkommen till Kattisavan  
önskar vi Lena Edström 

____________________________________________________________________ 

 

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 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
 
 

                  Kattisavan – En Levande By 

Städkvällar på Folkets hus 
 

Tisdag den 9:e juni träffas alla som 

kan och vill på Folkan för en ute-

städkväll. Vi krattar, rensar rabatter, 

fixar och gör fint utomhus. 

Ta med ändamålsenliga redskap. 

 

Drop-in från kl. 18.00  

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te/saft. 

 

Måndag den 22:a juni och tisdag den 23:e juni träffas vi för 

invändig städning (ingen fönsterputsning) 

 

Drop-in från kl: 18.00 

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te/saft. 

 

/Folkets Hus-föreningen  

_________________________________________________ 

Uthyrning av Kattisavans Folkets Hus 

 

Folkan kommer i sommar att hyras ut till  

ett bärföretag, HIAB från Värmland,  

under tiden 14/7-31/9.  

Mer information kommer att skickas ut i  

era brevlådor så snart vi kan. 

Dessutom kommer vi att ha ett informationsmöte på Folkan 

torsdagen den 18/6 kl: 18.00 

Där kommer Sylve Björkman och Johan Borg från HIAB att 

medverka för att informera och svara på alla ev. frågor. 

/ Folkets Hus-föreningen 

 

 



 

Många motionärer, djur och barn vistas  

på våra vägar i sommar!  

 

Vi uppmanar er ALLA att lätta på 

gaspedalen genom byn och att köra 

försiktigt! 
 

____________________________________________ 
 

Hundägare 
 

Håll våra vägar rena i sommar. Plocka upp  

hundbajset efter er och släng det i egen tunna. 
______________________________________________________ 

 

Försäljning av egentillverkade produkter!  
 

- salva och kropps-peeling med doft av skog, citron el. lavendel 

- hemvirkade grytlappar  

- änglar i glas (glasfusing)  

- Gratulationskort (Gör även kort på beställning)  
 

Ring Susanne Mattsson, 076 - 1 305 305 

___________________________________________________ 
 

Kläder från me&i  

 

Det kommer att hållas ett me&i party  

på Hedvik under september månad.  

Ekologiska kläder för baby  

samt giftfria kläder för barn och dam.  

Mer info kommer… 
 

me&i – Swedish design for cool people 

 

_____________________________________________ 
 

 

 

Grillfesten! 
 

Årets grillfest arrangeras fredagen  

den 17 Juli. Grillarna tänds 17:30. 

 

I år kommer vi att hålla till på hockeyplanen  

(och slå upp ett partytält vid sämre väder) 
 

Var och en tar med sig egen mat och dryck  

och i år får man även ta med egna tallrikar,  

glas och bestick.  

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

 

Alla medlemmar i KIIF är hjärtligt välkomna! 

____________________________________________ 
 

Ta del av aktuell information, se kommande arrangemang  

och läs Bya Nytt på.. 

 

www.kattisavan.se 

__________________________________________________ 

 

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  

Ingemar: 070-279 01 89 eller Maria: 073-816 87 01 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fredagar 

__________________________________________ 
 

Musikcafé  
 

Under augusti månad kommer vi att arrangera ett musikcafé 

tillsamman med svenska kyrkan. 

Datum meddelas senare. 

________________________________________________ 
 

För uthyrning 

 

Fiskebåtar med 2,3 hk motor 350:-   /dygn 
Badtunna   1250:- /kväll 

Bastutunna   500:-   /kväll 

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

________________________________________________   
 

 

Vi har, som de flesta redan vet, ansökt om att få  

hyra ut 50 platser till asylsökande flyktingar. 

I nuläget har vi ingen mer info.  

Under processens gång hoppas vi dock  

få mer information och kommer då att kalla  

till ett informationsmöte. 

Se anslag på affären. 

________________________________________________ 
 

 

                            www.kattisavan.com                        

Kattisavans Livs och Camping 
 

 

 

Fiske och Jakt 
Sommaren 2015 uteblir allt ädelfiske pga.  

problem hos fiskleverantören. 
 

