Denna folder har tillverkats för att tillsammans med en flaska
rybsolja delas ut till nyinflyttade i Avan

I Avan finns förskola och skola (1-6).

Byalaget

Välkommen till Avans by

Avans samfälligheter förvaltas av Avans by.
Beslut rörande samfälligheter fattas på byns
årliga byastämma.
Byaålderman är Mats Fabricius 070-324 41 82.

Avans Jaktvårdsförening
En frivillig sammanslutning av byns markägare.
Ordf 2017 Tommy Andersson 070-341 28 80
Du kan också hyra Föreningshuset för egna fester.

Vad händer i Avan?

Bli medlem i Avans Intresseförening och stötta
vår verksamhet.
Ordf 2017 Anna-Carin Sundqvist, 070-396 64 46
I skolan finns också en gymnastiksal som används
av Avaborna.

Avans Sportklubb.

Gymnastik, mån o torsd 19.30-20.30 ASK,
Motionssektionen Anne Pekkari 070-6756914,
Lena Jansson 073-0501223.

En by på Luleälvens södra strand. 1559 hade byn
48 invånare. Idag är vi drygt 400 invånare.
Väg 616, nyasfalterad 2016, löper utmed Luleälvs
södra strand från Gäddvik till Boden (och
tvärtom).

Innebandy: kontakta Erik Rynbäck 070-2710066
eller Mikael Bucht 070-3976896.
Lek o Bus för barn: lörd kl 10-11 kolla Avans
FBsida eller kontakta Carolin Rynbäck 0702875909.

Avans Intresseförening

Du kan också komma till Avan genom att köra
från Boden/Luleå och ta färjan Theresia över Lule
älv.

Basketplan på sommaren och isrink på vintern.
ASK bedriver idrotts- och motionsverksamheter.
Det pågår basket, hockey, innebandy, gymnastik
mm .
Stötta föreningens aktiviteter genom
medlemskap.
Ordf 2017 är Esa Vuorinen 070-390 93 59

I slutet av mars anordnas pimpeltävlingen
Avahugget.
Valborgsmässoafton firas med brasa.
6 juni. Årsdagen av Rutt 616. Mer om Rutt 616 på
FBsidan Rutt 616.
Sommarkafé fr o m midsommar t o m Höslaget.
Höslaget. Marknad i Avan 2:a lördagen i augusti
11-16

På vintern ersätts färjan med en isväg. Du kan
prenumerera på trafikinfo från Avanleden via
SMS. Registrera dig på
www.trafikverket.se/avanleden
2015-16 utrustades Avan med fibernät.

För Föreningshusets underhåll och skötsel
ansvarar Avans Intresseförening. Här anordnas
Valborgsfirande, marknader, kafé, pubkvällar,
teatrar, yoga, öppen förskola mm. Vill du ordna
något i Föreningshuset för Avaborna kontakta då
någon i styrelsen.

Buskspel i norr (spelmansstämma) 2:a helgen i
augusti tors-sön samt andra helgen i nov
Året avslutas med Julmarknad.
I sportklubbens regi pågår ett bygge och man
planerar att öppna ett gym våren 2017. Under
Höslaget 2016 användes lokalen för
konstutställning.

Mer om vad som händer i Avan kan du läsa på
hemsidan www.avansby.se (anmäl dig på
hemsidan så skickar vi nyhetsbrev) och på
FaceBooksidan Avan - på rätt sida Lule älv.

