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Flera arrangemang

Kassör
Ulf Wikman
Sekreterare
Inga-Britt Hultmar
Ledamot
Sören Blom
Ledamot
Staffan Stenman
Ledamot
Rolf Örnberg
Ersättare
Stellan Lundmark
Ersättare
Lennart Åslund
Ersättare
Kent Wedelin

Spela boule på onsdagskvällar
Nu har vi 2 nya boulebanor
Välkommen kl. 18.00
för att prova eller titta på!
Alla åldrar är välkomna!

Ansvarig utgivare
Styrelsen
Redaktör
Inga-Britt Hultmar
Byaföreningens bankgiro
5878-8324

Det är människans tro på sin bygd som
avgör om bygden ska överleva!

Hemsida
www.rokabygdens.byasida.se

Sommarkafé
Vi vill passa på att hälsa vår nygamle
Rökåbo välkommen tillbaks hit och till
vår byagemenskap.
Hoppas att du ska trivas här hos oss!

Jerry Örnberg, Jägarvägen 2

Information
Gräsklippare. Styrelsen har beslutat
att byaföreningens medlemmar får
nyttja den gamla åkgräsklipparen
GRATIS. Den är placerad vid Byarnas
hus. Skriv ditt namn och datum när du
lånar den. Maskinen ska återlämnas
fulltankad.

Fredagar och lördagar
5 - 6 juli
12 -13 juli
19 - 20 juli
26 - 27 juli

Kaffeservering med
hembakt bröd
Hantverksförsäljning

Sänkt pris på Byaboken!

Det nya priset är nu 150 kr. Passa på
att rekommendera släkt och vänner att
köpa den eller ge bort den som present!
OBS! Det följer med en cd-skiva med
musik av Ingemar Boman och större
delen av dialektkapitlen finns inlästa.
Miljöstationen. Vi måste alla hjälpas åt
att hålla rent och snyggt vid stationen.
Tänk på att sortera rätt!
Följ anvisningarna! Övrigt som inte
ska lämnas här måste tas till Malå!

Insamling av järnskrot
Liksom tidigare år samlar vi in
järnskrot! Kuusakoski tar hand om det
som samlas in.
Allt av järn och metall går bra,
även vitvaror men

OBS! inte kylskåp och frysboxar!
Uppsamlingsplats vid miljöstationen!

Inkomsten tillfaller byakassan.

Hä ska du vetta å hä väijt du!

Vice ordförande
Monika Örnberg

Årgång 10:3

Juli 2013

Nu är vi redan inne i juli och det känns som om
vi haft sommar länge på grund av det fantastiska vårvädret.
Den här sommaren satsar byaföreningen på
fler sommaraktiviteter än vanligt. Det är ett
nytt grepp som vi tar och i det här brevet
finns info om allt som kommer att hända.
Det finns även en del annan nyttig information
på följande sidor.

Fortsatt Glad Sommar!
Önskar styrelsen