Vi säljer däremot 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. 

__________________________________________ 
 

 

Alltid billig bensin och diesel! 

 

Välkommen in till oss! 
önskar  

Petra med personal 

0950 – 180 60 

_________________________________________________ 
 

Besök gärna fågeltornet och infocentrat (ljummarstenen) som 

ligger i anslutning till Kattisavans Camping.  

 



 

 

 

Årsmötesprotokoll 2015-03-22 Kattisavans Idrotts- och Intresseförening 

16 personer var närvarande 

1. Ordförande Ingemar Axelsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2. Till ordförande för mötet valdes Anders Sandberg  

3. Till sekreterare för mötet valdes Maria O Axelsson 

4. Mötets utlysning godkändes  

5. Dagordningen godkändes  

6. Till protokolljusterare valdes Bill Ågren och Samuel Winter 

7. Genomgång av årsmötesprotokoll för 2014 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 föredrogs och godkändes 

9. Föredragning av kassa och revisionsberättelse 

Kassa: 10251 kr 

Nordea: 4027,46 

Plusgiro: 61282,06 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014                                                                                                                         

11. 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   

12. Till ordförande för 2015 valdes Ingemar Axelsson 

13. Till ordinarie ledamot för 2015 valdes Johan Hammarstedt och till ordinarie ledamot för 

2015-2016 valdes Samuel Winter. Till sekreterare för 2015 valdes Maria O Axelsson. 

14. Till firmatecknare för 2015 valdes Ingemar Axelsson och Iris Berg  

15. Till styrelsesuppleanter för 2015 valdes Bill Ågren och Malin Willander  

16. Till valberedning för 2015 valdes Lars Högstomm (sammankallande) och Arne Berg. 

17. Till revisor valdes Susanne Mattsson för 2015-2016. Karl-Gunnar Lidberg har ett år kvar. 

Till revisorsuppleant valdes Margareta Berg  

18. Inga motioner eller förslag hade inkommit  

19. Övriga frågor 

* Vattenslangarna vid hockeyplan är i dåligt skick. De läcker vid spolning så att det bildas 

isbanor på icke önskvärda ställen. Flera stolpar behöver också bytas ut. Ansvariga för 

hockeyplanen (Larsa och Robert) får i uppdrag att kalla till ett möte tidigt på sommaren 

för att besluta om vad som ska göras och planera en arbetskväll. Vid mötet bör även 

diskuteras vad som ska göras med kvarglömd utrustning mm i omklädningsrummet.  
 

*Sportlovsaktiviteter. Styrelsen upplever att det inte finns något intresse för dessa 

aktiviteter längre. Antalet deltagare har kraftigt minskat de senaste åren. Vid årets träff på 

hockeyplan var det endast 4 mindre barn som deltog. På fisketävlingen var det 5 vuxna 

och 4 barn. Mötet beslutar att föreningen tillsammans med Foketshusföreningen kallar 

byborna till en träff under hösten med syftet att kolla av intresset för vilka aktiviteter som 

vi ska satsa på. Vad vill byborna?   

20. Mötet avslutades. Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. Mötesdeltagarna 

bjöds därefter på en lättare middag med potatissallad, helstekt karré, rostbiff och sallad 

mm från Kattisavans Camping. Kaffe med hembakad godbit blev en fin avrundning av 

dagens sammankomst. 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2014 - Kattisavans Idrotts- och Intresseförening  
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

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

Ledamöter: Rickard Mattsson, Johan Hammarstedt, Sandra Mårtensson, Simon Mattsson  

Suppleanter: Niklas Eriksson, Petra Svedin  

 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten.  

 

Årets aktiviteter började med ett skotercafé med ca: 150 besökare. Där serverades hemgjord 

palt med tillbehör samt kaffe med kaka. Snöbristen och krock med skotercafé i Björksele 

gjorde att besökarantalet blev mindre än föregående år.  
 

Under sportlovet anordnades en kväll med aktiviteter på hockeyplan där det serverades 

varmkorv och fika.  

