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Välkommen till 
Leipojärvi byadag 

Lördag 17 augusti kl 11-15 
. 
Läs mer om byadagen i informationsbladet  

Brännbollsyra 

Augusti - 2019  

 

IK-Lej bjuder in till medlemspub  

Lördagen den 17 augusti kl 20–01 
Plats: Leibo, Åldersgräns: 18 år. 
Pizzaslices, läsk, vin, öl och cider 
finns till försäljning. 
Glöm inte att lösa medlemskort innan pubkvällen. 
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 Kom ihåg att 
förnya era 
medlemskap i IK-
Lej. Det är ni som 
är hjärtat i 
föreningen, utan 
er skulle 
föreningen inte 
finnas och det är 
för er skull vi 
engagerar oss. 

Styrelsen 

 
På sista sidan hittar ni 
information om våra 
medlemsavgifter mm 

 
 

  

Leipojärvi byadag 2019 
 

Årets byadag hålls lördagen den 
17 augusti kl 11-15 
Den perfekta dagen att fika eller umgås med bybor, släkt 
och vänner. Det erbjuds också en massa olika 
barnaktiviteter, barnen kan passa på att pröva på vår 
nymålade fina lekpark. Eller varför inte titta på när ett gäng 
veteraner möter en lite yngre generation grabbar i en 
målrik fotbollsmatch. 

Aktiviteter under byadagen: 
• Försäljning av hamburgare, suovas, läsk, kaffe och fika 

• Tipspromenad för både vuxna och barn 

• Bakluckeloppis 

• Luftgevärsskytte 

• Veteranfotbollsmatch: IK Lej (Yngre, gul) – LBK (Äldre, 
blå) 

• Minigolf, pilkastning, discgolf (frisbeegolf) 

• Barnaktiviteter: fiskdamm, nya lekparken med skeppet 
och tåget 

• IK-Lej informationsbord: Här kan ni bl a köpa 
medlemskort, prata om föreningens framtidsplaner, lämna 
förslag och synpunkter, få info om byadagen mm 

• Alexander Åhl: Knivar, smycken och nyckelringar i 
mammutbete, exklusiva glasunderlägg i desert ironwood 

• Lottringar 
 

 

Reliker, det är inte bara 
på fotbollsplanen ni 
kommer att få skåda 
gamla reliker, ni 
kommer även att kunna 
titta på denna 10 000 år 
gamla relik på 
byadagen  
 

 
Kommer de yngre (IK-
Lej) att kunna ta sin 
första seger i matchen 
mot de äldre (LBK)?  
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Framtidsplaner 
 • Rusta upp Leibo, utsidan behöver målas, även fönsterna 

behöver bytas, insidan behöver också rustas upp 

• Badplatsen behöver rustas upp, omklädningsrum mm 

• Kulturstig, Informationstavlor och informationsskyltar 

• Discgolfbana (Frisbeegolf) 9-hålsbana 

• Ställplatser för husbilar och husvagnar 

• Arrendera en sjö för rekreation och fiske 

• Gym i omklädningslokalen, utegym, bastuflotta 

• Barn och ungdomsprojekt 

Har du någon bra ide du vill genomföra? Kom gärna 
in med ditt förslag till oss så kan vi hjälpas åt att 
förverkliga den 

Medlemspub lördag 17 augusti 
 

IK-Lej bjuder in till medlemspub lördag den 17 augusti kl 20-01 

På byadagskvällen kommer föreningen att anordna en medlemspub 
som är öppen för medlemmarna, så glöm inte bort att förnya/köpa 
era medlemskort innan pubkvällen. 

Det kommer att finnas pizzaslices, vin, öl och cider till försäljning. Vi 
tar emot Swish eller kontanter.  

Åldergräns 18 år. 
 

 

 
• Hösten, fräscha upp badplatsen/omklädningen 
• Höstaktivitet på Leipoberget, vid lilla stugan på 

stenhällen 
• Adventsfika på Leibo  

 

  

"Har du någon bra 
ide? Tillsammans 
kanske vi kan 
genomföra den" 

 

 
 

 

Planerade aktiviteter 2019 

 

Vi planera att ha en 
”eldfest” uppe på 
leipoberget vid ”lilla 
stugan på 
stenhällen” under 
hösten. Inom en 
snar framtid kan ni 
läsa mer om detta 
på vår hemsida och 
facebook-sida. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vuxen   100 kr 
Barn (t o m 17 år)   20 kr 
Alternativt 
Familj   250 kr 
Medlemsavgiften kan Swishas till 
oss på nr: 123 636 04 81 
Ni kan skanna av QR-koderna till höger i 
Swish-appen 
Eller via Bankgiro: 5975-9647 
Glöm inte att skriva ert/era ”namn” och 
”födelseår” 

Vi finns på webben! 
Besök oss på 

 

HEMSIDA 
www.iklej.se 

 
 FACEBOOK 

www.facebook.com/gro
ups/1470488056498199 

 
 
 

    

Medlemsavgifter 2019 
 

• IK Lej bildades 1950… 
• Bytte namn till Leipojärvi BK 1968… 
• Och tillbaks till IK Lej 1993 
• Leibo byggdes 1907 
• Leipojärvis äldsta bostadshus uppfördes 1814 

 

Kort om oss ... 

Hyra våra anläggningar 
 

  

 

 

POSTADRESS 
Leipojärvi 30 

982 92 Gällivare 
 

SWISH 
OBS! Nytt nr fr o m  

2019-05-05 
123 636 04 81 

 

BANKGIRO 
5975-9647 

 

E-POST 
styrelsen@iklej.se 

 
STYRELSEN 2019 

 
Ordf.: Johanna Söderström 
Vice ordf.: Robert Hansson 

Kassör: Eva Kalla 
Sekreterare: Jan Åhl 

Ledamöter: Anders jungfall, 
Peter Reinfors, Leif Nilsson och 

Sara Fredriksson 
Suppleanter: Beja Kangas, 

Birgitta Johansson och 
Inger Johansson 

 
Revisorer: Kristina Granberg 
och Mikael Johansson (Dks) 

 
VALBEREDNING 2019 
Lars Nilsson (kallande), Inger 

Johansson och Birgitta 
Johansson 

 

Leibo  
Pris: medlem 300 kr/dygn (övriga 600 
kr/dygn) 
Lokal passande för barnkalas, 
födelsedagar, möten mm 
I lokalen finns det kök, toalett, porslin, 
bestick, glas, diskmaskin, mm 
Lokalen kan även hyras för övernattning, 
sängar finns. 
Omklädningsrum med bastu 
Till sommaren kommer ni också att kunna 
hyra omklädningen/bastun.  
Mer info om priser nycklar etc kommer att 
finnas på hemsida, Facebook och 
anslagstavla vid Leibo 

Medlem Vuxen 

 
Medlem Barn 

 
Medlem Familj 

 

http://www.facebook.com/
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