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från
Rökåbygdens Byaförening

Summering av skördemarknaden

Först av allt ett STORT TACK till alla bybor som ställde upp
och arbetade både med förberedelser och under marknadsdagen. Utan er insats hade det varit svårt att genomföra
detta enorma arrangemang.
Vi fick många fina lovord över en väl genomförd skördemarknad, bra organisation, god mat mm. De flesta av försäljarna/utställarna var mycket nöjda och hade dessutom sålt
mycket bra. Hela arrangemanget gav föreningen ett bra netto
i kassan.
Av Byaboken såldes 124 ex den dagen och i nuläget är 237
böcker sålda.

Glädje och sorg

Sven-Erik Jakobsson och Irina Lundqvist,båda nyinflyttade
i Rökå hälsas välkommna.
Hoppas att ni ska trivas här i vår bygd!
Grattis till Lisa Holmgren och Ola Holmqvist som den 14 november fick sonen Manfred.

Det är med sorg och saknad vi konstaterar att våra
bybor Martin Örnberg, 79 år och Ingemar Boman, 74 år
har avlidit. Båda lämnar ett stort tomrum efter sig. Ingemar var en uppskattad musiker och har genom åren förgyllt många av våra arrangemang med sin musik och sång.

Skolan
Som de flesta nog vet har Malå kommun antagit Rökåbygdens anbud om köp av
skolan, vilket innebär att vi får hjälp med installation av bergvärme. Malå kommun
ska lämna ett avtalsförslag till styrelsen och sen kommer vi att diskutera detta och
samtliga bybor ska ges möjlighet att på ett kommande stormöte ge uttryck för sin
åsikt i frågan, enligt tidigare beslut.
Filadelfiaförsamlingen har nu kallställt sitt kapell och hyr före detta 5-6:ans klassrum för sina aktiviteter. I dagsläget hyr församlingen på samma villkor som andra
föreningar. Den dag avtalet med Malå kommun är klart kommer församlingen att
teckna hyresavtal med byaföreningen.
Nyttjandet av olika lokalerna ökar. Under november är ett 30-tal aktiviteter
inbokade; studiecirklar, föreningsmöten, kulturarrangemang, symöten, gudstjänster, ungdomsaktiviteter är några exempel.

Höstfesten
Årets byakamp vanns av Nådagubbens intresseförening. Det var en jämn kamp med
bara en poängs skillnad mellan lagen. Tyvärr hade Rentjärn lämnat "Walk over" eftersom de inte lyckades få ihop ett lag den här gången.
Den något annorlunda tipstävlingen, som gick ut på att identifiera de olika
byaföreningarnas ordförande, sekreterare och kassör med hjälp av en "baksidesbild", lockade en hel del och ledde till många intressanta samtal och diskussioner.
Under middagen underhöll Yvonne Forsgren och Lotta Biström
från Malå med sång, accompangerade av Ingemar Boman,
Lars-Göran Hultmar och Bertil Morén. Festen var ett
samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan
och drygt 60 personer deltog i middagen.

Problem kring Miljöstationen
Byaföreningens styrelse har uppmärksammat att hanteringen av sopor vid Miljöstationen inte fungerar tillfredsställande.
Vår målsättning är att det ska se snyggt och prydligt ut i hela byn, inklusive vid
Miljöstationen.

Vems är ansvaret?

Hushållen ansvarar för att avfallet lämnas till kommunen, eller
butiken om det gäller viss typ av el-avfall som TV- och
radioapparater eller liknande. Hushållen har skyldighet att följa
reglerna för avfallshanteringen i kommunen.
Hushållen har också skyldighet att sortera ut returpapper,
förpackningar och batterier och lämna detta avfall till de
insamlingssystem som finns.
Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till
en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande,
deponering.
Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om
hand på ett miljömässigt riktigt sätt. (www.sopor.nu)
Det finns tydliga anvisningar om vad som får
lämnas och i vilka
containrar olika produkter
ska placeras.
Vi uppmanar var och en att
följa föreskrifterna och
hjälpas åt att hålla god
ordning vi Miljöstationen.
Varje husåll ansvarar för
att transportera övrigt
avfall till Miljöstationen i
Malå.

Avfall som inte får lämnas vid miljöstationen
i Rökå:
•
Spillolja, kylarglykol, lösningsmedel
•
Färgrester, rostskyddsmedel,
•
Kvicksilvertermometrar
•
Limavfall, bekämpningsmedelsavfall
•
Tv-apparater, datorer
•
Hushållsmaskiner, el-apparater
•
Möbler
•
Järnskrot, maskiner etc

Byaföreningens
styrelse:

Kommande kulturaktiviteter
December
To

1 12.00

Sopplunch; Berndt Lidgren kåserar och sjunger
25 kr/pers.

Sö

11 15.00

Lucia- och julfest, julgröt. Nyinflyttade välkomnas

Ordförande:
Rolf Örnberg
Vice ordförand:
Lennart Åslund
Kassör:
Eva Hedström

Januari
Sö
Lö

15
28

15.00 Julen dansas ut
Spelmanslördag

Sekreterasre:
Inga-BrittHultmar

Februari
Lö

11 18.00

Ledamot:
Christer Enberg

"Gåvan" med Västerbottensteatern

Ledamot:
Jonny Bjuhr

Mars
Ons 15 19.00

"Revision i Eninge" med Panikteatern

Ledamot:
KristinaKareinen

Mer information kommer senare!

Ersättare:
Stellan Lundmark

Julklappstips
Byaboken "Hä ska du vetta å hä väijt du...."
kostar 300 kronor. Den finns att köpa hos
Inger Wikman, Gustav Hedström, Rolf Örnberg, Christer Enberg, Allan Eriksson, Anita
Boman och Lars-Göran Hultmar.
Även i samband med alla våra arrangemang
finns den till försäljning liksom vid Julmarknaden i Malå.

Ersättare:
Lars-Göran Hultmar
Ersättare:
Ulf Wikman
Ansvarig utgivare:
Styrelsenför
Rökåbygdens byaförening
Redaktör:
Inga-BrittHultmar
tel. 0953-400 46
ibh@telia.com

Vem bakar det mest spännande
pepparkakshuset?
Tävlingen är uppdelad i två grupper:

Upp till 12 år
13 år och äldre
Vinnarna utses i samband med julfesten 11 december.
Anmäl deltagande senast 9 december, tel. 400 10 eller 400 46
Bidragen ska lämnas in 11 december mellan 13.00 och 14.30

