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Lannavaara
 minneskyrka 

Söndagen den 7 juni kl. 12.00 och    
   17.00 är det Laestadianska 
   samlingar i Lannavaara kyrka.

Söndagen den 21 juni kl. 11.00
   Friluftsgudstjänst i Lannavaara kyrka

Söndagen den 5 juli kl. 14.00
   Friluftsgudstjänst vid Lannavaara    
   kyrkogård.

LANNAVAARA

Ut och gå med Lannavaara 4H!

Nu ska vi ut och motionera! Häng 
med du också! Första juni kör vi 
igång!

Alla som vill och är medlemmar i 4H 
är hjärtligt välkomna att delta i 
Lannavaara 4H:s motionssatsning! 
Det enda du behöver göra är att se 
till att ditt medlemskort i 4H är giltigt 
och sedan är det bara att sätta igång. 
Du kan promenera, cykla, jogga, gå 
med stavar, springa eller varför inte 
åka inlines! 
För varje 30 minuter du har motion-
erat sätter du ett kryss i inlämnings-
blanketten.

Till exempel: jag har promenerat 30 
minuter den 7 juni 2009, då sätter jag 
ett kryss på 7 juni i inlämnings-
blanketten.

När månaden är slut lämnar du in 
din blankett till Annika Söderström, 
Box 80, 980 13 Lannavaara. (Postlådan 
finns vid Kristallen.)
 Varje månad lottas ett pris ut bland 
alla deltagare. Vid årets slut premieras 
även den som varit mest flitig på att 
motionera!

Om ni är flera i familjen som vill delta 
så kopiera gärna upp flera exemplar 
av inlämningsblanketten så kan alla 
vara med.

I juni kommer Lannavaara 4H att 
ordna en motionsdag. Håll utkik för 
mera information.
Inlämningsblanketten finns bifogat med byabladet. 

"Tron är en över tygelse om 
det man hoppas, en visshet 

om det man inte ser. "
(Hebr. 11:1)



På midsommarafton den 19 juni kl 14.00 är 
det dags för att klä och resa den årliga 
midsommarstången vid hembygdgården.
Tillsammans har vi sedan trevligt med musik 
och dans runt stången.

Fritidsföreningen bjuder alla besökare på fika.

Välkommen!

Midsommarfirande på hembygdsgården

Midsommarfestival

LANNAVAARA

I samband med midsommarfirandet  
vid hembygdsgården kommer 
prisutdelningen för Lannavaara 4H 
smycket att ske.

Vi ber därför er som deltagit i 
tävlingen att komma till hembygds-
gården den 19 juni kl.14.00.

Det planeras för fullt för en 
midsommarfestival här i Lannavaara 

vid Guldgrävarens bar. 

Här följer ett  preliminärt program

 Midsommarafton, Fredag; 
Festivalen öppnar kl. 20.00 
Artister: 
Max Mackhe, Hanna Nutti, Inga Elise 
Påve och Fredrik Kostenniemi som 
håller trubadurafton

Lördag; 
Artister;
Glesbygd'n & Simon Marainen SomBy 
(Sámi Grand Prix Vinnare 2009)

Prisutdelning av: 
Lassokastning, Fotbollsturnering och 
Löpartävling

Festivalområdet:  Utomhus är det 
alkoholfritt inomhus 18 års ålders-
gräns 

Alla konserter kommer att spelas på 
utomhusscenen.
Mat och dryck kommer att serveras 
båda dagarna på festivalområdet.

Fotbollsturnering, lassokastnings-
tävling, löpartävling och andra 
aktiviteter kommer att anordnas i 
Övre Soppero fredag och lördag. 

 



Snart kommer de mycket populära 
och fina t-shirtarna med ”Lannavaara” 
på bröstet att åter finnas till salu. 

