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Augusti - 2021 

 Hemvändardag i 
Leipojärvi 

Lördagen den 21 aug, kl 11-15 
Läs mer i informationsbladet 

 

 
IK-Lej Årsmöte i Lejbo 
Onsdagen den 25 Augusti kl 18 

 

Läs mer i infobladet.  

  
 
 

 

STÖD 
IK-Lej 

Bli medlem 
(mer om hur du 
blir medlem på 

sista sidan) 
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Äntligen är det dags för hemvändardag i 
byn. Pandemin är inte över än men tänker 
vi bara på att hålla avstånd och sprita 
händerna är det inga problem att 
genomföra detta utomhusevenemang.  

Alla är hjärtligt välkomna 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Hemvändardag i Leipojärvi 
lördagen den 21 aug kl 11-15  

Leipobingo 
Glöm inte bort att 

lämna in era 
bingobrickor 

Än finns det tid att få 
ihop en bingorad, 
bingobrickor finns i 
kuren på plan, där finns 
också en grön postlåda 
dit ni kan lämna in era 
brickor. 

Dragning av priser sker 
under hemvändardagen 
lör 21 aug kl 14:45 
 
Tipspromenaden finns 
endast den 21 aug kl 
11-14. 

  

 

Övriga Projekt 
Vi har bildat en 
arbetsgrupp som ser 
över framtida projekt. 
Gruppen utreder och 
avgör när/var/hur 
utifrån prioritet, 
ekonomi el. arbetsinsats 
Ex. på framtida projekt 
som gruppen utreder: 
• Städning av omr 
• Upprustning av 
omklädnining o bodar 

• Utegym 
• Ställplatser 
• Befintliga och nya 
aktiviteter 

• Grillplatser 
• mm 
  

 

Program för hemvändardagen 
• Försäljning av rykande färskt hällbakat bröd i Lejbo kl 10-12, 

reservation för slutförsäljning 
• Försäljning av Suovas i bröd, hamburgare, läsk, kaffe och 

fikabröd kl 11-15 
• Tipspromenad för vuxna/barn (priser) kl 11-14 
• Fiskdamm för barnen kl 12-12:30 
• Lottring, 1a pris en skruv- och mutterdragare HiKOKI 

skänkt av REPAY, 2x100 lotter 
• Yxkastning för vuxna kl 11-13 
• Pilkastning (Ev. luftgevärsskytte) för vuxna kl 11-13 
• Leipobingo, utlottning av priser kl 14:45 
• Pröva på Discgolf, 2 st korgar och olika discar finns på plan 
• Bakluckeloppis kl 11-15 
• Kom och fynda vitrinskåp, hatthyllor, sänggavel, lampor, 

accenter och mycket mer från en fd möbelbutik 
• Alexander Åhl, www.alexanderahl.com. Knivar, smycken, 

underlägg, mammutbete, knivmaterial, trä, mammuttand. 
• Veteranfotbollsmatch kl 13:30, Leipojärvi BK (äldre) möter 

IK Lej (yngre), vill ni spela? Kontakta Jan Åhl 070-395 01 19 

Varmvattensjön 
Förra hösten planterade vi in röding för vinterfisket, tyvärr så 
visade det sig att det finns väldigt mycket mat för fisken i sjön 
vilket resulterade i att den inte var alltför huggvillig under vintern. 
Rödingen är dessutom långt ifrån lika aktiv sommartid som 
regnbågen. Utifrån denna erfarenhet har vi därför tänkt om och 
kommer framledes att plantera in regnbåge i sjön.  
För att kompensera er kommer vi därför att låta medlemmar 
fiska gratis i sjön enligt gällande fiskeregler fr o m 27/8 kl 15   
t o m 5/9 kl 22. Nu har det dessutom blivit lite kallare i vattnet och 
kanske kan man nu locka rödingen till hugg. Skitfiske på er! 

