Vill Du som journalist ha ett uttalande från Loos Byaråd ang. Loosveckan?
Vänd Dig till vår ordförande Pia Enocson 070-346 25 49
När är nästa Loosvecka??? V.10 2018!
Under sportlovsveckan 2018 anordnas aktiviteter över hela byn på klassiskt
Loosveckansätt.
Håll utkik efter affischer och på www.loos.se för senaste schema och mer
information.
Samordnare av Loosveckan är Loosbyarådet.
Loosveckangruppen består av folk från föreningar på byn.
Loos vintervecka 2018, V10. Lördag 3 mars t o m söndag 11 mars.
Lördag 3 mars
Skoterträff vid slalombacken kl. 11.00
Teknikbana, skoterhandledare, knallar, lotteri, för barn.
Kollbullar, korv och hamburgare.
Arr: Loos-Hamra skoterklubb
After Skoter på Nickelvallen! 250,-kr pp
Mat (kl 19.00) & Trubadur Anders spelar kl 21.00-1.00
Anmälan senast 23/2 Gunnar H. 070-261 30 76, Barbro W.0657-102 97
Söndag 4 mars
Bioklubben (biblioteket, Bilar 3 se ikonen "Loos bioklubb" på startsidan på loos.se
för trailer och information)
Arr: Loos bioklubb
Loosveckan Söndag 4 Mars kl 18 Bilar 3
OBS!!! Flyttas till onsdag 7 mars kl 18

Måndag 5 mars

Musik på morgonen kl. 11.00 Åke och Kerstin.
Plats: Hälsingegård Lundbergs. Fika.
Skidskola vid Nickelvallen för barn och där även ungdomar och vuxna kan delta.
kl 13.00-15.00. Ledare är Jonas Ljung, som lovar att ge tips om både utrustning och
vallning.
Enkla övningar och skidlekar, där alla kan delta. Arr: Loos IF. 070-261 30 76
Slalom backen öppen kl. 11.00-15.00
Arr: Loos-Hamra skoterklubb
Tisdag 6 mars
Blomskottsbytardag!
Under bibliotekets öppettider på tisdagen: 9-13 och 17-19 står det ett bord framme
för ”hämtning och lämning”.
Många är vi som gillar krukväxter och som gärna prövar nya sorter och visst har
man ibland
för många av något och det känns tråkigt att kasta.
Nu byter vi – allt från kaktusar till pelargoner, planterade eller bara skott.
OBS! Ingen försäljning utan här är det byt, skänk och få som gäller!
Arr: Los bibliotek
Skidskola vid Nickelvallen för barn och där även ungdomar och vuxna kan delta. kl
13.00-15.00.
Ledare är Jonas Ljung, som lovar att ge tips om både utrustning och vallning.
Enkla övningar och skidlekar, där alla kan delta.
Arrr: Loos IF. 070-261 30 76
Slalombacken öppen kl 18.00 – 20.30. Arr: Los-Hamra skoterklubb

Onsdag 7 mars
Bibliotek Los, Kom och pyssla bokmärken i olika sorters material!
För barn och ungdomar onsdag mellan kl. 10-12
Arr. Los bibliotek
Skidskola vid Nickelvallen för barn och där även ungdomar och vuxna kan delta. kl
13.00-15.00.
Ledare är Jonas Ljung, som lovar att ge tips om både utrustning och vallning.
Enkla övningar och skidlekar, där alla kan delta.
Arr: Loos IF. 070-261 30 76
Slalombacken öppen kl. 11.00 – 15.00. Arr: Loos-Hamra skoterklubb.
Bio "Bilar 3" kl: 18,00 Biblioteket Los (se se ikonen "Loos bioklubb" på startsidan
på loos.se för trailer och information)

Arr: Loos bioklubb.
Musik, berättelser och soppa i gruvan. Klockan 18:00
Arrangör Loos Kobolt Gruva och Loos - Hamra Församling.
Kontakt : Robert Fors.
Torsdag 8 mars
Skidskola vid Nickelvallen för barn och där även ungdomar och vuxna kan delta. kl
13.00-15.00.
Ledare är Jonas Ljung, som lovar att ge tips om både utrustning och vallning.
Enkla övningar och skidlekar, där alla kan delta .
Arr: Loos IF. 070-261 30 76
Los Bibliotek, släktforskning kl.10.00-13.00 ,
Information kring Riksarkivets tjänster som nu är tillgängliga för alla. Fika.
Arr. Los bibliotek och Finnmarkens historiegrupp
Vinterkväll vid Nickelvallen. kl 18.00-ca 20.00.
Skidåkning eller promenad i marschallbelyst bana som alla klarar.
Vi ger råd om vallning och om utrustning. Varmkorv, kaffe/saft och bulle serveras.
Lotteri. Medalj till alla som åker skidor. Välkomna!
Arr: Loos IF. 070-261 30 76
Fredag 9 mars
Kyrkis i Los-Hamra församling inbjuder sporlovslediga barn & ungdomar till:
Sporlovskul vid slalombacken! Med start kl 9.30 kan man åka pulka fram till då
backen öppnas för slalom.
Vi finns där fram till kl 12.30 och bjuder på korv och dryck.
Ta med egen utrustning, extra matsäck om du känner att det behövs och kanske
något att sitta på vid grillplatsen.
Välkomna: Helena & EllaMaria .
Kontakt: Helena 0651-76 18 57, 072-705 75 92
Pers(gården vid gruvan) kl 14.00-18.00 Information om vandringslederna
Lite bilder från arbetet med lederna, kartor och broschyrer. Vi bjuder på fika som är
skänkt av ICA Nickeln.
Arr: Eivor 073-033 92 52 Eli 073-097 06 70
Skidskola vid Nickelvallen för barn och där även ungdomar och vuxna kan delta. kl
13.00-15.00.
Ledare är Jonas Ljung, som lovar att ge tips om både utrustning och vallning.
Enkla övningar och skidlekar, där alla kan delta. Arr: Loos IF. 070-261 30 76
Slalombacken öppen kl.11.00 – 15.00. Arr: Los-Hamra skoterklubb

Lördag 10 mars
Angeltävling på Kyrkbytjärn kl.8.00-12.00
Arr: Loos Hembygdsförening
Söndag 11 mars
Skidåkning i Hamra nationalpark kl 10-14
Skidspår 3,10 och 15 km på Svartåmyran. Start och mål vid Huvudentrén.
Slalombacken öppen kl. 11.00 – 15.00.
Arr: Loos Hamra skoterklubb
Under hela veckan
Los bibliotek måndag 10 – 13, tisdag 9 – 13, 17-19, onsdag 14-16, torsdag 10-14,
17-19.
Samrådsutställning vindkraft Kölvallen
Los Bibliotek under ordinarie öppettider
Underlag till samråd finns här:

Kvarnsjödammen/Loos bastu öppen för hyra dagligen (100kr) bokas hos ICA
0657-10062 .
Loos Slalombacke "Furuberget"
Öppettider Helger: 11.00-15.00 Kvällar: 18.00-20.30(se programmet)
Köldgräns: -15°C . Lift, värmestuga och gapskjul med eldstad. Öppet efter
snötillgång.
Kontaktperson: Carina Wexell 070-2377600
Nickelvallen/Elljusspåret
Väster om fotbollsplanen ligger ett elljusspår på 2,5 Km.
Kontaktperson: Gunnar Högberg 0657-10424
Tack till:
Alla övriga föreningar, myndigheter, företag och privatpersoner (eldsjälar) som
ställer upp med sin tid för att låta byn med omnejd visa sin bästa sida för
besökarna!

