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Mycket händer i Byaföreningen
Den här hösten har varit intensiv på många sätt. Vi har
genomfört flera lyckade arrangemang.


Först Vågamässan den 2 september - vår första egna

mässa där vi fokuserade försäljningen kring fritid, jakt,
skörd och hantverk. Ett arrangemang som vi kommer att
anordna även kommande höst.


Kulturhusens dag den 10 september som samlade ett

40-tal personer när vi invigde Fäbodlämningen som besöksmål. Sorsele spelmän förgyllde dagen med folkmusik på dragspel, fiol och nyckelharpa.


Teaterpremiären den 18 november - I ha bodd dävvä ’n

lannsväg... drog fulla hus. Flera dagar innan föreställningen
var alla biljetter slutsålda. Teatergruppen bjöd på en rafflande kavalkad över original som befolkat bygden, soldaten
som skulle in i lumpen och hans flicka med drömmar om ett
eget hem och Signe och Alma, två väninnor som visade
seniorgymnastik och drog ut för att dansa och mycket
mycket mer. En föreställning som verkligen uppskattades
av besökarna.
Ny chans att se föreställningen kommer fram
på vårkanten!

Skolan
Bergvärmeanläggningen är nu klar och byaföreningen har skrivit på köpekontraktet så skolhuset är nu vårt!
I dagarna skriver också Filadelfiaförsamlingen på kontrakt om hyra av ena
klassrummet, f.d. 5-6:an.

Idrottsanläggningen i Rökåberg
Rökå IF har varit ansvarig för skötseln av hela anläggningen i Rökåberg. Föreningen har nu upphört och därför har byaföreningens styrelse fattat beslut och
hur driften ska ske framöver.
Nytt
Vid styrelsemötet 19 juni beslutades att

Rökåbygdens byaförening tar över driften av anläggningen,
Rune Örnberg även i fortsättningen ansvarar för gräsklippning

och övrig skötsel,
all uthyrning kommer nu att gå via byaföreningen. Rune Örnberg och Rolf
Örnberg svarar tillsammans för detta.

Sophantering

För det mesta sköts sophanteringen vid miljöstationen på ett bra sätt
men vid ett par tillfällen under hösten har sopor dumpats där, vilka
sopbilen inte tar med sig.
Det innebär att för att god ordning och hygien ska råda vid miljöstationen blir det andra som får transportera avfallet till miljöstationen i Malå.
Styrelsen uppmanar därför alla
att hjälpas åt att hålla god ordning vid stationen,
att följa de uppsatta anvisningarna om vad som får lämnas här och
att själva transportera övrigt avfall till Malå.

Välkommen!
Glädjande nog kan vi nu hälsa flera nyinflyttade välkomna till Rökåbygden;
Magdalena och Conny Noaksson,
Berna Stråhle och Emil Bergström,
Rose-Marie Johansson

Kommande kulturaktiviteter
December
Sö 10 15.00 Lucia- och julfest; Luciatåg, julevangeliet,
advents- och julsånger
Julgröt
Pepparkakshustävling
Nyinflyttade välkomnas, mm
Januari
Sö 14 15.00 Julen dansas ut
Lö 27
Spelmansstämma
Program

11.00 kaffe- och korvförsäljning startar
13.00 Konsert nr 1
15.30 Middag
18.00 Konsert nr 2
”Buskspel” hela dagen i olika lokaler

Bygg ett pepparkakshus
och vinn fina priser!

Du som vill delta - meddela Karin Bjuhr, tfn 0953-400 10
Tävlingsbidrag inlämnas söndag 10 december mellan 13.00 och 15.00
Vinnaren koras i samband med Lucia- och julfesten 10 december
Vinster: bl.a. 2 middagar på Källan

Julklappstips
Byaboken "Hä ska du vetta å hä väijt du..."
pris 300 kronor.
Medlemskap i byaföreningen. Kanske har du en
nära släkting med Rökåanknytning men som bor
på annan ort - varför inte uppmuntra honom/
henne med ett medlemskap i byaföreningen!

Medlemsavgift
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2007.
100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
Som familjemedlem räknas hemmavarande barn under 18 år
eller barn som fortfarande går i gymnasiet.
För övriga erläggs full medlemsavgift från 18 års ålder.

Betalning:
Summan sätts in på föreningens
bankgiro 5878-8324 5
Skriv på talongen namn på samtliga familjemedlemmar som
avgiften avser eller betala direkt till Barbro Hedström eller
Ingrid Örnberg.
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