Byablad
Nr 2 2010

Sommarbete!
se sid 4

Konstutställning
29 juni - 29 augusti

Irja Åhs
Bildkonstnär

Vernissage 29 juni kl 18.00
Kunskapshuset i Lannavaara
Välkommen!

Lannavaara Hantverksförening

Stipendium
Den 2 juni var det åter dags för utdelning av det fina stipendium som
Soppero Byars Samfällighetsförening
delar ut till studenter vid högskoleutbildningen i Lannavaara.
I samband med terminsavslutningen
delade samfällighetens ordförande,
Thore Johansson ut stipendium om
vardera 5000 kr till Lisa Jonsäll och
Frida Hansen.
Både Lisa och Frida var överraskade
och tacksamma för stipendiumet.

Även i år blir det en gemensam slyröjardag!
Fåren gillar, som bekant, björklöv som omväxling i sin diet. Lördagen den
10:e juli är det åter dags för den gemensamma ”slyröjardagen”. Vi samlas vid
Hembygdsgården kl 09.00 och inleder dagen med gemensam frukost som
uppladdning för arbetet.

Om du har redskap -yxa, röjsåg, skära, kniv eller annat lämpligt- ta med
dessa. Du är välkommen även utan redskap. Alla kan vara med! Det behövs
påhejare till de som jobbar! Det är heller inget krav på att man måste vara
med hela tiden. Du deltar så länge du vill och orkar!

Midsommarfirande på hembygdsgården
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På midsommarafton den 25 juni kl 14.00 är det åter dags att klä och resa årets
midsommarstång. Tillsammans sjunger och dansar vi runt midsommarstången,
för att sedan avnjuta fika som Fritidsföreningen bjuder på.

Välkomna!
Vi hoppas att vi även i år skall kunna hålla till inne
i byn. Det finns flera ställen att välja på. Det slutliga
valet får vi göra under den gemensamma frukosten.
Förutom att vi fixar lite föda till fåren, så hjälper vi
till att motverka förbuskningen av byn.
Om du inte kan vara med på den gemensamma
aktiviteten, är du givetvis välkommen med knippen
av björksly till lagerplatsen hos Sören när som helst.
Om du har frågor/funderingar om röjardagen,
kontakta Thore.
Väl mött till en givande och trevlig dag önskar,
Lannis Ekonomiska Förening

Fåren på sommarbete

Nu är baggarna flyttade till ön i Nedre Soppero. Flyttningen skedde lördagen
den 5 juni. En vecka senare än förra året. Flyttningen gick utan större besvär.
Baggarna fann sig till rätta på direkten och började genast beta av det fina gröna
gräset på ön. Baggarna kommer att växa sig stora och starka under sommaren,
för att sedan till hösten kunna avnjutas dels under fårfesten och dels på diverse
andra middagsbord.
Ön, som tidigare i långa tider varit en ”fårö” för Nedre Sopperobornas får, är en
idealisk plats för sommarbete. Fram till förra sommaren, då våra baggar var där
första gången, har ön dock varit utan får i massor av år. Ön har stora gröna
gräsområden, mycket fin björksly och allt möjligt annat ”smått och gott” som
fåren gillar. Dessutom har Hagebjörks, som är sommarvärdar för baggarna,
byggt ett fint regn- och vindskydd för fåren.
Att baggarna trivs bevisades förra året med
all tydlighet. Rolf behövde bara bräka lite
vid sin stuga, så var baggarna direkt framme
vid stranden för att se vad Rolf ville. Det blir
säkert likadant i sommar också.
Har ni vägarna förbi ön, titta gärna till fåren!
Våra tackor behöver inte flytta så långt. De
får sitt sommarbete här i byn.
Lannis Ekonomiska Förening

Blomsterresa till Puoltikasvaara
Då var det äntligen dags!
Söndagen den 20 juni kl 09.00
avgår bussen från Lannavaara kyrka.
Det går att kliva på bussen längs Byvägen i Lannavaara.
Finns anmälan, stannar bussen även vid busshållsplatsen
i Nedre Soppero & Vittangi busstation.