T-shirtarna, som ursprungligen togs 
fram till den stora hemvändar-
sommaren för 5 år sedan, har haft 

De populära Lananvaara t-shirtarna
en strykande åtgång och de flesta 
storlekarna och färgerna är slutsålda 
sedan länge. 
Inom kort kommer t-shirtarna att 
finnas till salu hos föreningar i byn, i 
butiken i Kunskapshuset och i 
samband med alla evenemang i byn. 
Tröjorna är fina som presenter, men 
givetvis också för eget bruk. Målet är 
att alla som i sommar besöker byn 
skall inhandla minst en, gärna två eller 
ännu flera, Lannavaara t-shirt 
Tröjorna kommer att finnas även i 
barnstorlekar. Priset kommer att vara 
lågt, bara 60:-/st

Årets höjdpunkt blir i år 
lördagen den 10:e oktober

Efter en härlig sommar med sol, värme, bad, höbärgning, bärplockning och allt 
möjligt annat blir det höst igen. Misströsta inte, under hösten infaller årets 
höjdpunkt, den stora fårfesten. 
I år blir festernas fest lördagen den 10: e oktober. Som vanligt blir det mycket 
mat, trevlig samvaro, underhållning av olika slag och dans till orkester.

Bocka in datumet 10 oktober i kalendern redan nu. Detaljerad information om 
fårfesten kommer under hösten.

Det bästa av allt är att fårfesten är gratis för medlemmarna i Lannis Ekonomiska 
Förening. Även icke medlemmar är välkomna, men de får betala en slant för att 
få vara med på festen.

Lannis Ekonomiska Förening 



Tisdagen den 23 juni kl. 19.00 är du 
välkommen på konstvernissage i 
Kunskapshuset.

Ann-Louise Abrahamsson öppnar då 
sin utställning med akvareller med 
motiv från vårt närområde. 

Lannavaara Hantverksförening, som 
arrangerar bjuder på dryck och 
lättare tilltugg.

Välkommen!

Vernissage

Fåren gillar, som bekant, björklöv som 
omväxling i sin diet. 

Lördagen den 4:e juli är det åter 
dags för den gemensamma ”slyröjar-
dagen”.  Vi samlas vid Hembygds-
gården kl 09.00 och inleder dagen 
med gemensam morgonfika 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! 

I år skall vi hålla till mitt inne i byn. 
Förutom att vi fixar lite föda till fåren, 
så hjälper vi till att motverka 
förbuskningen av byn. 

Björklöv till fåren

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 Curt Mikko.

Väl mött till en givande 
och trevlig dag önskar

Lannis Ekonomiska Förening

Karateuppvisning
Vill du uppleva något annorlunda? 
Då skall du komma till Kunskapshuset 
fredagen den 12 juni kl 18.00

Vi har besök här av några karate- 
entusiaster som skall visa sin sport.  
  Red



Bastuflotten

Prislista bastuflotten

Medlemmar:

Fredag,  lördag och söndag:  
10 - 13, 13 – 16, 16 – 19, 19 – 22   
100:- + moms  (125:- )

Övriga dagar: 3 timmar 50:- + moms  ( 62,50)  
Medlemmar håller med egen ved och städar efter sig.

Icke medlemmar:
För ickemedlemmar lämnas offert vid varje enskilt tillfälle. Offerten kan avse 
enbart bastubad eller med servering av något slag.  
Föreningen håller med ved och ansvarar för städningen.

(För enbart bastubad och om icke medlem själv håller med ved och ansvarar 
för städningen är normpriserna följande: Fredag, lördag söndag, tider enligt 
ovan: 200:- inkl moms, Övriga dagar, 3 timmar: 100:- inkl moms)

På flotten finns tillgång till gasolgrill, som får nyttjas av dem som hyr flotten. 
Gasolkostnaden ingår i ovanstående priser.

Bastun bokas genom Thore Johansson, telefon 0705181158  (+46705181158)
Priserna gäller fr o m säsongen 2009 och tills vidare.

OBS! Elever i utbildningar hos Kristallen AB kan boka bastun på samma villkor som 
medlemmar

Lannis Ekonomiska Förening 

Medlemskap/delägarskap i Lannis Ekonimiska Förening kostar 1 000:- per 
andel. Delägare får ha flera andelar. Andelen är ungefär som en aktie, det vill 

säga att värdet varierar beroende på hur det går för föreningen. Vid eventuellt 
utträde ur föreningen utbetalas andelens aktuella värde.



Sommarcafé 
på hembygdsgården

Under juli månad har fritidsföreningen 
café på helgerna. 
Passa på att gå och avnjuta en god 
kopp kaffe och hembakt fikabröd när 
du har vägarna förbi.

Caféet är öppet
Varje lördag och söndag under juli 
månad mellan kl 12.00-18.00

Välkommen

Bakdag 
på 

hembygdsgården
Söndagen den 5 juli kl 09.00 träffas 
vid på hembygdsgården för att baka 
fikabröd. 

