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Kiif - Janne Orädd

De är mest aktiva under vintersäsongen.
Just nu håller de på med bagarstugan. Det har inte kommit igång riktigt än, men allt finns
hemma för att sätta igång. Utbyggnad av kiifstugan likaså.
Köket byggs också om. Anledningen att det inte kommit igång än är att de har haft fullt upp
med annat hittills.
Bagarstugan kommer att hyras ut. Billigare vid medlemsskap. Det finns ca 100 medlemmar i
föreningen. Medlemsavgiften är i dagsläget 100,-/ familj/ år och 50,- för enskilda.
Kiif bildades i okt 1974. Är en egen förening.
Pistmaskinen - Först fick vi låna en liten av kommunen. Ansökte om medel för att kunna
köpa en maskin. Kommunen erbjöd sig att köpa in en som Kiif fick ansvara för 2012.
Kiif stod för kostnader vilket blev väldigt dyrt. De skrotade den gamla och fick tag på en
begagnad för ca 400. Driftkostnaden har stigit kraftigt så vi måste tänka på hur och var det
ska köras. Det pistas alltid på natten. Det är alltid utbildade förare ca 10st. Trycket ökar
emellanåt p g a att de som kör jobbar på annan ort. Vill att det ska vara hög säkerhet på
förarna för att undvika olyckor.
Skoterpassen - Kiif får 12%. Sponsring bidrar till det mesta av kostnaderna.
Intäkter från Rufsennappet hålls utanför pistprepareringen. 2021 såldes ca 4 000 startkort.
Den största inkomstkällan till Kiif. Pengarna används till andra saker som föreningen gör.
Så länge  folket uppskattar det vi gör kommer vi att fortsätta.

Kommunen rev sporthallen och har nu efter hårda förhandlingar börjat ersätta detta genom
att använda fotbollsplanen som aktiitetsyta. Klimpfjälls alpina klubb ville bygga
skateboardramp som nu håller på att färdigställas. Det kommer att komma dit mer grejer så
att både barn och vuxna ska kunna använda dessa.

Tack så mycket!

Embla -K2
Har bott här i 3 år. Jobbat i backen, slakteriet, hotellet m m. Hade aldrig varit här tidigare.
Arbetar även i Fatmomakke med guidningar.
Arrenderar K2 för att bedriva kafè och restaurang. Håller nu på att bygga ny altan.
Ansvarar för skidskola och snowboardskola privat. Guidar för skicenter med skotersafari för
företag och privat. Även de som inte har förarbevis får följa med tack vare att det är ett
företag. Klimgubben K2, fiinns på Facebook och Instagram. Kommer att ha öppet över jul
och nyår om vädret tillåter. Skyltar med Våffelvarning kommer att sättas upp.
Räddningtjänsten har  besiktat för att få söka om alkoholtillstånd.’
Kommer att:

● kunna få skjuts med skoter dit när aktiviteter kör igång. Både dag- och kvällstid.
● kunna hyra ut K2 som festlokal för ca 40 pers.
● hyra ut till event där avgifterna går till “Terrass 2023”.

Kontaktuppgifter finns på Skicenter eller fb eller Insta.

Tack så mycket!



Info från föreningen

Sophämtning - Kommunen ansvarar för allt  avfall. Delas upp mellan matavfall och
hushållsavfall. Matavfall ca 450 ton/ år. Körs till Skellefteå.
Tidningspapper ansvarar kommunen för.  Allt detta påverkar avfallskostnaden.
Ska vara självkostnad och lika för alla. Har beslutat om tvåfackskärl.
Kommunen vill inte att vi gör något innan de bestämt hur de vill ha det. Ska vara klart
sommaren 2023.
Avfallsanläggningen i Saxnäs vill de att  kapaciteten och öppettiderna anpassas till att det är
så många som bygger.

Kommunen är klara med Solsidan. Elen klar i aug 2023 vilket man kan förmoda då att v/a
också är klart då.

Finns även laddstolpar för laddning av elbilar vid hotellet.

Lite om vad föreningen gjort under året:

Arbetsdagen - augusti - REGNADE!!!  röjde, körde gräsklipparen 6 varv runt elljusspåret!
Värt en applåd!
kapade, klöv och staplade ved vid Kiifstugan, Samt byggdes tak
över vedförrådet,  kördes ut ved till flera ställen runt 7 forsar, nya
gångjärn till sophusen samt nya skyfflar
märkta med röda stripes. Städat leder och grillplatser, Fika!

Vindskyddet! - Ritning gjord, medel sökt för i jan, fick 46 000 i maj. Markupplåtelseavtalet
klart i augusti. Beslut taget i styrelsen att det ska ske under 2023.
Grundläggande arbete gjort på arbetsdagen 2022. Stigen upp till tänkta
vindskyddet röjt delvis. Ca 150 m upp.
Fantastisk utsikt! Kan även köra skoter dit på vintern. Måste lösa överfart över
skidspåret. Även se till att det blir en riktig skoterled med tydliga instruktioner
var man får köra.

Grillplatser på byn - Där har det inte fyllts på med ved. Kiken och Liret. Tips!

Enirokartor på hemsidan - Stigar och vandringsstråk i Klimpfjäll. Tips!

Ideer kommande år: Skyltar i byn för 7 forsar - beställda men ej kommit.
Grillgaller vid Kullafallet och andra grillplatser önskas.
Eldstaden vid Kullafallet är inte vårt bord. Det finns en grillplats
högre upp. Kanske den går att fixa till med grillgaller.
Tips att fixa ett runt, lite större galler att hänga upp inne i vedförrådet
och preppa grillplatsen med stenar som gallret kan vila på.
Fiskevårdsföreningen behöver påverkas att fixa sina grillplatser vid
Kultsjön.

Vi avslutar mötet och tackar för visat intresse!
Styrelsen




