En dag i veckan under april/maj har ett
gäng ”gubbar” bytt ut uppruttnad ytterpanel på östra väggen på Byarnas hus
samt gjort ett litet lyft i pentryt nere,
bl.a ny belysning, bättre arbetsbänk, nya
hyllor, fräschat upp golvet mm.
Och dessutom har dräneringsrör lagts ner
vid Stures grill av ett gäng färgglada gubbar. Se bild:
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Spela boule även i år
Vi har ju 2 fina boulebanor i hockeyrinken
vid Byarnas hus
Välkommen dit Onsdagskvällar kl 18:00
för att prova eller titta på!
Alla åldrar är välkomna!
Och du kan även gå dit på egen tid och spela

Det är människans tro på sin bygd som
avgör om bygden ska överleva!
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Glad Sommar !
önskar styrelsen
Besök byaföreningens hemsida på Internet och
skriv gärna i gästboken, kanske en hälsning eller
bara en rolig historia eller nåt helt annat.

http://www.rokabygdens.byasida.se/

KULTURPLANERING

Angående Grästippen,
( alltså gamla soptippen )
Vi hälsar våra nya grannar välkommna
hit och hoppas att ni ska trivas här

Jan Wetter och Annika Aronsson,
Björnlund
Bernhard Scheffer, Björkås

Information:
Gräsklippare. Styrelsen har
beslutat att byaföreningens
medlemmar får nyttja den gamla
åkgräsklipparen GRATIS även i år.
Den är placerad vid Byarnas hus.
Skriv ditt namn och datum när du
lånar den. Kolla även igenom att
allt är OK innan start. Om något
går sönder när du använder den så
anmäl det omg. till Christer, Ulf,
eller Lennart. Maskinen ska alltid
återlämnas fulltankad.
Miljöstationen. Vi kan väl alla
hjälpas åt att hålla rent och snyggt
vid stationen. Tänk på att sortera
rätt! Följ anvisningarna där !
Övrigt som inte ska lämnas här
måste tas till Malå!

Tänk på att endast slänga sånt
som förmultnas, alltså
trädgårdsavfall o.dyl, och
absolut INTE plastpåsar eller
byggavfall eller liknande.
Endast avsedd för gräs,
buskar, ris, stubbar, löv och
liknande. Respektera detta !

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.

Trivselarrangemanget för medlemmarna som presenterades
på årsmötet och som styrelsen fick i uppdrag att ordna är
nu klart och inbjudan/anmälan kommer i postlådan.
Kort sammanfattning av vad som händer.
Vi åker buss till Skellefteå söndagen den 29 juni. Avgång
Rökå ca kl 9:00 på förmiddan. Vi stannar till i Finnfors för
en kopp kaffe och en bensträckare, och ev besök i kraftstationen. När vi sen kommer till Stan har vi fri tid under dagen att shoppa eller t.ex besöka stadsfesten eller marknaden i Bonnstan som också pågår då och sen äter vi middag,
på Nordanågården vid 16-tiden, och efter middagen hemresa ca 18:00.
———————25 juni, sommarkafé – vår- och sommarsånger med Malå
Dragspelsklubb.
————————
20 augusti, berättarkafé med Bert Eriksson
————————Vågamässan går av stapeln den 31 augusti och då behövs
mycket hjälp av frivilliga.
———————-

