Vågamässan 31 aug ca 300 besökande i ett strålande sommarväder
Blues, schlager och visafton i september, mycket fin musik, värd många fler besökare.
18 september bjöds medlemmarna på surströmming eller sill
Panikteatern med Älskade Elvis , 17 oktober, 81
pers i publiken bjöds på en bra föreställning med
mycket Elvismusik.
Den 17 nov hade vi det första s.k byamötet. Vi
var ca 30 pers där och kortfattat efterlystes nån
typ av aktivitet för ”gubbarna”.(som det sas.) Vi
kallar till en första träff efter årsskiftet och ser
vad det mynnar ut i.
Dessa byamöten är alltså till för alla i bygden och
vi ska försöka träffas 4ggr/år i fortsättningen så
tänk ut nåt ni vill framhålla till nästa möte, idéer,
förändringar eller kritik mm.

Konst och Hantverksveckan 21—28 nov
Ersätter Julmarknaden på prov i år.
Över 30 utställare deltog och besöksantalet var
väl kanske inte det högsta men många fina alster
visades och god mat fanns att köpa vissa dagar
men kanske det blir i ett annat utförande nästa år.
Kom och delta på ett byamöte under våren och låt
höra din åsikt om hur du tycker vi ska göra nästa
år.

Det är människans tro på sin bygd som
avgör om bygden ska överleva!
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Hä ska du vetta å hä väijt du!
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Ej styrelsen på bilden

Byaföreningens styrelse vill tacka alla som på något sätt
deltagit med en arbetsinsats vid något av våra olika
arrangemang, utan er hjälp går det inte att driva vår
aktiva förening.
Din insats är därför mycket värdefull

Styrelsen önskar alla en

God Jul
och Gott Nytt År!

Information:
Vi hälsar våra nya grannar välkommna hit
och hoppas att ni ska trivas här
Cristian och Janine Nicolae, Rökå
Emelia Svahn, Rökåberg
Reijo Hietasaari Rökå

KULTURPLANERING
Onsdag 10 december
Nobelmiddag, Medlemmar bjuds
på en 3 rätters middag. Övriga
betalar 150 kr.
———————
2015

Söndag 11 januari,
17.00 – Julen dansas ut med
Julgröt, skinka mm.

Nu är den gamla dammen i bäcken bakom ”Valters” (numera
”Cristian och Janine”) bortriven och Rökån restaurerad.
En repetionskurs för
hjärtstartaren är genomförd
den 3 nov.
Och om den skulle behövas så
hänger den ju i skolans nedre
hall, på väggen till vänster
förbi trappen.
Personer som gått kursen är:
Ulf Wikman, Rolf och Ingrid
Örnberg , Monica Örnberg, Anna
Norr och Kent Wedelin , Bert
och Elsmari Eriksson , Tordvald
Bjuhr, Christer Enberg och
Staffan Stenman.

Lördag 31 januari.
Spelmansstämman, och
Vågamässan är ju årets stora
evenemang då det behövs många
ideella arbetsinsatser, meddela
gärna styrelsen om du vill hjälpa
till.

Rökåboken finns
fortfarande till försäljning.
Nu 150kr

Före

Efter

Miljöstationen. Återigen….
Bilbatterier, Gamla färgburkar, Kläder, Spillolja, Trasiga Elgrejor etc. skall tas till Malå på miljöstation där.
Malå miljöstation,
Öppen Måndag och Torsdag 12:00—18:00
Fredag 07:00— 12:00
Vi borde väl alla kunna försöka att hjälpas åt att hålla rent
och snyggt vid miljöstationen. Tänk på att sortera rätt!
Finns anvisningar där !
Övrigt som inte ska lämnas här måste tas till Malå!
På bilden syns ex. på sånt som INTE ska lämnas här utan
ska till Malå (Brännbart och Elskrot bl.a )
Denna typ av skrot måste hämtas av en extra lastbil där
den kostnaden läggs på kommunens sophämtning., vilket påverkar sophämtningstaxan i slutänden

