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Hä ska du vetta å hä väijt du!
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från
Rökåbygdens Byaförening

Rapport från
årsmötet

Barbro Lundqvist, Springliden, informerade om deras
arbete med Byaplan och de effekter det gett!
Byaplan är ett arbetsredskap/arbetsmetod för att
skriva ner en bys mål och visioner om hur man vill se
sitt eget samhälle utvecklas.
Vindkraftssatsningen utanför Springliden är en direkt
följd av deras arbete. Dessutom har de kommit igång
med ett projekt, tillsammans med byarna Lainejaur
och Mörttjärn, som syftar till ökad inflyttning i området.
På nästa sida ges mer info om Byaplan!

VÄND!

Byaplan - en möjlighet för oss i
Rökåbygden
Frågan diskuterades på årsmötet som beslutade att vi inom
byaföreningen ska ta oss tid att genomföra en byaplan under
innevarande år.
♦
Gäller alla byar inom byaföreningen
♦
Arbetet kommer att ske i form av en studiecirkel.
♦
Alla som är intresserade har möjlighet att delta.
Man behöver inte vara med vid alla träffar.
♦
Ju fler som deltar desto fler synpunkter och idéer framkommer
om hur vi på bästa sätt ska forma vår bygd för framtiden.
♦
Du som är intresserad av att delta
anmäler dig, snarast, till Inga-Britt, tel. 400 46.
♦
Startdatum meddelas senare.
♦
Cirkelledare utses inom gruppen.
Efter genomförd byaplan erhåller byaföreningen 5000 kronor
från Trekom Leader.
Vill du veta mer om Byaplan finns bra info här:
http://byaservice.web.mios.fi/document.asp?id=68sfc0u82jb

Mer från årsmötet
Frågor som kom upp till diskussion:
1. Utökad hastighetsbegränsning österut
2. Lantbrevbäringen - möjlighet att ändra postnummer till ett
Malåanknutet
Ovanstående frågor hänsköts till styrelsen att utreda
3. Vad gör vi för att de tomma husen ska säljas?
Den här frågan hänsköts till arbetet med byaplanen

Rapport från Teaterverksamheten
Byaföreningens teatergrupp har nu lagt ner årets pjäs, Signes kafé. Den har
spelats vid fyra tillfällen och det är mer än 300 personer som sett den. Lovorden har varit många; helheten med mat, teater, musik, vacker dekor och
ett gott bemötande, är det man särskilt tryckt på.
Alla som deltagit, både i pjäsen och med maten, serveringen och all annan
marktjänst, har gjort ett fantastiskt arbete.
Stort TACK till alla!

Berättardagen 20 mars
anordnades för sjunde året i rad och inföll i år på Världsberättardagen.
Som tidigare serverades skedpalt och fläsk och i år besöktes vi av
Gunnar Enqvist, berättare, trubadur, musiker, författare,konstnär mm. Han
framförde ett mycket uppskattat program med berättelser ur livet som
kryddades med gamla ordstäv och talesätt och därtill sjöng han ett flertal
visor, med egna texter på kända melodier.

Kommande aktiviteter
Efter en mycket intensiv start på året kommer vi att ta det lite lugnt med
arrangemang framöver.
Närmast i tid ligger Valborgsmässofirandet som i år infaller på en lördag.
Det blir korvgrillning vid skolan mm. och herrarna ansvarar.

Funktioner inom Rökåbygden
Vaktmästare:
Rolf Örnberg, 400 73
Snickeriansvarig:
Tordvald Bjuhr, 400 36
Lokalbokning:
Ingrid Örnberg, 400 73
Köksansvarig:
Anita Boman, 400 75
Kulturansvarig:
Inga-Britt Hultmar
Lotteriansvarig:
Sören Blom, 070-239 14 78
Ansvarig för hemsidan:
Ulf Wikman, 400 12

Prenumerationserbjudande
till medlemmar i byaföreningen

Tidningen Antyda blir Antyda, Släkt & Historia.
Detta firar vi med ett extra tjockt och
innehållsrikt nummer som kommer ut i april.
Lösnummerpriset är 58 kronor och ordinarie
prenumerationspris för 6 nummer är 279 kronor.
Vi erbjuder nu alla medlemmar i hembygdsföreningen att prenumerera på Antyda, Släkt &
Historia för endast 209 kronor för ett helt år. Det
innebär 40% rabatt jämfört med ordinarie
lösnummerpris.

Byaföreningens styrelse
Ordförande
Rolf Örnberg
Vice ordförande
Lennart Åslund
Kassör
Ulf Wikman
Sekreterare
Inga-Britt Hultmar
Ledamot
Christer Enberg
Ledamot
Sören Blom
Ledamot
Staffan Stenman
Ersättare
Stellan Lundmark
Ersättare
Mattias Arousell
Ansvarig utgivare
Styrelsen för Rökåbygdens byaförening
Redaktör
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46
Byaföreningens bankgiro
5878-8324
Hemsida
www.rokabygdens.byasida.se

Vi hälsar alla medlemmar i er förening välkomna
till www.antyda.se. De som önskar utnyttja vårt
prenumerationserbjudande anger kod hem011
och betalar endast 209 kronor för en helårsprenumeration. Erbjudandet gäller till och med
den 31 mars 2011.
Du som inte betalat medlemsavgiften för 2011, uppmanas att göra det:
100 kr/pers eller 200 kr/familj.
Sätts enklast in på bankgirot 5878-8324