 

I mitten av Mars gjorde vi ett nytt försök med fisketävling på Avan. Där såldes grillade 

hamburgare och fika. Det var ett trevligt och uppskattat arrangemang. Trots att deltagarantalet 

nästan fördubblades från föregående år så var antalet deltagare ganska klent.  Prisbordet var 

som föregående år av god klass.  

 

Ett nytt upplägg av Valborg provades. Kattisavans camping stod för majbrasan och 

fikaförsäljningen. Föreningen höll i fyrverkeriet och lottförsäljningen. Efter brasan var puben 

öppen. Bra med besökare både från byn och närliggande byar.  

 

En loppis anordnades i början av juli där kärringträffens damer stod för fikaförsäljningen och 

fikakassan skänktes till välgörenhet i Ryssland.   

 

I slutet på juli hade vi en grillfest utanför Folkets hus för byn där ca 35 personer var med.  

En trevlig kväll med glada människor som skrattade åt roliga minnen från förr, bl.a. de 

historiska kvällarna med inspelningar av dansband till Folkets hus danskvällar.  

 

Under augusti månad hade vi en medlemsdag på Hedvik med ett traditionellt notvarp. 

Medlemmarna bjöds på ”knörrese-löja” och en underhållande tipsrunda där deltagarnas 

kreativa tänkande testades. Därefter serverades en middag i det fria. Nämnas bör att vi hade 

iallafall tur med vädret.  

 

Under året startades barn och vuxenträning med Sandra Mårtensson som ledare. Många av 

byns medlemmar upplevde fenomenet ”träningsvärk”.  

 

Året avslutades med julfestens fyrtioårs-jubileum på Folkets hus.  Lucia-tåg, fiskdamm och 

tomtebesök avverkades under kvällen. Även ringdans och grötmiddag hanns med. Ett gäng 

trevliga tjejer skötte underhållning.  Vuxenskolan var medarrangörer.  Det var ca 120 personer 

närvarande, varav 35 barn.  

 

Även detta år har vi haft fina skidspår och skoterleder.  

 

Under året har det iordningsställts en lokal för välbefinnande massage. Klubblokalen har 

fräschats upp och gjorts om till träningslokal. Ett multigym är inköpt och inmonterat i lokalen.  

 

Försäljning av Ullmax och bingolotter har gett ett välkommet tillskott i kassan.  

 

Styrelsen tackar alla medlemmar som ställt upp med olika insatser under året. Vi passar även 

på tacka de medlemmar som kommit in med trevliga förslag som vi i styrelsen har försökt att 

förverkliga. Tex grillfesten och notvarpet. Mera idéer och förslag önskas om vi ska ha en 

levande by.  

 

Tack för det förtroende som vi i styrelsen känt att leda byns förening under 2014. 

 

Ordförande Ingemar Axelsson 
 



 

 

 

Årsmötesprotokoll 2015-03-22 Kattisavans Idrotts- och Intresseförening 

16 personer var närvarande 

1. Ordförande Ingemar Axelsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2. Till ordförande för mötet valdes Anders Sandberg  

3. Till sekreterare för mötet valdes Maria O Axelsson 

4. Mötets utlysning godkändes  

5. Dagordningen godkändes  

6. Till protokolljusterare valdes Bill Ågren och Samuel Winter 

7. Genomgång av årsmötesprotokoll för 2014 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 föredrogs och godkändes 

9. Föredragning av kassa och revisionsberättelse 

Kassa: 10251 kr 

Nordea: 4027,46 

Plusgiro: 61282,06 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014                                                                                                                         

11. 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   

12. Till ordförande för 2015 valdes Ingemar Axelsson 

13. Till ordinarie ledamot för 2015 valdes Johan Hammarstedt och till ordinarie ledamot för 

2015-2016 valdes Samuel Winter. Till sekreterare för 2015 valdes Maria O Axelsson. 

