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Glad sommar alla bybor…
och alla ni andra
.
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Boka in följande dagar i sommar
• Lördagen den 30 juni kl 16, Brännboll och
Brännbollsyra
grillkväll vid leibo
•

Lördagen den 18 augusti. Byadag med
baklyckeloppis, hamburgare och fika till
försäljning, tipspromenad, veteranfotboll, minigolf,
frisbeegolf mm

•

1 juli – 18 augusti. Sommar-Leipobingo

Medlemsavgift 4
Hyra leibo

4

Hemvändardag

Läs mer om ovanstående aktiviteter i
informationsbladet
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Brännboll & Grillkväll lördagen den
30 juni kl 16
Trimorientering

Vi kommer att sätta
upp några kontroller i
skogen kring
”elljusspåret” v. 26.
Perfekt motion och
kul för familjen.
Ni kan låna kartor
med utmärkta
kontroller i bodan på
fotbollsplan. Mer info
om orientering
kommer att anslås i
bodan.

Vi bjuder alla bybor på
hamburgare och fika
som tack för ert stöd
under det gågna året.
Vi spelar brännboll och
njuter av
leiposommaren.
Bastun är varm kl 20.
Medtag handduk och
egen dryck.

Byadagen 2018 blir lördagen den 18
augusti

• Tipspromenad (även barnfrågor)
Vill ni pröva på
Frisbeegolf
(Discgolf). Under
byadagen?
Det kommer att
finnas 2 st
frisbeegolfkorgar
samt frisbees att
provkasta med vid
fotbollsplanen.

• Baklyckeloppis
• Hamburgare och fika till
försäljning
• Minigolf, frisbeegolf mm
• Veteranfotboll: LBK möter Ik Lej
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Sommar-Leipobingo
Mellan den 1 juli -18 augusti kommer vi att ha “Leipobingo”
Gör några Sommar-Leipoaktiviteter från bingobrickan,
kryssa i vilka aktiviteter ni gjort och lämna in brickan till
oss före den 18 augusti så är ni med i utlottningen av
några priser. Prisutdelning sker under byadagen.
Bingobrickor kommer att finnas I bodan på plan

"I sommar kör vi
Leipobingo inte
bilbingo.
Leipobingon är
både bättre för
hälsan och för
miljön”

Medlemsinformation
IK-Lej:s styrelse har haft ett möte med
representanter från Gällivare kommun
Gällivare kommun informerade oss om vilka
möjligheter vi har att söka ekonomiskt stöd genom
dem

Framtidsplaner
• Rusta upp leibo, utsidan behöver ny panel på
solsidorna samt hela byggnaden behöver målas,
även fönsterna behöver bytas
• Ställplatser för husbilar och husvagnar
• Arrendera en sjö för rekreation och fiske
• Informationstavlor och informationsskyltar
• Kulturstig(ar)
• Rusta upp ett 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

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

Medlemsavgifter 2018
Vuxen
Barn (t o m 17 år)
POSTADRESS
Keskijärvi 28
982 92 Gällivare
SWISH
123 609 8347
BANKGIRO
5975-9647
E-POST
styrelsen@iklej.se

STYRELSEN 2018
Ordf.: Johanna Söderström
Vice ordf.: Robert Hansson
Kassör: Peter Reinfors
Sekreterare: Jan Åhl
Ledamöter: Anders jungfall,
Beja Kangas och Leif Nilsson
Suppleanter: Torvald Burman,
Birgitta Johansson och
Inger Johansson
Revisorer: Kristina Granberg
och Mikael Johansson (Dks)

100 kr
20 kr

Alternativt

Familj

250 kr

Medlemsavgiften kan Swishas till
oss på nr: 123 609 8347
Eller via Bankgiro: 5975-9647
Glöm inte att skriva ert ”namn”

Ni kan hyra våra anläggningar
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
Fr o m 1 juli kommer ni också att kunna
hyra omklädningen/bastun.
Mer info om priser nycklar etc kommer på
inom kort på hemsida, facebook och
anslagstavla vid leibo

Kort om oss ...
Vi finns på webben!
Besök oss på

HEMSIDA
www.iklej.se

FACEBOOK
www.facebook.com/gro
ups/1470488056498199

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

