Blomstermarknad, 3 juni
Du som har möjlighet att hjälpa till att
ställa i ordning, arbeta under dagen
eller städa efteråt är välkommen att ta
kontakt med Anna eller Kenta, 400 04
eller 070-677 15 39

Musikkafé, sö. 10 juni, kl. 17.00
Våravslutning med Malå Dragspelsklubb

Vågamässan, sö. 2 september
Medlemsavgift 2012
Du som ännu inte betalat in medlemsavgiften kan fortfarande göra det genom
att sätta in
100 kr/person eller
200 kr/familj med barn under 18 år.
på byaföreningens bankgiro 5878-8324.
Kom ihåg att skriva namn på vem/vilka
avgiften gäller.
Det är människans tro på sin bygd som
avgör om bygden ska överleva!
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från

Rökåbygdens Byaförening

Hä ska du vetta å hä väijt du!

Kommande arrangemang

Årgång 9:2

Maj 2012

Under våren har ett intensivt arbete pågått i
och omkring skolan. Flera grupper har arbetat
med olika saker. Den fina skylten ovan är ett
resultat.
Invändigt har det fixats och målats. Entrén,
trapphuset med både övre och nedre hall har
målats i en ljus och tilltalande färg. Dörrarna
till matsalen har tagits bort och likaså matluckan. En del arbete återstår ännu innan allt är
helt klart. Bland annat ska nya anslagstavlor
sättas upp i entrén och uppe vid ingången till
matsalen.

Insamling av järnskrot
Liksom tidigare år samlar vi nu in
järnskrot!

Vi vill passa på att hälsa våra nya
bybor välkomna hit och till vår
byagemenskap.
Hoppas att ni ska trivas här hos oss!

Elsmari Forsell Eriksson
och Bert Eriksson, Rökå
Dan Berglund, Rökåberg

Allt av järn och metall går bra,
även vitvaror men

OBS! inte kylskåp och frysboxar!
Uppsamlingsplats vid miljöstationen!
Kuusakoski köper upp och ansvarar
för borttrasport under hösten.
Inkomsten tillfaller byakassan.

Insamling av Skrotbilar

Nu har du möjlighet att enkelt bli av med bilkadavren.
Till varje bil måste det senaste registreringsbeviset finnas tillgängligt.
Mottagningskvitto får du av Kuusakoski som ombesörjer
borttransporten.

Hämtning kommer att ske vecka 34.

Vid fler frågor kontakta Rolf Örnberg 400 73
eller 070-683 32 05

Nycklar till skolan

Styrelsen har beslutat att enbart personer som har ett engagemang/
uppdrag i byaföreningen ska ha tillgång till egen nyckel.
Därför uppmanas du som har en nyckel men inte längre använder den
att återlämna den till Rolf.
Det är viktigt att hantera nycklar med omsorg.
Därför kommer fortsättningsvis en avgift på 100 kronor att tas ut
för borttappade nycklar.