Alla som vill är välkomna att deltaga i 
baket för Fritidsföreningens sommar-
café och inför världsbydagarna.

Caféet öppnar 12.00 så ni som vill 
avnjuta precis nybakt bröd passa på 
att ta en söndagsfika hos oss.

                      Fritidsföreningen

Trots att våra 7 tackor var mer 
produktiva än någon gång tidigare, 
med 15 lamm som resultat, har höet 
för första gången räckt hela vintern. 
Det tyder på att förra sommarens 
höbärgning var lyckad.

Det är samma höga målsättning i 
sommar. Det skall bärgas hö så att 
det räcker till alla fåren under hela 
vintern. Ett fullvuxet får äter cirka 1,2 
ton hö under en vinterperiod, som 
här uppe är nästan 8 månader. Om 
vi, som den gångna vintern, har 8 får 
så behöver vi alltså närmare 10 ton 
hö för att klara hela vintern. Det är 
ganska mycket eftersom torrt hö inte 
väger speciellt mycket.

I sommar har vi ytterligare några 
”nypreparerade” vallar som vi kan 
skörda. Om vädret tillåter och de 
tappra höbärgarna orkar blir det inga 
problem med att fixa 10 ton. 

forts. nästa sida

Höbärgning sommaren 2009



När börjar höbärgningen? Det beror 
på hur sommaren blir, men det 
normala är att starten sker under 
senare delen av vecka 29 eller början 
av vecka 30 (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 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 

Hemsidan Lannavaara

Äntligen så har det blivit verklighet, 
Lannavaara har fått en egen hemsida. 
Här skall vi presentera vår by och vad 
som händer här.

Först av allt skall vi säga tack till 
Jan-Åke Fors som hjälpt oss att starta 
sidan och som i fortsättningen
kommer vara den som sköter om 
hemsidan åt oss.

Vad skall man då finna på sidan? Ja, här 
ska du hitta historia om byn, få en bild 
av våra föreningar och vad de sysslar 
med. 
Kartor och viktiga saker, som hur 
man tar sig till Lannavaara, för många 
besökare vill vi ju ha.

Har du företag baserat i byn hoppas 
vi att du vill presentera dig på vår 
hemsida och göra lite reklam för din 
verksamhet. 
Är ditt företag medlem i Lannis 
Ekonomiska Förening kostar det 300 
kr/år och för icke medlem kostar det 
500 kr/år. 
 
Vill du presentera dig som företagare 
kontakta Ulrika Zetterblom
telefon 0981-765001 eller 
ulrikazetterblom@gmail.com
Vi kommer då hjälpa dig att göra din 
presentation om du vill och självklart 
ta några bilder på dig.

Hemsidan är redan i dag i bruk. Dock 
är den inte färdig men gå gärna in och 
titta på www.lannis.se

                 Lannis Ekonomiska Förening



Byvägarna på norra sidan av älven 
förvaltas av Lannavaara Vägförening. 
Ekonomin baseras på bidrag från 
Kiruna kommun och, för vissa vägar, 
bidrag från Vägverket. 
Eftersom bidragen inte har ökat i 
någon större grad trots att allt annat 
har blivit dyrare, har vi de senaste 
åren tvingats ta ut en mindre 
egenavgift av de boende efter vägarna. 

Även i år har vi tagit ut en mindre 
egenavgift, men vi har också fått ett 
tillfälligt extra anslag från Vägverket 
för att kunna göra ytterligare
förbättringar av vägarna. Det bästa av 
allt är att vi har fått två nya 
vägar godkända för årliga bidrag från 
Vägverket. Det är Nybyggarvägen och 
Bergsvägen, som vi tidigare bara fått 
kommunalt bidrag för. Det här gör 
att ekonomin långsiktigt skall kunna 
balanseras på ett bra sätt och 
egenavgifterna fortsatt kunna hållas på 
en mycket låg nivå.

Vad är det för förbättringar som
planeras i sommar? Vi skall köra ut 
ytterligare grovt material på vissa
ställen där bärigheten är dålig, 
komplettera med någon trumma, 
förbättra diken där det behövs och 
slutligen köra ut finare material som 
ytlager på alla vägarna. Vägarna
 kommer att bli kanonbra, det är bara 
asfalten som fattas.