Kl. 10.00 är det beräknad ankomst till Ruths Handelsträdgård i
Puoltikasvaara. Där är det sedan fritt för var och en att botanisera
bland alla blommor och buskar. Plats att ta med plantor och buskar
på hemresan kommer att finnas.
Efter besöket i Handelsträdgården, åker vi kl. 13.00 vidare till
Puoltikasvaara Bageri/konditori. Där finns det möjlighet att köpa
fika innan hemfärd kl. 14.00
Föreningarna bjuder på festis och kaka i bussen till Puoltikasvaara.
Kostnad 100 kr / person
Anmälan är bindande och görs till Ulrika på tel 0981-765001.
Det går också att lämna en anmälan i brevlådan vid gamla slöjdsalen
vid f.d. sameskolan. Notera var du vill kliva på bussen, Lannavaara,
Nedre Soppero eller Vittangi.
Välkommen!
Lannis Ekonomiska Förening, Lannavaara Fritidsförening,
Lannavaara Hantverksförening, & Lannavaara 4H

Lannavaara Open 2010
30 juli - 1 augusti

Då var det dags igen för den årliga guldvaskartävlingen. Samtidigt pågår
diamantvaskning. Diamanter är svårare att vaska än guld. Det blir tredje gången
som det kommer att koras en Värlsdsmästare i diamantvaskning. Så du som
vill doppa fötterna och känna spänningen av att finna guld och diamanter är
välkommen att deltaga i tävlingarna under helgen. Det finns tävlingar för stora
och små, likväl som för nybörjare.
Vill du inte tävla går det
bra att heja på. Varför inte
ta en kaffe och smaka på
andra godsaker som du
hittar i tältet som Lannis
Ekonomisk Förening har.
Vi hoppas på vackert väder.
Dock kan vi garantera
trevlig gemenskap.

www.kristallen.com

Här hittar du senaste nytt och programmet för guldgrävarhelgen
Kristallen AB, Lannavaara 60, 980 13 Lannavaara, Tel: 0981-31060, 31055, info@kristallen.com

Program
Fredag 30 Juli
Prova på vaskning för nybörjare
Lannavaara Open Old
Pub och underhållning
Lördag 31 Juli
Utslagstävlingar i guldvaskning
Diamantvaskning
VW i vaskpannekastning
Pub och underhållning

Söndag 1 Augusti
Finaler i guldvaskning
Final i diamantvaskning
Prisutdelning

Höbärgning sommaren 2010

Förra sommarens höbärgning var riktigt lyckosam. Vi har gott om hö
kvar! Det gör att vi tänker utöka vår ”fårfarm” med en eller ett par
tackor till.
Det är samma höga målsättning i sommar. Det skall bärgas hö så att
det räcker till alla fåren under hela vintern. Ett fullvuxet får förbrukar
minst ett ton hö under en vinterperiod, som här hos oss är nästan
8 månader. Till vintern kommer vi
att ha 8-9 tackor och 1 bagge. Det
kommer alltså att behövas minst 10
ton hö för att klara hela nästa vinter.
Det är ganska mycket eftersom torrt
hö inte väger speciellt mycket.
Till sommaren är ”våra” åkrar och
vallar i ännu bättre skick.
Om vädret tillåter och de tappra
höbärgarna orkar blir det inga
problem med att fixa minst 10 ton
hö.
När börjar höbärgningen? Det beror
på hur sommaren blir, men det
normala är att starten sker under
senare delen av vecka 28 eller

början av vecka 29 (15-20 juli).
Även i höbärgningen kan alla delta.
Trevlig samvaro, lite svett och
svällande muskler utlovas som
resultat av en dag i hösvängen.
Vid skörd av hö helt i egen regi är
det givetvis välkommet om även
detta hö kan levereras till ladan
hos Sören. Ingen skörd är för liten,
inget hö är för dåligt, allt tillskott är
välkommet!
När traktorerna börjar mullra i byn,
då är det åter dags att ta fram
räfsorna, smörja in valkarna i
händerna och plocka fram det glada
leendet.
Då är ett års väntan äntligen över
och höbärgningen kan börja!
Välkommen i gänget önskar,

Lannis Ekonomiska Förening

Hantverksmässa
Lannavaara

31/7 kl 10.00-17.00
Guldgrävardagarna

Då var det åter dags för en guldvaskarhelg i Lannavaara. I samband
med den anordnas hantverksmässa under lördagen. Vill du komma och
ställa ut dina produkter är du välkommen att kontakta oss för vidare
information.
E-post: lannavaarahf@gmail.com
Hemsida: www.lannis.se
Tele:
0981-31112

