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Maj - 2021 

Årsmötet 
 torsdag 27/5  

Uppskjuten pga pandemin!!! 
Nytt datum för årsmötet är 

Onsdagen den 25 Augusti kl 18 
 

Föreningen kommer att ha ett styrelsemöte 
den 3 augusti där det kommer att beslutas om 
årsmötet kommer att hållas fysiskt eller 
digitalt. Beslutet tas utifrån de rådande 
rekommendationer/restriktioner som gäller då.  

Till dess: Håll i, Håll ut 
 

Ha en varm och glad sommar 

/Styrelsen IK-Lej 
 
 

 

STÖD 
IK-Lej 

Bli medlem 
(mer om hur du 
blir medlem på 

sista sidan) 
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Hemvändardag 2021  

Nu börjar vi att rusta upp omklädningsrummet. Vi kommer att 
skrapa och måla utsidan. Brädor ska bytas ut. Arbetet påbörjas 
inom kort, vi lägger ut mer info på hemsidan och facebook, där 
kommer ni också kunna se när vi kör igång med arbetet, vad 
som ska göras och vem ni ska kontakta om ni vill hjälpa till 
med detta. 

Projektledare: Mikael Björkman, Leipojärvi 

 

 
 

3:e augusti beslutar styrelsen 
om hemvändardagen 2021 
kommer att genomföras. Beslut 
tas utifrån de rekommendationer 
/restriktioner som gäller då. 
Mer information om detta i infoblad nr 
2 i augusti.    

Badplatsen vid leiposjön ”Hillis strand” 

  

 

Skräpplockardag 
Onsdagen den 
2 juni kl 16-21 

 i Leipojärvi o Keskijärvi 

Alla är hjärtligt 
välkomna att hjälpa till. 
Säckar kommer att 
finnas utanför leibo.  
Vi bjuder på fika. 

Pingisturneringen 
Ställdes in i vintras pga 
pandemin men vi hoppas 
kunna genomföra den 
nästa vinter. 

  

 

Leipobingo 2021      Favorit i repris 

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 
  

Så här i pandemitider passar det bra 
med en ”Favorit i repris”, Leipobingo. 
Bingobrickor kommer att finnas i bodan 
på plan fr o m 7 juni. Bingot pågår 7/6-
22/8. Gör en aktivitet från brickan, kryssa 
den rutan, om ni kryssat i (minst) en rad 
så deltager ni i utlottningen av priser. 
Regler finns på brickans baksida. Det 
kommer att finnas en låda i Bodan dit ni 
kan lämna in era brickor. Mer info på 
inom kort på facebook och hemsidan.  
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Fiskeregler Varmvattensjön 

• Endast dygnskort. Pris: 80kr för medlem, 100kr för icke medlem 

• Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas 

• Swishbetalning (123 636 04 81) gäller som fiskekort, kom ihåg att skriva 
”Fiskekort + Namn” i meddelande 

• Fiskekort kan lösas hos IK-Lej:s kontaktpersoner, se kontaktuppgifter nedan 

• Fiskekort/swishinbetalning måste kunna visas upp åt fiskekontrollant om så 
begärs 

• Max antal upptagna fiskar: 2 fiskar per dygn och fiskekort 

• Barn under 16 år i sällskap med kortinnehavaren ingår i fiskekortet 

• Flytring tillåtet, ej båt. Självklart är nätfiske förbjudet 

• ”Endast sportfiske” dvs Fiske är endast tillåtet med handhållet met-, flug-, 
pimpel-, haspel- eller spinnspö med högst 3 st flugor/krokar. 

Inrapportering av fisk 

Rapportera gärna om ni fått fisk, vi vill gärna veta ungefär hur mycket fisk det 
finns kvar i sjön inför framtida planteringar. Vid grillplatsen finns papper/penna 
och låda där ni kan lämna in er rapport. 

Swish IK-Lej: 123 636 04 81, ange fiskekort + namn i meddelandefältet 

Kontaktpersoner/Fiskekort: Jan Åhl 070-395 01 19, Leif Nilsson 070-388 95 41, 
Mikael Nilsson 076-779 16 89 

 

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) 

 

 

I höstas planterade vi in röding i sjön så att regnbågarna skulle få något 
annat att titta på. Fiskekort löser ni i första hand via Swish, annars 
kontaktar ni någon kontaktperson (se Fiskeregler nedan).  
Varmvattensjön ligger på baksidan av Leipoberget (sett från Leipojärvi), 
sommartid tar ni er dit via Leiporovavägen (mellan Björkberget och 
Sadjem) och vintertid följer ni skoterleden från Leipojärvi mot Malmens 
led, när skoterleden vikar av från Leiporovavägen följer ni istället 
skogsvägen som leder västerut (Följ skoterspåren).  
 För mer information, karta m m besök www.iklej.se 
 

 
 

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

Varmvattensjön: Information och fiskeregler 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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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