
H
ä 

sk
a 

du
 v

et
ta

 å
 h

ä 
vä

ijt
 d

u!
H

ä 
sk

a 
du

 v
et

ta
 å

 h
ä 

vä
ijt

 d
u!

H
ä 

sk
a 

du
 v

et
ta

 å
 h

ä 
vä

ijt
 d

u!
H

ä 
sk

a 
du

 v
et

ta
 å

 h
ä 

vä
ijt

 d
u!

H
ä 

sk
a 

du
 v

et
ta

 å
 h

ä 
vä

ijt
 d

u!

Vålkommen

Nyhetsbrev
från

Rökåbygdens Byaförening

VIKTIG INFORMATION!

Vid stormötet den 19 maj behandlades framför allt två sa-
ker:   Hur blir det med skolan? och Skördemarknaden den
24 septemer.

Skolan
Innan det slutliga beslutet om ett övertagande av skolan
fattas ska byaföreningens medlemmar ges möjlighet att
tycka till. På stormötet fattades följande beslut i frågan:

Mötet beslutar att omröstning ska ske när det
finns ett konkret förslag till avtal med Malå
kommun. Sluten omröstning ska praktiseras
och alla boende inom Rökåbygdens
byaförening ska ges möjlighet att delta i
omröstningen även om man inte är betalande
medlem i byaföreningen. Omröstningen ska
vara enbart rådgivande. Styrelsen fattar det
slutliga avgörandet.

I samband med omröstningen ska en tydlig
information ges om konsekvenser av ett ja
eller nej till övertagande av skolan. Syfte,
bakgrund och ekonomisk kalkyl ska finnas
med samt personer som kan lämna ytterligare
upplysningar om så behövs. Viktigt är också
att vi diskuterar den här frågan sins emellan
och med dem som inte närvarit på våra
möten.
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Innehåll
Ur innehållet

Utställningar om:
*  Rökå IF
* Fäbodan
* Kolningen
* Tipsrunda
* Tävlingar
* Varför bo i
   Rökå
Försäljning
Produkttävling
Underhållning
Föreläsningar
Musik
Smådjur
Ponnyridning
Mat, fika

Skördemarkanden - Lördag den 24 september

Arrangemanget firar 5-års jubileum i år. Förra årets mark-

nad i Risliden drog ca 800 besökare och det är ungefär vad

som förväntasos komma till Rökå också.

Temat är ”De gröna näringarna” och närproducerade livs-

medel. Det kommer att bli utställningar av olika slag och

förhoppningsvis får vi hit ett 30-tal livsmedelsproducenter

och hantverkare som vill marknadsföra och sälja sina pro-

dukter. Bland annat kommer det bolag som ska bygga

vindkraftverket på Hornberget att ha både en utställning

och en föreläsning.

 Det blir en intensiv dag och det kommer att behövas många

arbetsvilliga händer och fötter för att arrangemanget ska
kunna genomföras. Planeringen är i full gång, men ännu har
vi bara konturerna av vad det kommer att bli.

Undertecknad, Inga-Britt Hultmar, är av styrelsen utsedd
att hålla i det praktiska arbetet och fungera som länk mot
referensgruppen.

Redan nu vill jag därför vädja till alla att vika denna dag
och fundera över, med vad eller på vilket sätt du kan
medverka till att den här skördemarknaden blir ett så
bra arrangemang som möjligt och därmed en utmärkt
marknadsföring av vår by och bygd.

Ju fler vi blir som hjälps åt desto roligare blir det och
arbetsbördan lättare för var och en. Min ambition är att vi
ska kunna dela upp de olika arbetsinsatserna i två-timmars-
pass - då hinner alla ta del av marknaden också.



För att underlätta och minska anhopningen av arbete mot slutet kan du redan nu

anmäla dig till olika arbetsuppgifter.

Här nedan räknas upp ett antal uppgifter/aktiviteter där du behövs. Fler kommer

säkert till efterhand. Kryssa för de aktiviteter som du kan tänkas hjälpa till med.

Lämna sedan lappen i byaföreningens låda vid anslagstavlan.

Parkering

Biljettförsäljning

Lottförsäljning

Ansvara för gissningstävlingar

Ansvara för barnens bondgård - säkerhet mm

Värdskap - hjälpa folk tillrätta, svara på frågor, fixa, dona

Baka i bagarstugan - i förväg, bröd till försäljning

”                under skördemarknaden - öppet hus

Baka Rökåsmötten

Ansvarig för våffelstuga

Kaffeförsäljning

Korv -/hamburgerförsäljning

Köket - matlagning, disk

Servering,

Matkassa

Försäljning - marknadsföring av Rökå

Underhållning

Ställa i ordning, sätta upp tält mm

       Städa undan efteråt

Namn: _________________________________



VykortVykortVykortVykortVykort
Tillsammans med det här
brevet får varje hushåll en
packe vykort. Korten, som

består av sju olika motiv, är
framtagna  av

Byautvecklingsrådet i Malå,
med hjälp av medel från

SIKU, som ett led i
marknadsföringen av vår
kommun. Använd dem -

skicka till vänner och släkt
och inbjud dem att besöka

Rökå.
Önskas fler kort finns dem

att köpa för 5 kr/st.

878
5878-4

Ansvarig utgivare:
Styrelsen för Rökåbygdens

byaförening

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

Byaföreningens
styrelse:

Ordförande:
Rolf Örnberg

Vice ordförande:
Lennart Åslund

Kassör:
Eva Hedström

Sekreterare:
Inga-Britt Hultmar

Ledamot:
Christer Enberg

 Ledamot:
Kristina Kareinen

Ledamot:
Jonny Bjuhr

Ersättare:
Stellan Lundmark

Ersättare:
Lars-Göran Hultmar

Ersättare:
Ulf Wikman

Har du frågor eller
funderingar kring
föreningens arbete
så hör gärna av dig
till någon av oss i
styrelsen.

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.

Arrangemang
som varit

Söndagens loppis blev
en lyckad tillställning.
Både knallar och besö-
kare var mycket nöjda.
Antalet besökare är
svårt att uppskatta,
men troligen gjorde ett
par hundra personer,
från både när och fjär-
ran, ett besök här.

Kanske har du barn,
syskon, annan släkting
eller vän som gärna vill
bli medlem i Rökå-
bygdens byaförening?
Ju fler vi blir, desto
starkare blir fören-
ingen!

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


