Ditt stöd är viktigt!

Du som redan betalt din medlemsavgift kan bortse från
bifogat inbetalningskort. Medlemsavgiften betalas till vårt
bankgiro 5934-7633.

Skriv ditt namn och din adress och gärna även din e-postadress. Kontakta Tage Töyrä om du har några frågor om
ditt medlemskap, 070 553 27 22 eller e-post: tagehjalmar@
gmail.com
Årsavgiften är 120 kr, 200 kronor för familj och 500 kronor
för organisationer. Som medlem kan du vara trygg i att ditt
bidrag kommer att nyttjas för att hålla vårt kultur- och naturarv levande!
Du kan även betala med Swish: 123 540 05 51

Sinun tuki oon tärkeä!

Sie joka jo olet maksanu jäsenmakson, sinun ei tartte
perustaa maksokortista. Jäsenmakso maksethaan meän
pankkisiirthoon (bankgiro) 5934-7633.

Kirjota nimi ja osote ja mielelhään kans sinun e-postiosote.
Ota yhtheys Tage Töyrän kans jos sulla oon kysymyksiä
jäsenyyestä, 070 553 27 22 eli e-posti: tagehjalmar@glocalnet.net
Vuosimakso oon 120 kr, 200 kruunua perheeltä ja 500 kronor organisasjuunilta. Jäsenennä voit olla varma siittä ette
sinun tuki käytethään meän kulttuuri- ja luononperintheen
hyväksi!

Kontakta oss! / Ota yhtheys meihiin!

Kulturreservatet Hanhivittikko Fäbod drivs av
Hanhivittikko Vänner, en ideell och oberoende
organisation som arbetar för att levandegöra och
sprida kunskap om och känsla för vårt kulturarv.
Kulttuurireservaatti Hanhivittikko Kenttää hoitaa
Hanhivittikon Ystävät (Hanhivittikko Vänner),
aatheelinen ja riippumaton organisasjuuni jokka
tekkee työtä meän kulttuuriarvon elävöittämisen
etheen ja kans levittää siittä tietoa ja tunnetta sitä
kohthaan.

www.hanhivittikko.se
info@hanhivittikko.se
www.facebook.se/hanhivittikko
Fäbodtelefonen 076 10 44 770
Ordförande Rolf Lahti 070 640 98 47
Möteskoordinator Rolf Lahti 070 640 98 47
Swish: 123 540 05 51

Swish: 123 540 05 51

Styrelsen / Johtokunta
- Rolf Lahti, ordförande / puhheenjohtaja

God Jul! Hauskaa Joulua!

- Tage Töyrä, vice ordförande / varapuhheenjohtaja
- Kristina Tapani, sekreterare / sekreteerari
- Torvald Pääjärvi, kassör / kasööri
- Jonas Pålsson är styrelseledamot / oon johtokunnan jäsen
- Cecilia Johansson och Margot Sturk är ersättare / oon
varajäsen
- Bengt Ove Heikkilä är adjungerad från / oon apujäsen
Haapakylä-Matarengi samfällighet /samfällighetistä.

- Philip Saxevall är adjungerad från / oon apujäsen
Övertorneå Naturskyddsförening

Nyhetsbrev - december 2018
Uutispreivi - joulukuu 2018

Hanhivittikko Vänner
Hanhivittikko Ystävät

Kenttäpremiääri /Fäbodpremiär 2019

Snart är det Jul!

Kenttäpremiääri oon Salomonin päivänä 8 kesäkuuta.
Fäbodpremiären blir som vanligt 8 juni 2019.

Efter en lång, mild och mörk höst vräker nu snön änteligen
ner. Till stor glädje för oss alla får vi se fram emot en vit jul.
Tyvärr kom snön något sent så årets JULKUL blev en grön
tillställning. Tyvärr verkar klimatförändringen vara en realitet och vädret påverkas så vi får se hur kommande år blir.

Öppet / Auki 2019

Öppet dagligen kl. 10-15 från 9 juni fram till 31 augusti.
Öppet för förbeställda grupper året om.

Det var ändå drygt 60 besökare som trotsade dimman och
duggregnet. Som vanligt fanns julpyssel, julgröt och hästen
med släde på plats. Jultomten gick runt och myste. Vi hade
dagen till ära även hjälp av ett gäng med tomtenissar från
Tornedalens Folkhögskolas Naturguideutbildning. Tack
för den hjälpen!

Auki joka päivä 10-15, 9 kesäkuuta - 31 elokuuta saakka.
Puukattuja ryhmiä ympäri vuen.

Volontärer sökes

Volontärer/ideellt arbetande personer sökes för kortare /
längre inhopp med hjälp vid aktiviteter, djurskötsel, fäbodvärd för en helg. Förhoppningsvis kan vi från 2019
även ta emot boende volontärer. Kontakta oss så hör vi av
oss när vi behöver hjälp. Tack!

Det här hände 2018

I år hade vi öppet som vanligt d.v.s. dagligen från Fäbodpremiären 8 juni till slutet av augusti. Som vi alla vet hade
vi en torr sommar och vi hade lite problem att få betet att
räcka till. Vi lyckades behålla vår lånade fjällkor hela perioden medan fåren rymde flera gånger i jakt på bättre bete så
de fick vi återlämna i mitten av juli. Hästarna och hönsen
fanns även de kvar hela tiden.
Förutom fäbodpremiären hade vi slåtterdag i början av augusti och några kvällsaktiviteter på torsdagar; landsbygdsafton, fäbodgudstjänst mfl.
Verksamhetsledare och fäbodvärden Jan-Ola Ersson och fäbodvärden Risto Hiltonen, styrelsen samt övriga volontärer
har gjort sitt bästa för att djuren och besökarna har haft det
bra hos oss. Tack alla ni!

Reparationer 2018

Förra året påbörjade vi två byggprojekt. Det ena var att byta
ut spånen på våra tak. De har nu legat drygt 20 år och det är
hög tid för byte. Förra året blev tre tak gjorda och i år blev
de resterande fyra taken bytta. Nu ser det riktigt fint ut!
Det andra projektet är övre stugan som drabbades av hussvamp. I september blev golven lagda men de måste nu få
torka på plats innan målning. Även spismuren måste repareras innan vi kan ta den i bruk. Vi hoppas att stugan ska
vara klar lagom till fäbodpremiären 8 juni. Då kan ni återigen boka den för att bo en natt eller två eller för ett möte för
den lilla gruppen som vill ha ett möte i mysig miljö.

Samtliga foton denna sida: Jonas Pålsson