/Fiskesektionen IK-Lej 
 

http://www.alexanderahl.com/
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Badplatsen i Leipojärvi 
Under sommaren har badplatsen fått en rejäl ansiktslyftning. 

Omklädningsrummet har delvis fått ny panel, ny bro och målats. 
Bänk o bord har fått nya brädor och en ny grillplats finns på 

plats. Vi får tacka vår medlem Mikael Björkman som varit 
projektledare för projektet samt alla medlemmar som hjälpt till 

med arbetet på badplatsen eller på annat sätt bidragit till 
slutresultatet.  Vi vill också tacka markägaren som låter oss nyttja 

och rusta upp badplatsen. 

/Styrelsen IK-Lej 

Nu är det dags 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 

 

Är ni intresserad av 
föreningsarbete eller vill  
vara med och utveckla 
bygden, kontakta vår 
valberedning (se sista 
sidan) 

 

 

Plats: Lejbo i Leipojärvi 
Dagordning kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. Vi 
bjuder på fika. 
Alla är hjärtligt välkomna 
 
 

 
 

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

IK-Lej, Årsmöte onsdagen den 25 aug kl 18 

  

Valberedningens förslag: 
Ordförande: Jan Åhl, Leipojärvi Nyval (1 år) 
Ledamöter: Eva Kalla, Mettä-Dokkas 

Robert Hansson, Keskijärvi 
Leif Nilsson, Leipojärvi 
Ella Poggats, Dokkas 

Nyval (2 år) 
Nyval (1 år) 
Sittande 
Nyval (2 år)  

Suppleanter: Mikael Nilsson, Leipojärvi 
Peter Reinfors, Keskijärvi 

Nyval (2 år) 
Sittande 

Revisorer: Kristina Granberg, Leipojärvi 
Mikael Johansson, Dokkas 

Omval (1 år) 
Omval (1 år) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 ”namn” 

Vi finns på webben! 
Besök oss på 

 

HEMSIDA 
www.iklej.se 

 
 FACEBOOK 

www.facebook.com/gro
ups/1470488056498199 

 
 
 

    

Medlemsavgifter 2021 
 

• 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 ... 

 
 

POSTADRESS 
Leipojärvi 30 

982 92 Gällivare 
 

SWISH 
123 636 04 81 

 

BANKGIRO 
5975-9647 

 

E-POST 
styrelsen@iklej.se 

 
STYRELSEN 2020 

 
Ordf.: Jan Åhl 

Vice ordf.: Robert Hansson 
Kassör: Eva kalla 

Sekreterare: Johanna Söderström 
Ledamöter: Peter Reinfors, 

Sara Fredriksson och Leif 
Nilsson 

Suppleanter: Beja Kangas, Gun 
Hansson och 

Therese Hansson 
 

Revisorer: Kristina Granberg 
och Mikael Johansson (Dks) 

 
VALBEREDNING 2020 

Leif Nilsson (kallande), Tomas 
Johansson och Mikael Nilsson 

 

Priser vid uthyrning Alla priser är inkl moms 
                                      Medlemspris (icke medlem) 

Leibo, dygnspris kl 12-12             500kr (800kr) 
sovmorgon kl 12–12+5h            700kr (1 000kr) 
Barnkalas 0-16 år, 4h                   100kr (200kr) 
Möten, säljpartyn m m            100kr/h (200kr/h) 
Partytält 1, 5x7m fre-sön          800kr (1 000kr) 
Partytält 2  3x5m fre-sön             300kr (500kr) 

Muurikka* Ø 120cm       300kr/dygn (500kr/d) 
Bakhäll, 2 dygn               50kr/2dygn (100kr/2d) 
 

Företag betalar icke medlemspris (kan faktureras). 
För andra typer av uthyrning ex återkommande 
möten eller Leibo+sängplatser, kontakta någon i 
styrelsen för tillgång och pris.  
* Gasoltub ingår ej  

  

 

 
 

Medlem Vuxen 

 

Medlem Barn 

 

Medlem Familj 

 

http://www.facebook.com/
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