14. Till firmatecknare för 2015 valdes Ingemar Axelsson och Iris Berg  

15. Till styrelsesuppleanter för 2015 valdes Bill Ågren och Malin Willander  

16. Till valberedning för 2015 valdes Lars Högstomm (sammankallande) och Arne Berg. 

17. Till revisor valdes Susanne Mattsson för 2015-2016. Karl-Gunnar Lidberg har ett år kvar. 

Till revisorsuppleant valdes Margareta Berg  

18. Inga motioner eller förslag hade inkommit  

19. Övriga frågor 

* Vattenslangarna vid hockeyplan är i dåligt skick. De läcker vid spolning så att det bildas 

isbanor på icke önskvärda ställen. Flera stolpar behöver också bytas ut. Ansvariga för 

hockeyplanen (Larsa och Robert) får i uppdrag att kalla till ett möte tidigt på sommaren 

för att besluta om vad som ska göras och planera en arbetskväll. Vid mötet bör även 

diskuteras vad som ska göras med kvarglömd utrustning mm i omklädningsrummet.  
 

*Sportlovsaktiviteter. Styrelsen upplever att det inte finns något intresse för dessa 

aktiviteter längre. Antalet deltagare har kraftigt minskat de senaste åren. Vid årets träff på 

hockeyplan var det endast 4 mindre barn som deltog. På fisketävlingen var det 5 vuxna 

och 4 barn. Mötet beslutar att föreningen tillsammans med Foketshusföreningen kallar 

byborna till en träff under hösten med syftet att kolla av intresset för vilka aktiviteter som 

vi ska satsa på. Vad vill byborna?   

20. Mötet avslutades. Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. Mötesdeltagarna 

bjöds därefter på en lättare middag med potatissallad, helstekt karré, rostbiff och sallad 

mm från Kattisavans Camping. Kaffe med hembakad godbit blev en fin avrundning av 

dagens sammankomst. 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2014 - Kattisavans Idrotts- och Intresseförening  
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

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

Ledamöter: Rickard Mattsson, Johan Hammarstedt, Sandra Mårtensson, Simon Mattsson  

Suppleanter: Niklas Eriksson, Petra Svedin  

 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten.  

 

Årets aktiviteter började med ett skotercafé med ca: 150 besökare. Där serverades hemgjord 

palt med tillbehör samt kaffe med kaka. Snöbristen och krock med skotercafé i Björksele 

gjorde att besökarantalet blev mindre än föregående år.  
 

Under sportlovet anordnades en kväll med aktiviteter på hockeyplan där det serverades 

varmkorv och fika.  

 

I mitten av Mars gjorde vi ett nytt försök med fisketävling på Avan. Där såldes grillade 

hamburgare och fika. Det var ett trevligt och uppskattat arrangemang. Trots att deltagarantalet 

nästan fördubblades från föregående år så var antalet deltagare ganska klent.  Prisbordet var 

som föregående år av god klass.  

 

Ett nytt upplägg av Valborg provades. Kattisavans camping stod för majbrasan och 

fikaförsäljningen. Föreningen höll i fyrverkeriet och lottförsäljningen. Efter brasan var puben 

öppen. Bra med besökare både från byn och närliggande byar.  

 

En loppis anordnades i början av juli där kärringträffens damer stod för fikaförsäljningen och 

fikakassan skänktes till välgörenhet i Ryssland.   

 

I slutet på juli hade vi en grillfest utanför Folkets hus för byn där ca 35 personer var med.  

En trevlig kväll med glada människor som skrattade åt roliga minnen från förr, bl.a. de 

historiska kvällarna med inspelningar av dansband till Folkets hus danskvällar.  

 

Under augusti månad hade vi en medlemsdag på Hedvik med ett traditionellt notvarp. 

Medlemmarna bjöds på ”knörrese-löja” och en underhållande tipsrunda där deltagarnas 

kreativa tänkande testades. Därefter serverades en middag i det fria. Nämnas bör att vi hade 

iallafall tur med vädret.  

 

Under året startades barn och vuxenträning med Sandra Mårtensson som ledare. Många av 

byns medlemmar upplevde fenomenet ”träningsvärk”.  

