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Lördag 2 november kl 14-19
Söndag 3 november kl 12-16

mer om Halloweenfiket i informationsbladet
Brännbollsyra

IK-Lej bjuder in till byamöte

Söndagen den 3 november kl 16–17
Angående önskade och planerade
aktiviteter samt uppförande av
ställplatser på aktivitetsplan.

Alla är hjärtligt välkomna

Kom ihåg att
förnya era
medlemskap i IKLej. Det är ni som
är hjärtat i
föreningen, utan
er skulle
föreningen inte
finnas och det är
för er skull vi
engagerar oss.
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Halloweenfik 2-3 november

Styrelsen
På sista sidan hittar ni
information om våra
medlemsavgifter mm

Lördag kl 14-19
Pumpasoppa och hembakt fikabröd
Söndag 3 november kl 12-16
Laxsoppa och hembakt fikabröd

Alla är hjärtligt välkomna

Vintern är här!
Snart är det dags för oss
att börja sladda
skoterlederna runtikring
Leipojärvi. Så finns det
några personer härikring
som gillar att köra skoter
och hjälpa oss med
detta så är det bara att
kontakta Leif Nilsson
eller Peter Reinfors så
instruerar de vad som
skall sladdas och hur
föreningens utrustning
fungerar.

Byamö te sö ndag 3 november kl
16 på Leibo

Direkt efter fiket på söndag håller vi ett byamöte där även
ickemedlemmar är välkomna, vi tänkte prata om önskade
och planerade aktiviteter i byn (se även nästa sida) samt att
föreningen pratat om att uppföra ställplatser på
aktivitetsplan (fd fotbollsplan) och för detta vill vi gärna veta
vad Ni bybor tycker.
Så kom gärna och dela med dig av åsikter och inspiration
Alla är hjärtligt välkomna, styrelsen
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Adventsfika söndag 1 december
Fika, julpussel för barnen. Kl 16-20 på Leibo.

Gällivare Landsbygdsforum

I höstas arrangerade
föreningen en
”eldfest” uppe på
leipoberget vid ”lilla
stugan på
stenhällen”. De
yngsta fick sig en
spännande tur till
grottan och kring
elden berättades det
många historier.

Eftersom det verkar finnas ett behov av samarbete
mellan Gällivares bygder startades i veckan
Gällivare Landsbygdsforum (En nybildad grupp
liknande det som tidigare hette landsbygdsrådet).
Robert Hansson sitter med i den gruppen.

Framtidsplaner (kom på byamötet 3 nov)
•

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

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

Medlemsavgifter 2019
Vuxen
Barn (t o m 17 år)
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
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Vi finns på webben!
Besök oss på

HEMSIDA
www.iklej.se

FACEBOOK
www.facebook.com/gro
ups/1470488056498199

Medlem Vuxen

100 kr
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

Medlem Barn

Eller via Bankgiro: 5975-9647

Glöm inte att skriva ert/era ”namn” och
”födelseår”

Hyra våra anläggningar
Leibo
Pris: medlem 300 kr/dygn (övriga 600
kr/dygn)

Medlem Familj

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

Kort om oss ...
•
•
•
•
•

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

