
________________________________________________________________________________________________________ 
Kuttainen Isosaari Ekonomiska Föreningens styrelse 2022 

Ordförande: Juha Pahajoki, Sekr: Rune Törelid, Kassör: Gunvor Töyrä 
Övriga ledamöter: Bernhard Becker, Ingvar Dagfjäll, Jim Töyrä och Bengt-Ove Törelid. 

Ersättare: Ruth Thylin, Hjördis Jatko och Lena Törelid 
  
 

 
här  du 
 

                                         
  
   

Juni 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Äntligen sommar igen! Inget fel med vintern men man måste erkänna att man får lite extra kraft när 
man ser allt som händer i naturen. Först känns det att värmen kommer ju aldrig för att sedan märka 

att löven har redan vuxit sig stora och dags att klippa gräsmattan….. 
Samma sak händer på Saari, de små gulliga lammen har plötsligt blivit stora, ängarna grönskar och nu 

har vi redan släppt ut fåren på sommarbete. Fördelen att släppa dem tidigt är att dem inte hittar så 
mycket färskt gräs att magarna hinner vänja sig först. Snart är det även dags att ta fåren till Kirunas 

Gruvpark som är populär besöksmål under vackra sommardagar…. 
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Du som vill stödja föreningen, bli medlem eller andelsägare och var med på utlottningar, mer 

information om utlottningen finns på vår hemsida. 
Medlem 100 kr/år,  andel 1 000 kr/st 

Bankkonto Sparbanken Nord: 8264-4, 63 150 017-0 
IBAN: SE28 8000 0826 4406 3150 0170       BIC: SWEDSESS 

BANKGIRO: 419-9931 
SWISH: 1230 17 24 52 

 

OBS!      GLÖM INTE ATT ANGE NAMN OCH VAD BETALNING AVSER! 

Vi har ullgarn till salu!! 
Ring Ove 070-370 11 21 

Säljs också i  
affären i Kuttainen 

KÖP FÅRSKINN 
Vi har massa fårskinn, passa på att köpa!! 

Ring Ove 070-370 11 21 
Du kan också köpa fårskinn i affären i Kuttainen 

OSTA SIEKI OMA!!! 

Följ oss på Facebook 
Får Föreningen Kuttainen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLMÄNN MÖTE MED FIKA 
 

Lördag 11/6 2022 Bönehusets matsal 
Tid: 18.00 

 
VÄLKOMMEN ATT DISKUTERA 

FÖRENINGENS FRAMTID 
Vill vi ha fårförening i Kuttainen, uppfyller den 

något behov? 
 

Kom och diskutera om föreningen, för tanken är 
ju att vi finns för dem som bor i byn. Men 

många gånger känns det som att vi kämpar utan 
att någon egentligen ens behöver 

fårförening???? 
 

Ska vi ha kvar föreningen? Finns det människor 
som vill ställa upp vid behov? Vad säger 

markägarna? Vad säger ni? Vad tycker ni? 
 

Massa frågor som vi skulle vilja diskutera så 
passa på och kom på kaffe….. 

 

PLOGNING/TRAKTORARBETE 
Vi måste höja priserna på traktorkörning pga. ökade 

kostnader. Styrelsen har även beslutat att vi utför 
traktorarbeten endast om vi har tid över så att vi hinner 

ta hand om djuren först.  
Nya priser: Snabbplogning 200:- kr 

Timpris 600:- kr inkl. moms 
 
 
 
 

                         FÅRSTATISTIK 2009-2022                                
 

2009 -   15 får 
2010 -   29 får,  9 lamningar,   14 lamm  (1,56 lamm/lamning) 
2011 -   69 får, 22 lamningar,   26 lamm  (1,18 lamm/lamning) 
2012 - 110 får, 39 lamningar,   58 lamm  (1,49 lamm/lamning) 
2013 - 127 får, 49 lamningar,   73 lamm  (1,49 lamm/lamning) 
2014 - 161 får, 56 lamningar,   81 lamm  (1,45 lamm/lamning) 
2015 - 160 får, 63 lamningar,   93 lamm  (1,48 lamm/lamning)  
2016 - 182 får, 64 lamningar,   98 lamm  (1,53 lamm/lamning)  
2017 - 260 får, 94 lamningar, 156 lamm (1,66 lamm/lamning)  
2018 - 214 får, 75 lamningar, 112 lamm  (1,49 lamm/lamning)  
2019 - 181 får , 61 lamningar, 94 lamm (1,54 lamm/lamning)  
2020 - 222 får, 78 lamningar, 136 lamm (1,74 lamm/lamning)  
2021 - 261 får, 92 lamningar, 165 lamm (1,79 lamm/lamning)   
2022 - 183 får, 64 lamningar, 103 lamm (1,60 lamm/lamning) 
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