Lannavaara Hantverksförening

Hantverkslotteri
Lannavaara Hantverksförening är i startgroparna för att ansöka om att
hålla ett hantverkslotteri. Tanken är att 400 lotter á 50 kr skall säljas,
därför behöver vi många priser.
Är du hantverkare och intresserad av att skänka en hantverksprodukt
eller kanske du är företagare och vill bidra ekonomiskt för inköp av en
hantverksprodukt?
Efter dragningen kommer 80 % av behållningen av lotteriet att skänkas
som gåva till Stiftelsen Lannavaara Minneskyrka.
Kontakta ordf. Göran Söderström
för vidare information på;
goran@kristallen.com eller
tele 0981-311 12

Lannavaara Hantverksförening

Bastuflotten
Bastuflotten i sjön Ahvenjärvi har öppnat för säsongen rekordtidigt.
Premiärbadet skedde redan sista helgen i maj. Sjön hade precis blivit isfri, så vattnet var lite kallt. Bastun var dock lika fin och varm som alltid.
Nu är det bara att boka ett uppfriskande bastubad! Bastun är i första
hand en förmån för medlemmarna i ekonomiska föreningen, men är
öppen även för icke medlemmar. Dock till en lite högre avgift.
På flotten finns även en gasolgrill, som givetvis får användas av de som
bokar bastun. Medlemmar tar med sig egen ved för att värma bastun.
Det tar ca 30 minuter att få bastun riktigt varm. För icke medlemmar,
som betalar en lite högre avgift, håller föreningen med ved.
Bokar bastun gör du via Thore Johansson,
tel 0981-31043 eller 070-5181158.
Lannis Ekonomiska Förening

Palohuornas världsby 2010
Det var förra året som Lannavaara överlämnade stafettpinnen som
världsby till Palohuornas. Så den 16-18 juli är det dags att besöka dem
vid deras arrangemang. På hemsidan www.landsbygden.org kan du läsa
om det preliminära programmet.
Det bjuds på en rad olika evenemang, b.l.a kommer Landsbygdens
Barnfestival med sina aktiviteter som är gratis för alla barn. Du kan
besöka en vävstuga, en gård och där inhandla gårdsprodukter, göra
guidad tur med häst och vagn och prövar jaktsimulator. Självklart
serveras mat och fika.
Finns intresse kommer vi att annordna bussresa den 17 juli över dagen.
Anmäl till Thore Johansson, tel 0981-31043 eller 070-5181158.

Jakt-och fiskekort
Nu är fiske och småviltjakt tillgängligt även för icke delägare
inom Soppero Byars Samfällighetsförening (där Lannavaara är
en av de ingående byarna)

Lannavaara
minneskyrka
Söndagen den 27/6 kl. 13.00
är det friluftsgudstjänst vid
båtplatsen Kenttäsuando
Söndagen den 18/7 kl. 15.00
är det friluftsgudstjänst
på Lannavaara kyrkogård.
Söndagen den 1/8 kl. 14.00
är det friluftsgudstjänst
i Viikusjärvi

Från och med 1 juni i år går det att
lösa fiskekort och kort för småviltjakt till alla vatten och marker
som ingår i Samfällighetsföreningen. Enda undantaget är sjön
Sopperojärvi, som är utarrenderad.
Korten kostar för,
1 dygn: 200:3 dygn: 300:1 vecka 500:-.
Korten finns att köpa
hos Kristallen AB

Sommarcafé på hembygdsgården
Även i år kommer fritidsföreningen att ha café under helgerna
under juli månad. Det var många som besökte caféet förra
året och hade trevligt tillsammans.
Har du vägarna förbi, passa på att avnjuta hembakt fikabröd!

Caféet är öppet
Lördagar kl. 10.00-15.00
Söndagar kl.12.00-16.00
från vecka 27 till 32
uppehåll under guldgrävarhelgen

Välkommen!

G u l d g r ä v arrännet

Grattis

Den 14 augusti kl. 14.00 går
startskottet för året guldgrävarränn.
Så nu är det dags att damma av
joggingskorna och vässa upp
motionen. Förra året var det ett
stort deltagande och vi får
hoppas det blir det samma i år,
med motionärer i alla åldrar.
Folket vid grillen står beredda att
stärka med en munsbit när löparna
passerat mållinjen.

