Julmarknad 8 december, 11.00—15.00

Ordförande
Rolf Örnberg

Planera redan nu in den här dagen!
Det behövs många villiga händer och
fötter för att genomföra
arrangemanget!

Vice ordförande
Christer Enberg

Handarbetskafé mm

Sekreterare
Inga-Britt Hultmar

Alla som är intresserade av handarbete av
olika slag är välkomna på måndagskvällarna.

Även du som inte handarbetar är du välkommen med bara för att prata bort en
stund!

När träslöjdskursen startar är målet att vi
ska fika tillsammans. Vi betalar 10 kr var
per gång till hyra och kaffe.
Vi startar nu på måndag, 24 september
kl. 18.00.
Kom med så bestämmer vi tillsammans fort-

Kassör
Ulf Wikman

Ledamot
Sören Blom
Ledamot
Staffan Stenman
Ledamot
Monika Örnberg
Ersättare
Stellan Lundmark
Ersättare
Lennart Åslund
Ersättare
Kent Wedelin

Viktig information
Rolf Örnberg har, till årsmötet, avsagt
sig uppdraget som ordförande i
byaföreningen. Har du förslag på
efterträdare kan du lämna det till
valberedningens ordf. Lars-Göran H
Det är människans tro på sin bygd som
avgör om bygden ska överleva!

Nyhetsbrev, september 2012
från
Rökåbygdens Byaförening

Byaföreningens
styrelse

Ansvarig utgivare
Styrelsen
Redaktör
Inga-Britt Hultmar
Byaföreningens bankgiro
5878-8324
Hemsida
www.rokabygdens.byasida.se

Hä ska du vetta å hä väijt du!

Flera arrangemang

Årgång 9:3

September 2012

Sommaren är förbi och vi står nu inför en ny säsong
med nya möjligheter och utmaningar.
Vågamässan genomfördes med mycket gott
resultat trots den regniga avslutningen. Uppskattade inslag var förstås våra egna ”pantertanter” Alma
och Signe, men även Michael Bomans sång och modevisningen.
Insamlingen av skrotbilar — det blev totalt åtta
stycken som hämtades.
På kommande sidor presenteras inplanerade
aktivteter mm.

Nyhetsbrev, september 2012

Insamling av järnskrot
Fortfarande går det att lämna
järnskrot vid Miljöstationen

Torsdag 4 oktober

Kanelbullens dag
Kom och fika mellan 13.00 och 15.00
Endast 20 kr.
Arr: Rökåbugdens byaförening i samarbete med SV

Andra aktiviteter

Vilka önskemål har du som bor inom byaföreningens område om olika
aktiviteter? Kanske går du och bär på goda idéer men som av olika
anledningar inte kommit fram. Välkommen att höra av dig till IngaBritt med dina förslag, eller om du vill vara anonym — lägg ditt förslag
i lådan vid entrén till Byarnas hus!
Alla förslag är lika värdefulla små som stora!

Bibliotek i skolan

Under en längre tid har flera personer lämnat in böcker till Biblioteket, och dessutom finns sedan skolans tid en hel del barnböcker där.
Vi har vid flera tillfällen pratat om att hålla öppet biblioteket för
boklån, kanske en kväll per vecka.
Finns det någon/några som är intresserade av att sköta en sådan uppgift? Eller har idéer om hur vi skulle kunna utveckla detta till en mötesplats. Hör av dig till Inga-Britt med förslag och idéer!

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

Håkan lundmark och Petra Isaksson
med barn
Håkan och Bengt Fors

OBS! Inte kylskåp och
frysboxar!
Kuusakoski köper upp och
ansvarar för
borttransport under
hösten.
Inkomsten tillfaller
byakassan.

Historiska vandringar i
närområdet

För att bereda alla, som önskar, möjlighet
att ta del av vår historia och kultur kommer
ett antal guidade historiska vandringar att
genomföras under hösten. Ex. på platser
som kommer att besökas: Fäbodstället,
Stortjärnliden, Nedre Aspliden, Ga.
Aspliden, Björkås, nybygget på Nölköl’n,
Abrams dal’n (tjärdal), byavandring i Rökå, m.fl. platser efter önskemål.
Vandringarna genomförs som studiecirkel i SVs regi.
Ledare Inga-Britt och Lars-Göran Hultmar.

1: a utflykten - Fäbodan och Kolvheden, fredag 28 sept
Vi samlas vid Byarnas hus kl. 11.00

Efteråt fikar vi vid Kolvbäcken — ta med eget fikabröd. Kaffe kokar vi
gemensamt.

