Som ni alla vet har vi genomfört ett antal
arrangemang under året. De flesta av dem kan ni
läsa om på vår hemsida.
Vi vill särskilt uppmärksamma två aktiviteter som
bidragit med gåvor till
välgörenhet.
På vår Surströmmingfest
samlades det in 2014 kr till
Flyktinghjälp.
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Och från föreningens teater
-verksamhet skänktes 25%
av nettot till Barncancerfonden vilket blev hela
8145 kronor
Vi ska verkligen vara stolta
över att ha denna så uppskattade teaterverksamhet i vår
byaförening.
Titta gärna in på hemsidan under Pressklipp, och läs reportaget i Norran om teatern och mycket annat.
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Hä ska du vetta å hä väijt du!

Genomförda Arrangemang
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December 2015

Byaföreningens styrelse vill tacka alla som på ett eller
annat sätt deltagit med en arbetsinsats vid någon av
våra olika verksamheter, utan er hjälp skulle vi inte
kunna genomföra våra olika arrangemang. Din insats är
därför mycket, mycket värdefull.

Styrelsen önskar alla en riktigt

God Jul
och Gott Nytt År!

Information:

Efter önskemål från senaste byamötet ang den dåliga täckningen som
många här upplever. har en skrivelse nu skickats till Telia och
ansvariga där för mobiltäckning, Vid den första kontakten via mail fick
vi följande svar:

Vi hälsar våra nye granne välkommen hit
och hoppas att han ska trivas här.

Sean Dunham
Jägarvägen 19

Tack för ditt meddelande.

AKTIVITETER
Pågående…

För att lämna synpunkt på täckning så går du in på
http://www.telia.se/privat/support/tackningskartor/synpunkter
detta går sedan direkt till vår Nätavdelning som kan ha med det i underlag
för kommande planeringar.

-Snickarkurs Måndagar kl 13:00
Kontaktpers. Tordvald Bjuhr
-Betongmålningskurs
Kontaktpers. Inger Wikman
-Stickkafe Onsdagar kl 18:00
Kontaktpers. Gun Holmqvist
-”Gubbdagis” el. nåt. Tisdagar kl 13:00
Där bestämmer vi från gång till gång vad vi
ska göra.
Ibland t.ex. sitter vi och pratar/
diskuterar om aktuella eller inaktuella
händelser och löser diverse världsproblem.
Kontaktpers. Ulf Wikman
Nu har dom flesta aktiviteter visserligen
gjort uppehåll för Julhelgerna men i
mitten/slutet avjanuari börjar vi om.
Skulle du vilja delta i något av ovanstående
så kom och besök respektive verksamhet
för information eller prata med respektive
kontaktpers.

Julmarknaden den 12 dec uppskattades
av dom flesta besökare och utställare
även om vädret kunnat vara bättre.
Ett traditionsenligt och uppskattat
luciatåg med lite sång och musik
förgyllde dagen liksom den traditionella
och uppskattade ”blötan” med skinka.

KOMMANDE ARRANGEMANG :
Den 10 Januari kl 15:00 Dansas julen
ut med julgröt och skinksmörgås.

Och snart får vi börja tänka på spelmansstämman den 30 januari
Och tänk gärna på att lösa medlemskort för 2016 och helst senast på årsmötet i februari.
Bankgiro 5878-8324
Nu finns även möjlighet till Swish
betalning med mobiltelefon till
Rökåbygdens byaförening

Numret är 123 414 94 64

Jag vill dock bara nämna om detta med utbyggnad, att även om vi skulle
vilja bygga ut var som helst, så är det inte alltid möjligt. Dessutom så måste
vi få godkännande från kommun, markägare och miljötillstånd i alla lägen
för en utbyggnad. Jag vill bara att du ska känna till det.
Men jag hoppas såklart att utbyggnad kommer att ske i ert område.
Med vänlig hälsning
Jeanette Berglund
Telia Kundservice
Och på den hänvisade sidan går det att anmäla endast en och en från
eget mobil nr. Så den som vill kan ju även gå in där och anmäla dålig
täckning. Ju fler desto bättre, kan tänkas.
Vi väntar nu på ett svar från Telia ang. skrivelsen som skickades som ett
”vanligt” brev.
Titta gärna in på Rökåbygdens hemsida då och då, den uppdateras ofta
och där finns mycket att se och läsa, bl.a bilder från våra olika
arrangemang, teater, pressklipp m.m.
www.rokabygdens.byasida.se

