Filmkväll 15 maj
18.00
Åke Edström, Skellefteå, visar filmen
Systrarna från Gallejaur.
Entré inkl. enkelt fika 40 kr.

Trädgårdsmarknad 2 juni
kl. 11.00—15.00
Försäljning av trädgårds– och naturprodukter.
Info och bokning av bord: Anna och Kenta,
0953-400 04, 070-677 15 39

Jazzkafé 30 juli
med Alberts Swing Band
bestående av bl.a. Albert Eklund, Almer
Hedman, Lage Brännström.
Tid meddelas senare!

Sommarkafé med hantverksutställning
Kommer att anordnas vid ett par tillfällen.
Du som slöjdar/tillverkar något får nu
chansen att ställa ut/sälja dina produkter.
Hör av dig till någon i kulturgruppen!

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!

Flera arrangemang

Årgång 10:2

April 2013

Våren är på väg även
om det går väldigt
sakta i år. I norra
delen av kommunen
visade sig björnen i
förra veckan, vilket
är ett bra vårtecken!
Till årsmötet den 25
mars kom drygt 30
personer och i det
här nyhetsbrevet berättar vi i korta drag om beslut som fattades.
Som säkert många redan vet valdes
Christer Enberg till ny ordförande efter Rolf Örnberg som avsagt sig uppgiften efter nästan 10 år.
Monica Örnberg utsågs av styrelen till vice ordförande.
I övrigt ser styrelsen ut som tidigare.
På kommande sidor kan du läsa mer om vad som är
på gång under våren.
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Hej!

Västerbottens läns Hembygdsförbund
håller årsmöte i Rökå

Ordföranden har ordet

Rolf har nu lämnat ordförandeskapet efter nästan 10 år och
jag har efter årsmötet fått uppdraget att efterträda honom,
och tackar härmed för det förtroendet.

Byaföreningen är medlem i Hembygdsförbundet och därför
är trevligt om flera bybor kan sluta upp den här dagen!

Därmed vill jag, och många med mej, tacka Rolf som under
sin tid som ordförande lagt ner enormt många arbetstimmar
och ett mycket stort engagemang för byaföreningen.

Ni är välkomna att delta hela eller delar av dagen!
Vill ni fika eller äta lunch betar ni själva och därför behöver vi för planeringen få in anmälan, helst före 25 maj.

Det har verkligen resulterat i många fina arbeten i och
omkring föreningshuset och dess tillhörigheter.
Det känns därför inte lätt att efterträda honom, men jag
hoppas på att vi kan fördela jobben mer mellan oss alla
fortsättningsvis.
Rolf blir ju kvar i styrelsen som ledamot, och om jag känner
honom rätt så tror jag att han kommer att lägga ner
ytterligare många arbetstimmar till byaföreningens bästa.
Om många gör en liten bit blir det mycket gjort
gjort,, läste jag
nånstans.
Och det hoppas jag skall styra byaföreningens arbeten även i
framtiden.Vi har ju som vanligt många stora arrangemang att
jobba gemensamt för.
Önskar härmed alla en härlig vår och sommar.
/Christer

9.30
10.00
10.15
11.00
11.30

Kaffe och smörgås, 30 kr
Byaföreningen hälsar Välkommen

Årsmöte
Byggnadsvård, Helena Wikberg, Länsstyrelsen
Seminarium kring berättande och mångfald,

flera medverkande med erfarenhet av berättande mm
12.30 Lunch
13.30 a) Visning av fotoutställningen i nedre korridoren,
Lars-Göran
b) Visning av spånhyveln, Rolf och Tordvald
14.00 En musikalisk och litterär resa med Inlandsbanan.
Inga-Britt sjunger och berättar
15.30 Kaffe och bulle, 20 kr.
Anmälan görs till Inga-Britt, 400 46

Vi vill passa på att hälsa vår nye
Rökåbo välkommen hit och till vår
byagemenskap.
Hoppas att du ska trivas här hos oss!

Þ

I en motion begärdes bättre
info om hyresregler i Byarnas
Hus. Dessa redovisas på
särskild sida, finns utlagda på
Byaföreningens hemsida samt
uppsatta på anslagstavlorna i
Byarnas Hus.

Þ

I en motion föreslogs att en

Gunnar Nordahl, Örngatan 3

Kort om beslut från
årsmötet
Þ

Förslaget om att köpa in en
tvättmaskin till Byarnas Hus
har styrelsen sagt nej till. Det
Þ
finns inga torkmöjligheter i
huset och det blir mer arbete
för dem som ska tvätta än att
ta hem tvätten.

Þ

Inköp av ny dammsugare — blir
två nya.

Þ

En byabok har skänkts till
äldreboendet Änglagård.

Þ

I en motion påtalas behovet av
renovering av grillkåtan uppe i
Berget. Arbetet har
överlämnats till Rolf Ö och
Kent W.

kulturgrupp skulle bildas och
detta har verkställts av
styrelsen. Gruppen består av
Inga-Britt och Lars-Göran
Hultmar, Anna Norr, Kent
Wedelin och Bert Eriksson,
men med möjlighet för fler
att delta.
Sören Blom och Kent Wedelin
utsågs att göra en
uppvaktning hos Malå kommun
ang. förbättring av
Brännevägen samt åtgärder
vid infarterna till Skolvägen
10 och Brännevägen 18.

Þ

Klippningen av gräsplanen i
Rökåberg kommer att
upphöra.

Þ

Minigolfbanan ska tas bort,
ev. säljas.
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Hyressättning i Byarnas Hus
Medlem

Vid hyra av lokal för längre period görs separata hyresavtal, liksom för konferenser
och större arrangemang.

