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Vålkommen
Kommande aktiviteter
28 maj Vårloppis
2 september Vågamässan
10 september Kulturhusens dag

Vänd på bladet och läs mera!

Nyhetsbrev
från

Rökåbygdens Byaförening

Så var det dags för ett nytt
informationsbrev.

Efter en sen och slite seg vårvinter
komm våren och värmen med stormsteg.

Och plötsligt är det sommar!
Helt otroligt!

April 2005

 Den här gången handlar det mycket  om planerade aktivi-
teter och övrigt som är på gång.

Tävling
Vem gör bästa förslag till nya välkomst-

skyltar vid våra infartsvägar?
Du har fria möjligheter att utforma ett
trevligt förslag. Styrelsen utser bästa

förslag som belönas med fribiljett till nå-
got av våra större arrangemang.

Sista inlämningsdag 18 juni.



Succen från i fjol upprepas
Vårloppis/fyndmarknad

Söndag 28 maj kl. 10.00 - 1500
Hyr bord gratis och sälj dina avlagda

prylar. Ring Jonny 400 10 eller Inga-Britt
400 46 för info och bokning.

Försäljning av fika, korv och hamburgare
mm

Sprid gärna denna info till all du tror kan
vara intresserade!

Du kan också skänka saker till
byaföreningens loppis.

Behållningen går oavkortat till
byaföreningens verksamhet.

Ring Jonny, 400 10, så hämtar han.

Kulturhusens dag 10 september
                   Kl. 13.00 - 16.00

Guidad vandring till och på Fäbodstället
Invigning av vårt nya utflyktsmål
Underhållning
Fäbodstintorna serverar kaffe

Kulturhusens dag är ett arrangemang som går av stapeln över hela
landet, samma dag och tid. Årets tema är Möten och Avsked.
Mer information kommer längre fram.



Nytt! Nytt! Nytt!

 Vågamässan lördag 2 september

Med de erfarenheter som fjolårets skördemarknad gav
har styrelsen tagit initiativ till en ny mässa. En aktivitet

som byaföreningen genomför i egen regi och tanken är att
det ska bli en årligen återkommande mässa i månadsskiftet

augusti/september.

Vi vill få hit minst ett 30-tal utställare. Vilka är då dessa?

* Alla inom byaföreningen ska våga ställa ut.
* Odlare som saluför sommarns skörd.

* Försäljare av jaktkläder, skor och andra jakttillbehör
*Försäljare av fritidsprodukter

Försäljare av hembakt.
* Försöljare av hantverk mm.

Marknadsplats kommer att finnas båe inne och ute. Även
möjlighet till regnskydd.

Kostnad 100 kr/utställare.

Vet du någon som du tror skulle vara intresserad av att
komma hit och ställa ut/sölja sina produkter så tipsa dem

och meddela Inga-Britt som är utsedd som koordinator för
mässan och som sköter alla samordning av utskick av info

och inbjudningar.

För mer info ring
 Inga-Britt 400 46, Jonny tfn 400 10 eller Ingrid 400 73.



Byaföreningens
styrelse:

Ordförande:
Rolf Örnberg

Vice ordförand:
Lennart Åslund

Kassör:
Eva Hedström

Sekreterasre:
Inga-Britt Hultmar

Ledamot:
Christer Enberg

Ledamot:
Jonny Bjuhr

Ledamot:
Kristina Kareinen

Ersättare:
Stellan Lundmark

Ersättare:
Lars-Göran Hultmar

Ersättare:
Ulf Wikman

Ansvarig utgivare:
Styrelsen för

Rökåbygdens byaförening

Redaktör
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46
ibh@telia.com

Byaförenningens
bankgiro

5878-8324

Hemsida
http://www.rokabygden.org

Medlemsavgift
Du som ännu inte betalat in

medlemsavgiften kan
fortfarande göra det. 100 kr
för enskild medlem och till

200 kr för familj.

Betalning:
Summan sätts in på

föreningens
     bankgiro 5878-8324 5
Skriv på talongen namn på
samtliga familjemedlemmar
som avgiften avser eller
betala direkt till Eva

Hedström

Insamling av
grovsopor

sker tisdag 7 juni

Se informationsblad
från Malå kommun

måndag 30/5.

Insamling av
järn- och metall-

skrot

sker måndag 13 juni

Information finns vid
uppsamlingsplatsen vid

Miljöstationen.