LANNAVAARA

Den 8 augusti fyller Rut 1 år
Mamma & Pappa gratulerar
och bjuder på kalas då

Vad skall det bli av före detta Sameskolan?
Byabladet ställde frågan till Ulrika och Anders, som köpt före detta
Sameskolan. Vad skall ni göra? Blir det någon swimmingpool? Blir det
någon bar? Vad blir det?
Nja, någon swimmingpool blir det inte, säger Anders och Ulrika, även
om vår dotter Rut säkert skulle gilla en pool. Det vi tänker göra är att
varsamt renovera och modernisera byggnaderna, men ändå försöka
behålla så mycket som möjligt av den gamla miljön.
Lärarbostaden tänker vi oss att hyra ut till långtidsboende, alltså precis
som tidigare. Slöjdsalsbyggnaden, den närmast kyrkan, skall användas
för uthyrning till hantverkare, till möteslokal och till en del andra
aktiviteter.
De största förändringarna blir i ”huvudbyggnaden”. Den byggnaden
förändras till lägenheter med hotellstandard för korttidsboende Även
här går vi varsamt fram och försöker behålla så mycket som möjligt
av den gamla miljön, säger Anders och Ulrika. När allt är klart räknar
vi med att det skall finnas plats för minst ett 15-tal boende samtidigt.
Vi satsar på kvalitet, hemtrevlig miljö och, som sagt, ”hotellstandard”.
Mycket bra boende helt enkelt!

Vilka är det som skall komma till Lannavaara för att bo hos er? Vi
kommer att engagera oss i turistisk verksamhet, bland annat i form av
natur- och kulturaktiviteter samt jakt och fiske. Dessutom hoppas vi
givetvis att Lannavaara som ort redan intresserar många besökare.
Anders, som ursprungligen kommer från Vittangi, menar också att samarbetet med övriga aktörer i Lannavaara och i närområdet skall kunna
popularisera det här området ännu mera.
Ulrika, som är från Sörmland, kom till Lannavaara för att utbilda sig på
Högskolan. Ulrika blev kvar i byn, givetvis för att hon fann den stora
kärleken, men också för att livsmiljön är så fin. Den fina miljön skall vi
kunna sälja in även till andra, menar Ulrika.
Ombyggnationerna kommer att ske i lugn takt, men vi har tänkt att vi
skall ha ett ”öppet hus” för byborna lite senare i år för att visa hur långt
vi kommit och vad som återstår att göra.
För att driva verksamheten har vi bildat ett aktiebolag, Lannavaara
Lodge AB, där Anders och jag samt en av mina bröder är delägare,
säger Ulrika.
Både Ulrika och Anders säger att det är glada över den positiva respons
de hittills fått av byborna. Vi har fått många hejarop i form av ”vad
kul att det händer något, om inte ni hade köpt skolan, hade den kanske
rivits”. Många har också redan hunnit besöka oss och se vad vi håller
på med.
Hjälpsamma bybor ställer
också upp för oss, bland
annat som barnvakter för
vår dotter Rut, så att vi
helhjärtat skall kunna ägna
oss åt ombyggnationerna.
Vi ser framtiden an med
tillförsikt, avslutar Anders
och Ulrika med en mun.
Thore Johansson

Sohppar Festival

Festivalbaren öppen

Fotbollsturnering
Pubafton
Trubadurer
Midsommarafton
Midsommardagen i
DJ Disco
Lannavaara Artister
Ring 0981‐31060
Anmälan fotbollsturnering 0981‐30220

Middagstipset
Lövbiff med halloumi
och ungsstekt madelpotatis

Detta är en enkel men ändå festlig middag. Du behöver Lövbiff (2 skivor per
person), Halluomi, madelpotatis och morötter.
1. Börja med att klyfta den oskalade potatisen. Skala och skär morötterna i
stavar. Ta en ungsäker form och sätt i potatisen och morötterna. Häll över lite
olivolja och krydda med svartpeppar, salt, rosmarin och vitlök efter smak och
tycke. Stek i ugn på 175° ca 1timme.
2. Skär halloumin i ca 1 cm tjocka skivor. Salta och peppra (svartpeppar)
lövbiffen på en sida och lägg sedan halluomin där och linda in den i biffen.
Stek på medelhögvärme i ca 10 minuter
Servera med grönpepparsås och en god sallad.

åltid !

gm
Smakli
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Vill du uppmärksamma någon på födelsdag, dop eller annat är du
välkommen att skriva

