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Nyhetsbrev

från
Rökåbygdens ByaföreningApril 2007

Valborgsmässofirande
30 maj kl. 17.00

I år bjuder Herrarna på mingel-
middag på skolgården, med
grillat, kolbullar, kaffe,
lotterier, tipsrunda, mm.

Byaföreningen bjuder
sina medlemmar!

Välkomna!
Vid dåligt väder, inne i matsalen!

Kommande aktiviteter
15 maj - musikkafé: flyttas till juni,

datum meddelas senare.
27 maj - vårloppis/fyndmarknad

Boka bord redan nu hos Johnny 400 10 eller
Inga-Britt 400 46, (Frivillig avgift eller ”pryl” som

kan nyttjas som lotterivinst).
16 juni - auktion

1 september - Vågamässan



Rapport från årsmötet
Årsmötet avlöpte helt enligt planerna. Några små förändringar i

styrelsen har skett. Eva Hedström har avsagt sig sitt uppdrag som för-
eningens kassör och Ulf Wikman valdes i hennes ställe.

Föreninges ekonomi är god. Alla evenemang utom ett har gått med
vinst, men där var ett underskott budgeterat.
Årets resultat blev 76 200 kronor. Av dessa beslutades att avsätta
30 000 kronor för att färdigställa scenen, investera i ljud- och
ljusanlägning och behövlig köksutrustning.

Nya Välkomstskyltar vid
byns infarter

De skyltar som vi haft under ett stort antal år har nu
gjort sitt och behöver bytas ut. Nu inbjuds alla att
komma in med förslag till hur dessa ska utformas.

 Gör en skiss och lämna in till styrelsen
senast 30 maj.

Rökåsouvenir
Vi har länge diskuterat hur vi ska kunna få en bra souvenir
för Rökåbygden. Den ska dels kunna användas som tack-
gåva till olika personer som besöker oss och dels kunna

säljas eller nyttjas som lotterivinst mm. Helst ska vara en
”pryl” som kan användas av alla - i vardagslag, inget som

ställs på en hylla eller hamnar i en byrålåda.
Nu inbjuds alla att komma med förslag och idéer till sou-

venir.
Några muntliga förslag har inkommit, men vi vill gärna ha

även dessa skriftligt!
Gör en skiss eller lämna in en prototyp på förslag till

souvenir, senast 30 maj till styrelsen.



Logotype
Byaföreningen behöver en bra ”logga” som kan använ-

das både i brev, på utskick, kläder och alla möjliga
andra sammanhang.

Du som har en idé, rita en skiss och lämna in till
styrelsen senast 30 maj.

Ordförande har ordet

Vi har haft ett livaktigt år hittills. Spelmansstämma, flera

teaterföreställningar, konsert mm. Många i våra byar har gjort ett

fantastiskt jobb för att allt skall fungera. Vi har kvar några aktiviteter,

se s id .  1 , innan vi går till ” sommarvila” . Under våren och hösten skall

vi genomföra flera studiecirklar där vi bygger ett skärmtak på

framsidan av skolan, ett tak över ”Stures grill” och ett pyttelitet förråd

för ved och grillverktyg. Vi startar den 8 maj kl. 1600 till 19.00. De som

vill vara med kan höra av sig till mej.

Till sist inte att förglömma

*  Vi jobbar för att upprätthålla en levande landsbygd.

*  Vi skall ha en bra gemenskap och respektera varandra på

    allas villkor.

*  Vi skall göra det möjligt för våra pensionärer att känna en

    trygg tillvaro så de kan bo hemma så länge de själva önskar.

*  Vi skall känna att det är meningsfullt och viktigt det

     vi håller på med. /Rolf

Medlemsavgift för 2007
Du som inte betalat  medlemsavgiften för innevarande år  ombeds att
göra det snarast. Ju fler vi blir desto starkare blir vi också.
Avgiften sätts in på bankgiro 5878-8324.
Märk talongen med namn på samtliga medlemmar
Enskild medlem     100 kr
Familj      200 kr
Som familjemedlem räknas hemmavarande barn under 18 år
eller barn som fortfarande går i gymnasiet.
För övriga erläggs full medlemsavgift från 18 års ålder.
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   Vis ioner
Byagemenskap Alla inom byaföreningen

arbetar för en god, trevlig och givande
gemenskap.

Byautveck l i ng  Den negativa befolk-
ningsutvecklingen ska vändas. Vi ska
m arknadsföra Rökåbygden och väcka
intresse att flytta hit.

Levande landsbygd Rökåbygden ska
hållas levande. Kulturen ska blomstra,
företagsamheten växa och utvecklas. Vi
ska hålla god stil och kvalité i arbetet och
i byarna.

Bra k l imat för ungdom Ungdomarna ska
trivas och vilja bo kvar i bygden.

Bra k l imat för pens ionärer
Pensionärerna ska känna sig trygga, få
behövlig hjälp och kunna bo kvar så länge
de önskar.

   Mål
Engagemang Få ännu fler bybor som

engagerar sig i olika aktiviteter.

Byaakt i v i teter Att uppehålla de
traditionella aktiviteterna: Julfesten,
Julen dansas ut och
Valborgsmässofirandet.

Ku l turakt i v i teter Att skapa åter-
kommande större evenemang som ska
utgöra pelare i vår verksamhet:
Vårloppis, Höstmässa  och
Spelmansstämma i januari.

Det är viktigt att föreningens mål
och visioner hålls levande och att
alla hjälps åt att genomföra dem


