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VALBORGSFIRANDE
MAJBRASA SUUPALO
Torsdag den 30 april
Serveringen öppnar kl 18.00
Majbrasan tänds kl 19.00
Majbrasa, allsång, korvgrill, våfflor o kaffe
Gratis korv och festis till barnen
Räddningstjänsten visar sin brandbil
Vårtal av Christer Vinsa, Kiruna kommun
Alla hjärtligt välkomna

Boka in
Lördag den 25 juli
då har vi vår
Hemvändardag

Sommarcafét
Håll utkik på
byns anslagstavlor
om öppet tiderna

Hjortronbladet
Nästa nummer
kommer i juni

Information om Vittangi Utveckling Ekonomisk
Förening.
Bildades 2011-06-27.
Styrelsen i föreningen efter årsstämman
30 mars 2015 är,
Lage Woutilainen ordf.
Ingrid Hedlin Falle kassör
Anki Lindblom sekr.
Per-Ola Blind ledamot
Roger Ögren ledamot vice ordf.
Joel Falck ersättare
Rikard Lomvik ersättare
Föreningen fick en förfrågan att skriva och
informera om byns ekonomiska förening. Det
känns glädjande och hedrande att få en förfrågan. Vår förening är förhållandevis ny så det
passar ju bra att få ut vårt budskap. Givetvis har
vi komprimerat informationen men förhoppningsvis får vi återkomma senare med annat.
Huvudsaklig syssla för tillfället.
VUEF har via länsstyrelsen och jordbruksverket
stöd för att slå ängar i och runt byn. Tanken med
vårt jobb är att hålla yttre miljön ”öppen och fin”.
Den totala arean är ca 16,5 ha. Vi har också
tagit på oss att röja och restaurera en mindre
yta. Den finns vid Torneälven vid vårdcentralen.
För tillfället har vi prioriterat dessa jobb.

Tidigare har vi också röjt sly. Det ser man tydligt
vid infarten från Karesuando hållet. Även kan
man se att det röjts intill OKQ8. Dessa ytor är
sådant som vi ska hålla öppna. För dessa jobb
utgår ingen ersättning.
Föreningen försöker också delta i andra arrangemang där vi tillsammans kan göra något för
byn. Ett bra exempel var höstfesten som vi och
fem andra föreningar genomförde 2014 i nov.
Många har uttryckt sin uppskattning över det.
För att vi ännu bättre ska kunna jobba för den
yttre miljön vill vi gärna ha intresserade som kan
hjälpa till. Vi har till exempel behov av någon/
några som kan och vill köra traktorn och slå
ängarna med oss. Givetvis får intresserade
introduktion på våra maskiner.
Kontakta i så fall
Lage Woutilainen 0702678116 eller
Roger Ögren 0703177663.

Hemsidan www.vittangi.eu
Föreningen har tagit över administrationen
av Vittangis egen hemsida www.vittangi.eu
från Allutveckling Vittangi och sköter numera
uppdateringen av sidan. Som många noterat
har den inte varit aktiv senaste tiden. För
närvarande väntar vi på att få ett förslag på
ny design av den och samtidigt ska vi bli
mer aktiva när vi har den nya på plats.
Vår förening är beroende av många medlemmar. Genom att bli medlem ger det oss
möjlighet att förverkliga idéer som utvecklar
och ger byn ett nytt ansikte.
Prata gärna med era vänner och människor
ni känner och försök få dem intresserade av
utvecklingsarbetet som vi bedriver och i en
förlängning också bli medlemmar iföreningen. Ju fler vi blir ju mer kan vi uträtta.

Vittangi Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse 2014
Under året har 9 protokollförda styrelsemöten
hållits. Hjortronbladet har utgivits 3 gånger.
Föreningen har vid verksamhetsårets slut 324
medlemmar (störst i Norrbotten.) Under året
har ett flertal evenemang och aktiviteter gått av
stapeln, och uthyrningen av föreningens lokaler
fortsätter att öka. Även bastun har varit uthyrd.
Många av de som hyr våra lokaler beställer
smörgåsar, fikabröd eller ibland mat av föreningen. Under ett antal sommarveckor har privata aktörer hyrt cafédelen. Fettisdagen firades
med servering av bruna bönor och semlor, och
under årsmötet samma dag, bjöds på kaffe
med semlor. Alla hjärtans dag firades med café
öppet och servering av bakelser. På valborgsmässoafton hölls vårtalet av Alf Josefsson och
vid brasan sjöngs allsång. Bagarstugan hade
servering och ute grillades korv. Vittangi församling har hållit gudstjänster på Mors dag, Fars
dag, Midsommardagen och Hembygdens dag.
Under våren besöktes hembygdsgården av två
lärare från folkhögskolan, som berättade och
visade bilder om Grönland. På Nationaldagen
hölls en välbesökt och uppskattad föreläsning

Insatsen är 1.000 kr och
årsavgiften är 100 kr.
Redan medlem betala gärna in årsavgiften
för 2015. Vårt Bankgiro 825 – 3023.
Finns frågor eller synpunkter om vår förening vänd er gärna till någon styrelsemedlem.
Lage Woutilainen
Ordförande VUEF

VITTANGI UTVECKLING
EKONOMISK FÖRENING.
www.vittangi.eu

om ”Vittangisjukan”, av överläkare Jan Minde
från ortopedkliniken i
Gällivare. Hembygdens dag bjöd på olika aktiviteter och försäljning av smycken och mineral.
PRO-kören uppträdde och i bagarstugan var
det fika servering, fotovisning och sånguppträdanden. Under hösten har en skördefest ordnats i samarbete med 4H. Alltid lika välbesökt. I
November hölls en stor byfest på Folkets Hus,
där flera föreningar ingick i ett samarbete. Hembygdsföreningen var en av dem.
Julmarknaden bjöd traditionsenligt på julgröt och
tomtebesök, men försäljarna var färre än året
före. Föreningen har även anordnat julbord för
ca. 90 personer. Café Suupalo har hållit öppet
på onsdagar under hela året. Musikcafe’har anordnats i samarbete med Vittangi Allutveckling.
En av dessa besöktes av Susanne Alfvengren.
En fotovisning med café öppet har hållits på
hösten. Fler visningar planeras. Städdagar har
hållits på våren och hösten då bl.a. målning av
bagarstugan har påbörjats.
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Naankitunturi 514 höjdmeter över havet, Påskdagen 2015
Ordförande har ordet
Nu är vi åter inne på den ljusare delen av året, och närmaste större arrangemang för Hembygdsföreningen
är Valborgsmässofirandet. Det är en långvarig tradition som vi försöker upprätthålla. Vi hoppas att vädergudarna är med oss den dagen. Årsmötet är avverkat och ett tjugotal medlemmar ställde upp på mötet.
En del styrelse medlemmar har valt att avgå och då har nya kommit in. Per Wideholm slutade som kassör
i föreningen och avtackades på mötet med blommor och liten gåva. Per har arbetat länge för föreningen
som både kassör och ordförande. Han försvinner dock inte helt från styrelsen utan kom in ”köksvägen”
som byasamfällighetens ordinarie representant. Styrelsen har bestämt att inte fortsätta med cafe’ en gång i
veckan. Däremot har våra husmödrar börjat servera lunch en gång i månaden på försök. Styrelsen arbetar
även med att lösa öppet sommarcafe’. Inför sommaren har föreningen behov av frivilliga krafter för målning
av Suupalo, samt en del andra små byggnader.
Trevlig Valborg och Första Maj önskar jag er alla!
Per-Olof

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2015