Som alla säkert har sett så blir det 

ganska snabbt gropar i vägarna. 
Groparna är inte så stora men klart 
irriterande ändå. Den största ”boven” 
när det gäller framkallande av dessa 
gropar är 4-hjulingarna. De har sämre 
fjädring och kortare hjulbas än bilarna 
och ”studsar” därför fram på vägarna. 
Dessutom går de inte alltid så sakta 
heller. Ett råd, kör inte så fort! Vid 
lägre fart minskar både olycksrisk-
erna och underhållskostnaderna för 
vägarna. Hastighetsrådet gäller även 
biltrafiken. Även om det är tillåtet 
med 50 km, så får man köra lång-
sammare. Kör du sakta så upptäcker 
du vår vackra by också på ett bättre 
sätt.

Vägarbeten i sommar

På nästa uppslag finns bykartan med  de 
nya vägnamnen utsatta

Under sommaren kommer också 
skyltningen av vägarna, med de nya 
vägnamnen, att genomföras. Det är en 
åtgärd som Kiruna kommun ansvarar 
för. Hur, när och vem som kommer 
att göra det jobbet är ännu inte klart.

Om du har frågor/synpunkter om 
byvägarna, kontakta Torsten 
Woutilainen eller Thore Johansson.

Trevlig och olycksfri trafiksommar 
önskar,

Lannavaara Vägförening 







V ä r l d s b y d a g a r 
3 1 / 7  -  2 / 8  i  L a n n a v a a r a

Världsbydagarna i Lannavaara betyder 
att vi i år bjuder på mycket mer i 
samband med Hantverksmässan och 
SM:et i guldvaskning.

Byn Vuontisjärvi i Finland överlämnade 
förra året en staffetpinne till oss i 
Lannavaara att föra världsbydagarna 
vidare. Vi har nu fått den ärofyllda 
uppgiften att utse nästa Världsby och 
det kommer vi självklart att göra med 
pompa och ståt.

Lannavaara kommer att bjuda på
aktiviteter för både stora och små 

Program
Fredagen den 31 juli

10.00-15.00  Loppmarknad och 
fikaförsäljning på Hembygdsgården.

10.00 Fotoutställning öppnar i 
kyrkan som håller öppet dagligen fram
till Söndag kl.15.00

18.00-20.00   Invigning av världsby-
händelsen i Kyrkan.

21.00-23.30 Tävlingar i guldvaskning

21.00-01.00 Pubkväll med trubadur 
Daniel Wikslund på Guldgrävarens 
Bar. 

Om vädret tillåter kan du under 
fredagen uppleva och  medverka i 
höbärgning på gammalt vis.

och för gammal som ung. 

Under dessa tre dagar skall hela byn 
sjuda av liv.  
Det kommer att finnas fika och 
matserviering på olika platser i byn. 
Det enda du behöver ta med dig är 
ett glatt humör och kanske en kamera 
för att föreviga vad man kan uppleva i 
en liten by. 



Lördagen den 1 Augusti

10.00-17.00 Hantverkare ställer ut/
säljer sina alster. 

10.00-18.00 Hjälp oss att sticka  
världsbyhalsduken!

10.00-16.00 Mineralutställning/
marknad/SGU.

10.00-16.00 SM tävlingar i guld-
vaskning.

13.00 Hästridning och fiskdamm för 
barn.

12.00-18.00 Målning av ”världsby-
tavla” .

14.00-15.00 Föreläsning i kyrkan 
av Thore Klippmark om Lannavaaras 
historia.

17.00-18.00 VM i vaskpannekastning

18.00-19.00 Myrfotboll, landskamp 
mellan Sverige och Finland 

 21.00-01.00 Pubkväll med dans på 
Guldgrävarens Bar

Söndagen den 2 Augusti

Lannavaara 4H
Lannis Ekonomiska Förening

Lannavaara Hantverksförening
Lannavaara Fritidsförening
Barents mineralförening

Kristallen i Lannavaara AB
Kiruna Kommun

Coop nära
Icepolart

ÖNG

09.00-12.00 SM guldvaskning final.

10.00-12.00 Ansiktsmålning för 
barn.

10.00  Skulptering med motorsåg, 
Barbro Behm

10.00-15.00 Hjälp oss sticka 
”världsbyhalsduken”.

12.00   Gudstjänst

13.30    Världsbyhändelse, 
överlämnande av matta, musikgrupp 
uppträder, ambassadörsutnämning och 
avtäckning av minnesmärke

15.00    VM Diamantvaskning, final

16.00    Prisutdelning

  Tiderna är preliminära.