 

Året avslutades med julfestens fyrtioårs-jubileum på Folkets hus.  Lucia-tåg, fiskdamm och 

tomtebesök avverkades under kvällen. Även ringdans och grötmiddag hanns med. Ett gäng 

trevliga tjejer skötte underhållning.  Vuxenskolan var medarrangörer.  Det var ca 120 personer 

närvarande, varav 35 barn.  

 

Även detta år har vi haft fina skidspår och skoterleder.  

 

Under året har det iordningsställts en lokal för välbefinnande massage. Klubblokalen har 

fräschats upp och gjorts om till träningslokal. Ett multigym är inköpt och inmonterat i lokalen.  

 

Försäljning av Ullmax och bingolotter har gett ett välkommet tillskott i kassan.  

 

Styrelsen tackar alla medlemmar som ställt upp med olika insatser under året. Vi passar även 

på tacka de medlemmar som kommit in med trevliga förslag som vi i styrelsen har försökt att 

förverkliga. Tex grillfesten och notvarpet. Mera idéer och förslag önskas om vi ska ha en 

levande by.  

 

Tack för det förtroende som vi i styrelsen känt att leda byns förening under 2014. 

 

Ordförande Ingemar Axelsson 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fredagar 

__________________________________________ 
 

Musikcafé  
 

Under augusti månad kommer vi att arrangera ett musikcafé 

tillsamman med svenska kyrkan. 

Datum meddelas senare. 

________________________________________________ 
 

För uthyrning 

 

Fiskebåtar med 2,3 hk motor 350:-   /dygn 
Badtunna   1250:- /kväll 

Bastutunna   500:-   /kväll 

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

________________________________________________   
 

 

Vi har, som de flesta redan vet, ansökt om att få  

hyra ut 50 platser till asylsökande flyktingar. 

I nuläget har vi ingen mer info.  

Under processens gång hoppas vi dock  

få mer information och kommer då att kalla  

till ett informationsmöte. 

Se anslag på affären. 

________________________________________________ 
 

 

                            www.kattisavan.com                        

Kattisavans Livs och Camping 
 

 

 

Fiske och Jakt 
Sommaren 2015 uteblir allt ädelfiske pga.  

problem hos fiskleverantören. 
 

Vi säljer däremot 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. 

__________________________________________ 
 

 

Alltid billig bensin och diesel! 

 

Välkommen in till oss! 
önskar  

Petra med personal 

0950 – 180 60 

_________________________________________________ 
 

Besök gärna fågeltornet och infocentrat (ljummarstenen) som 

ligger i anslutning till Kattisavans Camping.  

 



 

Många motionärer, djur och barn vistas  

på våra vägar i sommar!  

 

Vi uppmanar er ALLA att lätta på 

gaspedalen genom byn och att köra 

försiktigt! 
 

____________________________________________ 
 

Hundägare 
 

Håll våra vägar rena i sommar. Plocka upp  

hundbajset efter er och släng det i egen tunna. 
______________________________________________________ 

 

Försäljning av egentillverkade produkter!  
 

- salva och kropps-peeling med doft av skog, citron el. lavendel 

- hemvirkade grytlappar  

- änglar i glas (glasfusing)  

- Gratulationskort (Gör även kort på beställning)  
 

Ring Susanne Mattsson, 076 - 1 305 305 

___________________________________________________ 
 

Kläder från me&i  

 

Det kommer att hållas ett me&i party  

på Hedvik under september månad.  

Ekologiska kläder för baby  

samt giftfria kläder för barn och dam.  

Mer info kommer… 
 

me&i – Swedish design for cool people 

 

_____________________________________________ 
 

 

 

Grillfesten! 
 

Årets grillfest arrangeras fredagen  

den 17 Juli. Grillarna tänds 17:30. 

 

I år kommer vi att hålla till på hockeyplanen  

(och slå upp ett partytält vid sämre väder) 
 

Var och en tar med sig egen mat och dryck  

och i år får man även ta med egna tallrikar,  

glas och bestick.  

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

 

Alla medlemmar i KIIF är hjärtligt välkomna! 

