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Nyhetsbrev

från
Rökåbygdens Byaförening

Januari 2010

Julen dansas ut
Vi träffs och trivs tillsammans

Fredag 15 januari kl. 18.00
Middag och kaffe

Dans kring granen
Julsånger, lotterier, mm

Vuxna 60 kr,
Barn och heltidsstuderande gratis

Arr: Rökåbygdens byaförening



Nu är det dags!
Fredag den 5 mars, kl. 18.00

Inbjuds alla byaföreningens medlemmar till
middag i skolan.

Betalande medlemmar blir bjudna!
Alla övriga hälsas också välkomna men betalar

100 kr och detta gäller då även som medlemskap
för 2010!

Anmäl dig redan nu till
Ulf, 400 12 eller Rolf 400 73

Sju sorters kakor...

Nu har ni chansen ni som missade
premiären i november!

Söndag 14 februari kl. 17.00

Pris 180 kr
Middag och pausfika ingår!

Boka biljetter hos Ingrid, 400 73



Spelmansstämman 5-års jubilerar
Lördag 30 januari

Program

Servering från 10.00

13.00 Konsert nr 1

16.00 Middag

17.00 Läsarsångskonsert

    i kyrksalen

19.00 Konsert nr 2

Kan du tänka dig att låna ut en motorvärmare
under dagen?

Meddela i så fall Rolf, 400 73

Arrangemanget sker i samarbete med
Rökå Filadelfia och Studieförbundet Vuxenskolan

Du som vill hjälpa till
kontakta Inga-Britt

Handikapphissen har monterats och är i bruk.
Denna vecka kommer arbetet med

handikapptoletten och en del andra renoverings-
arbeten att påbörjas. Hörslinga och extra mik-
rofoner ska monteras i matsalen. Allt ska vara

klart före spelmansstämman.



Byaföreningens styrelse

Ordförande
Rolf Örnberg

Vice ordförande
Lennart Åslund

Kassör
Ulf Wikman

Sekreterare
Inga-Britt Hultmar

Ledamot
Christer Enberg

Ledamot
Jonny Bjuhr

Ledamot
Stellan Lundmark

Ersättare
Lars-Göran Hultmar

Ersättare
Sören Blom

Ansvarig utgivare
Styrelsen för Rökåbygdens byaförening

Redaktör
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46

Byaföreningens bankgiro

5878-8324
Hemsida

www.rokabygdens.byasida.se

Byaföreningens
Årsmöte

Onsdag 17 mars kl. 18.00

Fundera över följande frågor
och kom med dina synpunkter:
* Skidspår/elljusslinga - vilka möjlighe-
ter till skidåkning vill du som bybo ha?

Vem ska bekosta ett skidspår?
* Vad vill vi med logen? Renovera?

Flytta den in till Rökå och renovera?
Eller annat förslag?

*Frågan om medlemskap i riksorganisa-
tion återkommer. Mer info i kallelsen.

Kallelse och dagordning kommer längre
fram, men planera redan nu in dagen!

----------------------------

Söndag 20 mars kl. 15.00
Berättardagen

Mandor Näslund medverkar med
historier på dialekt

Glöm inte att
regelbundet kolla in hemsidan!

Där dokumenteras allt som händer i byn
och all information om kommande aktivi-

teter läggs ut i god tid!