Världsbymattan

V ä r l d s b y d a g a r 
3 1 / 7  -  2 / 8  i  L a n n a v a a r a



SM i Guldvaskning
Lannavaara

31 juli - 2 augusti 2009

I år arrangeras SM för första gången med Förbundet Sveriges Guldgrävare som 
huvudman för tävlingarna.

Under dessa dagar håller vi även i år VM i diamantvaskning. Kom gärna och 
prova på att vaska diamanter. Det är svårare än att vaska guld. 

21.00- ÖNG Klubbmästerskap

10.00 Herrar, uttagstävling
10.30 Damer, uttagstävling
11.00 Veteraner, uttagstävling

Program

Fredag 31 juli

Lördag 1 augusti

11.30 Hulkonen cup
13.00 Lannavaara Open
14.00 Lagmästerskap, uttagning
15.00 Juniorer, uttagstävling 
15.30 Nybörjare, uttagstävling
 Diamantvaskning, uttagningar 
 pågår hela dagen 
21.00 JOKER tävling 



09.00 Nybörjare, final
09.30 Juniorer, final
10.00 Veteraner, final
10.30 Lag, final
11.00 Damer, final
11.30 Herrar, final
15.00 VM Diamantvaskning, final
16.00 Prisutdelning

Söndag 2 augusti

Yngsta nybörjaren 2008

Hantverksmässa,Lannavaara 
1/8 2009

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:         0981-765001

Lördag den 1 augusti mellan kl 10.00 - 17.00 har du möjlighet att besöka
hantverksmässan vid Kunskapshuset i Lannavaara. 
  



Fåren har varit väldigt produktiva i år och vi har lammrekord!
Våra 7 tackor har fått 15 lamm och i år hade vi inte ett enda dödfött lamm. 
Fast en av våra yngre tackor fick tre lamm och hon ville inte veta av ett av dem. 
Det lammet, som vi har döpt till Lambert, fick bo hos Anders, Ulrika och 
deras två hundar i ett par veckor innan vi åter kunde sätta ner det i stallet. 
Lambert är otroligt charmig och rolig just nu, eftersom han följer en som en 
hund, även om jag misstänker att han kommer att bli odräglig som vuxen bagge. 

Våra får

Öbor, Harry och hans bagglamm från i år

Han är både bortskämd och orädd 
så risken är nog stor att han kan få 
för sig att han kan bete sig hur som 
helst med alla människor han stöter 
på. 
Tack och lov så är inte det vårt 
bekymmer, eftersom han kommer 
att flytta till Vittangi snart.  Där skall 
han få kampera ihop med minigrisen  
Greta. Det blir spännande att få höra 
hur dom två trivs ihop. Lambert, får eller hund?



Våra övriga bagglamm och den vuxna baggen Harry har fått flytta till en ö i 
Nedre Soppero nu i sommar.
För bara någon dag sedan besökte vi dem och de verkar ha det jättebra. 
Tackorna och tjejlammen får gå och beta här i byn.  Då har vi kvar några i byn, 
som vi kan klappa och mata nu i sommar. 

Sedan Per slutade som ”fåraherde” har vi varit flera stycken som har hjälpts 
åt med fåren.  Det är Ulrika Green som i första hand har matat och tagit hand 
om våra krulliga kamrater.  Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till henne.  
Samtidigt vill jag också tacka alla andra som har ställt upp och hjälpt till med 
fåren. 
Ulrika, Anders, Fatima och Bilbo har gjort ett fantastiskt arbete som reservfår-
mammor. Susanne och Sören har också ställt upp i alla lägen och så får vi 
förstås inte glömma ”grabbarna” (Patrik, Torsten och Thore) som fixar och 
donar med hö och diverse göromål. 

Sist men inte minst vill jag bara uppmana alla att ställa upp och samla sly i 
sommar!! Fåren älskar att plocka i de torra lövruskorna under våran långa 
vinter och det är ett jättebra extra mattillskott för dem. Dessutom blir det ju 
fint i byn, om vi ser till att det inte växer igen.

Vid tangentbordet, Jenny 

Våra “grabbar”  flyttar fåren



Gratulationer
Grattis

Lisa Påve som tar sin examen och 
fyller 19 år den 2 juli

Grattis
Rolf Larsson på din högtiddag den 
16 augusti. 

