Valborgsmässoafton den 30 April
I Byarnas hus
Kl 17:00 Medlemmarna bjuds på Rostbiff
och Potatissallad. Detaljer om detta
kommer senare
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Trädgårdsmarknaden blir inställd
i år
Såvida inte någon är intresserad och vill åta sej att
ordna och leda den.
Hör av dej till styrelsen snarast i så fall.

Genomförda arrangemang:
Berättardagen den 23 mars var väldigt
uppskattad. Vi var ca 55 pers som lyssnade
på dom intressanta berättarna Leif
Bildström, Stellan Larsson och Linnea
Åslund som berättade olika historier på
dialekt, och i pausen åt vi skedpalt med
fläsk. Stort tack till kökspersonalen som
alltid lyckas med maten.

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!

Kommande arrangemang
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April 2014

Våren nalkas med full
fart, kanske tidigare än
vanligt känns det som,
möjligen för att vintern
varit mildare än normalt.
Och årsmötet känns som
en punkt då våren gör sitt
avstamp.
Här är en Liten rapport från årsmötet:
Till årsmötet den 10 mars kom ca 30 personer och
det avhandlades i stort sett sedvanliga årsmöteshandlingar, men några punkter som kan vara av intresse var ju bl.a att Skoterklubben tar i fortsättningen hand om skötsel och underhåll av utflyktsmålen Berget, Gränsstugan, Storselet och Kolven.
Förändringar i styrelsen blev att Inga-Britt som
avsagt sej fortsatt medverkan ersattes av Lennart
Åslund som ny sekreterare och Roland Nordström
invaldes i styrelsen.
Dom mycket goda smörgåstårtorna som Ingegärd,
Monica och Nelly gjort avnjöts under tiden som utlottningen av 200kr till 5 medlemmar genomfördes
och vi säger Grattis till ni som vann.
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Hej !

Ordföranden har ordet

Nu när jag varit ordförande i drygt 1 år är jag och hela styrelsen väldigt glada över
allas insats att hjälpa till vid våra olika och ibland ganska stora arrangemang.
Kan bara hoppas att vi alla fortsätter i samma fina anda och att vi även
fortsättningsvis kommer att vara kända för att vara en mycket aktiv förening som är
riktigt bra på att ordna många populära arrangemang.
Och vi får inte glömma allt beröm vi får för den goda maten som kökspersonalen
står för.
Och som vi hörde på årsmötet så har Inga-Britt avsagt sej fortsatt medverkan i
styrelsen p.g.a utökat arbete på annat håll.
Hon kommer att vara med i Kulturgruppen som tidigare.
Inga-Britt har verkligen lagt ner ett stort och mycket bra arbete i byaföreningen och
vi tackar henne så mycket för allt hon hittills gjort som sekreterare för
byaföreningen, och önskar henne lycka till i sitt arbete på inlandsbanan.
Så till mina alldeles egna funderingar:
En sak som jag då och då funderar över är hur man skulle kunna locka ungdomar/
barnfamiljer att flytta hit, bl.a för bygdens fortlevnad.
Men det kan till stor del vara en fråga som gäller glesbygden i hela Sverige över
huvud taget.
Vad man då vidare kan spekulera lite över, är vårt rykte, om hur det är att bo här,
hur man ser på det utanför Rökåbygden, bland just ungdomar. Det tror jag kan ha
stor betydelse för hur lockande bygden är för dom att bosätta sej i, och vilket
indirekt, i viss mån, även speglar våra huspriser. Med dagens sociala medier på
internet sprids information, både positiv och negativ, snabbt och till många.
Därför har vi nog allihop fördelar av att hjälpas åt, att försöka vara goda
ambassadörer/lobbyister FÖR Rökåbygden, kanske särskilt riktat till ungdomar.
Ja, så tänker jag ibland,….kanske tänkvärt !
Får därmed önska alla en härlig vår och sommar.
/Christer

Trivselarrangemang
Ni som var på årsmötet vet att där togs ett beslut om att satsa en summa
pengar, nämligen 30000 kr till några/något trivselarrangemang under
2014 för medlemmarna, eftersom vi har en god kassa.
Styrelsen arbetar nu på ett förslag att åka buss till Skellefteå nån dag i
sommar och där se någon typ av underhållning /teater på Nordanå och i
samband med det äta en gemensam middag på lämpligt ställe.
Mer information om detta kommer senare.