Icke medlem

Lokal

6 tim

1 Dygn

6 tim

1 Dygn

Klassrum/Bibliotek

30 kr

100 kr

60 kr

150 kr

Matsal

50 kr

100 kr

100 kr

200 kr

Pentry

Nyttjanderätt ingår vid hyra av ovanstående lokaler

Enbart kök

Barn och ungdomar under 18 år, inom Rökåbygden, får gratis nyttja lokaler i Byarna Hus, men enbart under uppsikt av förälder eller annan vuxen som tar ansvar för
lokalen, som ska bokas i vanlig ordning – i förväg.
För att få tillgång till maskinerna i slöjdsalen ska var och en först genomgå en
”Säkerhetskurs”.
Ingen får arbeta med maskinerna ensam!
För att nyttja slöjdsalen prata med Tordvald, i andra hand vaktmästaren.

75 kr

150 kr

100 kr

250 kr

150 kr

300 kr

Ingen ska kunna lösa medlemskort för innevarande år, för att få tillgång till medlemsförmåner.

Ljud- och ljusanläggning

Gratis

-

100

--

Ovanstående priser och regler har fastställts av Byaföreningens styrelse
2012-12-03

Datakanon

Gratis

-

100

-

Slöjdsal/medlem

Gratis

Gratis

Bastubad
Enbart duschning

20 kr/person
10 kr/person

Kök + matsal

OBS! Bokning görs hos Monica Örnberg, 0953-400 80

Den som nyttjar bastun/duschen städar efteråt.

Priset avser om föreningsmedlem hyr
OBS! I priset ingår att den som hyr/gästen städar
För övriga övernattare görs separata avtal

Husvagnsplats; inkl. el, tillgång till toa, dusch och diskmöjlighet i pentryt

Städning i Byarnas hus!

50 kr/natt
utan sänglinne

100 kr/dygn utan
el

100 kr/natt med
sänglinne

Städningen fungerar bra sedan den schemalagts!
Men vi ser gärna att fler tar aktiv del i detta.
Ju fler vi blir desto mer sällan behöver var och en träda in.
Hör av er till Inga-Britt som sköter schemaläggningen.
Måndag den 22 april, kl. 13.00 — Genongång av lokaler,
städrutiner, förråd etc. Anita ansvarar.

150 kr/dygn med
el

Delaktighet i arbetet

OBS! I samtliga priser ingår att hyresgästen själv städar efter sig.
Om byaföreningen ska ombesörja städningen, debiteras minst 200 kr/rum.

Alla lokaler ska bokas i förväg!

Styrelsen ser gärna att fler tar del i olika aktiviteter och vill
gärna att var och en berättar vilka uppgifter man är intresserad av att hjälpa till med. På separat blad där var och en
kan fylla i vilka uppgifter man är villig att hjälpa till med!

Det här kan jag delta med i Byaföreningens arbete

Kryssa för de uppgifter du skulle vilja delta i eller skriv in egna önskemål/förslag i de tomma
rutorna. Du som redan har vissa uppgifter och vill fortsätta med dem, kryssa för dem ändå.
Eller kanske du vill ha andra nya uppgifter? Här har du möjlighet att helt utifrån dina egna
intressen och kunskaper bidra med det du kan och vill.
Styrelsen hoppas på bra respons från er alla. Det blir mycket lättare att planera
verksamheter om vi vet vem som kan och vill göra vad.
Lämna lappen i Byaföreningens brevlåda vid entrén till Byarnas Hus
eller i Inga-Britts brevlåda, Jägarvägen 3.

Det här kan jag delta med i Byaföreningens arbete

Kryssa för de uppgifter du skulle vilja delta i eller skriv in egna önskemål/förslag i de tomma
rutorna. Du som redan har vissa uppgifter och vill fortsätta med dem, kryssa för dem ändå.
Eller kanske du vill ha andra nya uppgifter? Här har du möjlighet att helt utifrån dina egna
intressen och kunskaper bidra med det du kan och vill.
Styrelsen hoppas på bra respons från er alla. Det blir mycket lättare att planera
verksamheter om vi vet vem som kan och vill göra vad.
Lämna lappen i Byaföreningens brevlåda vid entrén till Byarnas Hus
eller i Inga-Britts brevlåda, Jägarvägen 3.

Namn:
Veckostäd

Laga mat

Namn:
Veckostäd

Laga mat

Städ efter större arr.

Servera vid middagar

Städ efter större arr.

Servera vid middagar

Storstäd 1g/år

Duka ”

Storstäd 1g/år

Duka ”

Sköta kassan vid olika arr.

Baka

Sköta kassan vid olika arr.

Baka

Vaktmästarsysslor, allmänna

Sälja lotter

Vaktmästarsysslor, allmänna

Sälja lotter

Bära ut nyhetsbrev och andra
utskick
Ljud/ljus

Ta hand om fika vid kafékvällar
och liknande
Snöskottning

Bära ut nyhetsbrev och andra
utskick
Ljud/ljus

Ta hand om fika vid kafékvällar
och liknande
Snöskottning

Kulturplanering

Gräsklippning

Kulturplanering

Gräsklippning

Hjälpa till vid sommarkaféer

Röjning & upprustning av stigar

Hjälpa till vid sommarkaféer

Röjning & upprustning av stigar

Samordna marknader

Köra ut marknadsskyltar

Samordna marknader

Köra ut marknadsskyltar

Ragga utställare till marknader

Ställa i ordning inför markander

Ragga utställare till marknader

Ställa i ordning inför markander

Göra skyltar till utflyktsmål

Facebook

Göra skyltar till utflyktsmål

Facebook

Hemsida

Delta vid större arr. Specificera vilka uppgifter du vill hjälpa till med:

Hemsida

Delta vid större arr. Specificera vilka uppgifter du vill hjälpa till med:

