Nyhetsbrev
Hä ska du vetta å hä väijt du!

Maj 2008

från
Rökåbygdens Byaförening

Arr: Rökåbygdens byaförening och SV

Byaföreningens styrelse

Nu är det hög tid att planera för höstens aktiviteter och vi vill
därför inbjuda dig/ditt företag till

Ordförande
Rolf Örnberg

Vågamässan 31 augusti
i Rökå

Vice ordförande
Lennart Åslund
Kassör
Ulf Wikman

För tredje året i rad öppnar vi portarna till vår VÅGAMÄSSA.
Hit inbjuder vi alla er som har en idé eller en produkt att visa upp
eller sälja! Tanken är att alla ska VÅGA och ha möjlighet att visa
vad man kan. Därför tar vi inte ut någon bokningsavgift i år.
Mässområdet består av lokaler inne i skolan, f.d. klassrum samt
matsal och vi har även stora utställningsytor utomhus, många under
tak, bl.a. två stora partytält. Vi kan tillhandahålla ett stort antal
bord både ute och inne. Den som har egna marknadsstånd är
naturligtvis välkommen att ta dem med.
Naturligtvis finns tillgång till el för den som behöver.

Sekreterare
Inga-Britt Hultmar
Ledamot
Christer Enberg
Ledamot
Jonny Bjuhr
Ledamot
Stellan Lundmark

Vissa livsmedel kräver försäljningstillstånd från Miljökontoret.
Finns redan livsmedelstillstånd i den egna kommunen gäller det
denna dag. För bakverk och liknande rekommenderas
innehållsförteckning - bra för allergiker och alla andra. För
frågor ang. försäljning av livsmedel ring Lena Thornberg på
Miljökontoret i Malå 0953-140 53 eller 070-370 08 26.
Byaföreningen kommer att svara för all mat-, kaffe och
lottförsäljning - det kommer att finnas en hel del att välja på.
Programmet är inte helt klart men det kommer bl.a. att bli en
kortare underhållning från utescen varje heltimme,
trädgårdsvisning mm.

Ersättare
Lars-Göran Hultmar
Ersättare
Eva Hedström
Ansvarig utgivare
Styrelsen för Rökåbygdens byaförening

Vi hoppas att du som företagare/hantverkare/amatör ska känna
att du är välkommen och vill satsa den här dagen på att
marknadsföra dig och ditt företag/dina produkter på vår mässoch marknadsplats där du kan nå nya kunder för dina produkter.

Datum
Tid
Info/
anmälan

31 augusti 2008
10.00 - 15.00
0953-400 10 Karin och Jonny Bjuhr
0953-400 46 Inga-Britt Hultmar
ibh@telia.com
0953-400 73 Ingrid Örnberg
Snarast men senast 17 augusti

Insamling av järnskrot
Även i sommar kommer det att finnas möjlighet att lämna in järnskrot
för återvinning. Det du vill bli av lämnas på därför avsedd plats
nere vid Miljöstationen.

Redaktör
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46
Byaföreningens bankgiro
5878-8324
Hemsida
http://www.rokabygden.org
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