____________________________________________ 
 

Ta del av aktuell information, se kommande arrangemang  

och läs Bya Nytt på.. 

 

www.kattisavan.se 

__________________________________________________ 

 

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  

Ingemar: 070-279 01 89 eller Maria: 073-816 87 01 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Födda… 
 

Stort grattis till Cicci och Johan som 

fått en liten grabb, Walter. 

Stort Grattis även till Malin och Fredrik  

som fått en liten tjej, Vira. 

__________________________________________ 
 

Välkommen till byn… 
Hjärtligt välkommen till Kattisavan  
önskar vi Lena Edström 

____________________________________________________________________ 

 

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 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
 
 

                  Kattisavan – En Levande By 

Städkvällar på Folkets hus 
 

Tisdag den 9:e juni träffas alla som 

kan och vill på Folkan för en ute-

städkväll. Vi krattar, rensar rabatter, 

fixar och gör fint utomhus. 

Ta med ändamålsenliga redskap. 

 

Drop-in från kl. 18.00  

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te/saft. 

 

Måndag den 22:a juni och tisdag den 23:e juni träffas vi för 

invändig städning (ingen fönsterputsning) 

 

Drop-in från kl: 18.00 

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te/saft. 

 

/Folkets Hus-föreningen  

_________________________________________________ 

Uthyrning av Kattisavans Folkets Hus 

 

Folkan kommer i sommar att hyras ut till  

ett bärföretag, HIAB från Värmland,  

under tiden 14/7-31/9.  

Mer information kommer att skickas ut i  

era brevlådor så snart vi kan. 

Dessutom kommer vi att ha ett informationsmöte på Folkan 

torsdagen den 18/6 kl: 18.00 

Där kommer Sylve Björkman och Johan Borg från HIAB att 

medverka för att informera och svara på alla ev. frågor. 

/ Folkets Hus-föreningen 

 

 



 

 

  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 
________________________________________________________ 

 

Årsmötet för Kattisavans idrotts- och intresse förening (KIIF) 

hölls i slutet av mars. Årsmötesprotokollet och 

verksamhetsberättelsen finner du på mittuppslaget.  

________________________________________________ 
 

Är du osäker på om Du betalt medlemsavgiften för 2015? 

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 postgiro nr: 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 

 
 

 

KIIF:s  medlemsdag   
 

Lördag den 22 augusti planerar vi att 

genomföra en medlemsdag med 

klassiskt notvarp på Hedvik.  
(liknande 2014) 

 

Mat kommer att tillredas av fångsten 

och serveras med tillbehör.  

Alternativ meny kommer att finnas!  

 

Mer information kommer i början av augusti på hemsidan 

www.kattisavan.se samt via anslag på campingen. 

________________________________________________ 

 

Timringskurs 

 

 

 

Vi planerar att fortsätta med timringskursen i sommar.  

Vid intresseanmälan och information,  

ring Ingemar 070-279 01 89 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

Lördag den 13:e juni mellan kl: 11.00 – 14.00 
är det loppis på Folkets hus. 

Servering - Våfflor 

 
 

Har Du prylar du vill sälja? 

Hyr ett bord för 50 kr  

Ring Birgitta 070 – 253 00 18 
 

 

Varmt välkomna! 

 
 

________________________________________________________   



  

   Bya Nytt 
 

              Sommaren – 2015 
                                                    
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

   

 

 

Ansvarig utgivare: 
 

 
 

   
 

Bagarstugan 
 

Att baka bröd eller pizza i bagarstugan under sommaren  

är fullt möjligt även fast Folkets Hus är uthyrt. 
 

Pris och bokning: 0950 – 132 83, Monica Å 

_____________________________________________ 
 

Sommarläsning 
 

Ladda med böcker inför sommaren. 

Bokbussen kör den 17 juni för sista gången 

innan sommaruppehållet.  
 

___________________________________________________ 

 
 

..till Alla som ställer  

upp för föreningslivet  

i Kattisavan. 

 

Ni är Bäst! 
 

_____________________________________________ 
 

 

 

 

Glad Midsommar 

   önskar KIIF 


