Styrelsen

Julen dansas ut den 14januari

kl 17:00 då vi bjuder på risgrynsgröt mm.
Annonseras endast på detta sätt så
notera datum och tid
Spelmansstämman kommer 2018 att genomföras
Lördagen den 27 januari.
Se program på hemsidan och Facebook
Funderingar/önskemål finns om att arrangera en
s.k hemvändardag till sommaren, det pågår lite
förundersökningar, och mer info kommer i.s.f
framöver.
Men Hör gärna av Er till nån i styrelsen vad ni
tycker om det.

Att tänka på:
Skor med metalldubbar skall inte användas
inomhus i byalokalen, risk för skador på
golvet, respektera
Vid användning av lokal i byahuset tänk på att
boka det hos Monica, för att undvika krock med
andra verksamheter.
Den som bokat har alltid företräde.

Det är människans tro på sin bygd som
avgör om bygden ska överleva!
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Årgång 14:1

December 2017

Byaföreningens Styrelse vill framföra
Ett STORT TACK till alla som på ett eller
annat sätt ställt upp med nån form av
ideellt arbete på föreningens olika
arrangemang
Vi har förhoppningar att det kommer att
fungera lika bra det kommande året.
Vi vill också önska alla en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År
Och ser med spänning fram mot det Nya
Året 2018

Information

Inflyttade

Eftersom i stort sett alla människor
numera har en mobiltelefon och som ni
redan troligen lagt märke till så håller vi
på att lära oss hantera massutskick av
SMS där vi kan nå ut med information
och inbjudningar m.m. till alla bybor på
ett snabbt, modernt och enkelt sätt.
Ha därför överseende med att ni kan
komma att få div. test meddelanden
innan vi behärskar detta. Det kommer
att fungera till alla mobiltelefoner,
enkla som avancerade, precis som ett
vanligt sms och man behöver inte ladda
ner någon app eller liknande.
Alla Telefonnummer är hämtade från
Hitta.se men har ni ett dolt nr eller ni
vet att fel person har fått sms av oss är
vi tacksamma om ni meddelar Ulf eller
Christer det ”rätta” numret.

Vi hälsar alla våra nyinflyttade
grannar välkomna till bygden
och inbjuder dom till vårt årsmöte i februari där dom också
hälsas välkomna mer personligt

- - - - - - - - - Som ni också kanske lagt märke till så
finns i byn sedan förra våren två
stycken hundlatriner i form av en
brevlåda med förklarande text på, det
finns en på Jägarvägen mellan 11 och 13
och en på Brännevägen vid Brännebo.
Meningen är då naturligtvis att alla som
rastar en hund plockar upp efter denna
och lägger påsen i därför avsedda lådor .

Möjligheten att köpa medlemskort
finns ju fortlöpande.
100kr/pers 200kr/fam
Bankgiro 5878-8324
Swish nr 123 414 94 64
Märk med ditt namn

Pågår...
-Snickarkurs Måndagar kl 13:00
Kontaktpers. Tordvald Bjuhr
-Betongmålningskurs
Kontaktpers. Inger Wikman
-Stickkafe Onsdagar kl 18:00
Kontaktpers. Gun Holmqvist
-Mobiltelefonkurs Onsdagar
kl 13:00 Kontaktpers. Christer
och Ulf
Skulle du vilja delta i någon av
ovanstående så kom och besök
respektive verksamhet för
information eller prata med en
kontaktperson

Genomförda arrangemang:
Teatergruppen Rökåscenilerna har genomfört ännu en lysande och
uppskattad revy som sågs av drygt 200 personer och i och med det så
fick byaföreningen äran att skicka drygt sju tusen kronor till
barncancerfonden.
En stor applåd för vår teatergrupp Rökåscenilerna, som består av
Sixten Lundberg, Kent Nyberg, Sören Blom, Rolf-Arne Tönseth,
Lars-Göran Hultmar, Linnea Åslund, Angelina Eriksson och Eivor Ekman.
Kent Wedelin sköter ljudet.

Vågamässan,där vi i år också hade en uppskattad musikunderhållning
på utescen samt en mindre auktion, och även detta år hade vi turen att
få ett strålande väder och kanske detta tillsammans var det som
lockade så många besökare.

Julmarknaden blir mer och mer en fin och stämningsfylld tradition.
Många uppskattar den som inspiration inför julen och för maten samt
det stämningsfulla Luciatåget. Det serverades traditionsenligt ”blöta”
med skinka och antalet matgäster var snuddande nära fjolårets på
ca 60 personer.
Spelmansstämman,som det snart är dags för igen, lockade som tidigare
år musiker från många delar av Norrland och byahusets alla rum och
skrymslen fylldes med många olika musikstilar under hela dagen.
Nestorn för spelmanstämman är Lars-Göran Hultmar som varit med om
att leda den sedan starten 2006.

Flera olika studiecirklar har genomförts och några pågår
fortfarande.

Byamöten. Dessutom har vi haft ett par byamöten där vi har
diskuterat olika förslag och fått information om vår verksamhet.