Gänget i Lannavaara

Från moster och Hanna

LANNAVAARA

Guldgrävarrännet

Lördagen den 15 augusti är det 
planerat att årets guldgrävarränn skall 
hållas.
Vi hälsar som vanligt alla välkomna att 
deltaga i en aktiv dag. 
Herrarna med grillen ser till att du 
kan köpa något gott när du gått i mål.

Grattis till examen

Vi alla på Kristallen vill säga Grattis till eleverna på ädelstensteknikutbildningen 
som i dagarna har tagit sin examen. Vi önskar er alla lycka till i framtiden och 
hoppas att vi får återse er på besök här hos oss i Lannavaara.

Bakre raden; Lars Gunnerisson (lärare Ltu), Ulrika Z (Kristallen), Peter Delerholm, Fanny Viksten, 
Susanne Karlsson, Zarah Cederqvist, Emelie Lundin, Ulrika Green, Markus Persson, Lennart Widenfalk 
(lärare Ltu), Göran S (Kristallen).
Främre raden; Per-Elof Jonsson, Roxanna Fasting, Camilla Otterström, Evelina Rann och Magdalena 
Cederferm.
Fattas; Markus Palo och Jeanette Nilsson



Butikerna och restaurangen har sommaröppet från och med 
v.26 till v.35

Måndag till fredag    kl. 10.00 till 20.00
Lördag och söndag   kl. 12.00 till 18.00           
           Välkommen!

Stipendieutdelning

Guldgrävarens Bar 
& 

Hantverksbutikerna

Soppero Byars Samfällighetsförening har 
instiftat ett årligt stipendium på 10 000:- att 
utdelas till studerande vid högskole-
utbildningen i Ädelstensteknik i Lannavaara. 

 Tisdagen den 2 juni, i samband med 
avslutningsmiddagen för eleverna, var det 
dags för första utdelningen av stipendiet. 
Totalt hade 8 ansökningar inkommit. 
Stipendiekommittén har haft ett svårt arbete 
att välja bland alla fina och välmeriterade 
sökanden.
Den mycket förvånade och lycklige mottagaren blev Peter Delerholm. 
Peter är från Stockholm och har trivts väldigt väl i Lannavaara. Så väl att han 
faktiskt tänker stanna här och satsa på turistisk verksamhet kopplad till 
friluftsliv och något med koppling till de nyförvärvade kunskaperna inom 
ädelstensteknik.

Stipendiet utdelades av styrelseordföranden i Soppero Byars Samfällighets-
förening Thore Johansson.  

Samfällighetsföreningen förvaltar i första hand gemensamma skogar, 
fiskevatten och jaktmarker men ger också ekonomiskt stöd till olika 
verksamheter som bidrar till byarnas fortlevnad. Högskoleutbildningens
betydelse för Lannavaara och grannbyarna kan inte nog poängteras.



Ingredienser
Portioner: 4

ca 500 g kålrot
2 morötter 
ca 500 g potatis
5 dl vatten
3 msk konc. kalvfond
5 kryddpepparkorn
1-2 kokta köttkorvar (à 300 g)
2 msk smör eller margarin
ev salt 

Gör så här
1. Skala och skär kålrot, morot och potatis i tunna skivor, gärna i matberedare 
med skivtillsats. 
2. Koka upp vatten, fond och pepparkorn. Lägg i rotfrukterna och låt koka 
ca 20 minuter, tills alltsammans är mjukt. 
3. Sila av rotfrukterna. Spara 1/2–1 dl av kokspadet till moset.
4. Värm köttkorven i resten av kokspadet enligt anvisning på förpackningen. 
5. Mosa rotfrukterna. Späd med lite av kokspadet till lagom konsistens och 
tillsätt matfettet. Rör om och smaka av med lite salt om det behövs. Servera 
rotmoset med köttkorven och senap.

Lannavaara Byabladet ges ut av föreningarna i Lannavaara
Ansvarig utgivare: Ulrika Zetterblom
Layout och redigering: Ulrika Zetterblom & Anders Fors
Material till byabladet tas emot på epost: ulrikazetterblom@gmail.com 
eller att du lämnar det till Ulrika
Tryckt på Kristallen AB

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

Middagstipset
Kålrotmos med kött- eller fläskkorv

Husmanskost !


