Nyhetsbrev
Hä ska du vetta å hä väijt du!

Oktober 2010

från
Rökåbygdens Byaförening

Höstmöte
Tisdag 9 november kl. 18.00
Byaföreningen inbjuder alla bybor
till en kväll då vi
diskuterar bl.a. följande frågor:
♦

Uppföljning av enkäten om motionsspår
och logen i Rökåberg - hur går vi vidare?

♦

Hockeysargen
Minigolfbanan
Info om nya rutiner kring sophanteringen

♦
♦

Vi bjuder på fika!
Arr: Rökåbygdens byaförening

Resumé av Vågamässan
Årets Vågamässa - höstmarkanden, är den hittills
största. Vi hade nästan 50 försäljare - utställare
och besöksantalet beräknades till minst 600.
Stämningen var god och folket verkade trivas.
Marknaden gav ett bra netto till byaföreningens
kassa.
STORT Tack till alla
som hjälpte till att genomföra denna dag!

Nya rutiner för sopsortering
Alla fastigheter har nu fått med egna sopkärl.

V. 45 - måndag 8 november, sker första
hämtningen - därefter varannan vecka.
I övrigt se kommunens infobrev!

Miljöstationen blir kvar. Förutom hanteringen av
hushållssoporna fungerar den som vanligt!
Kom ihåg!
♦
Kartong och förpackningar läggs i därför avsedd
container.
♦
Tidningar, reklamblad och liknande papper läggs i
separat container. OBS! Kuvert ska läggas i hushållsavfallet - klistret fastnar i maskinerna för återvinning
av returpapper.
♦
All plast, både hårda förpackningar och mjukplast
läggs i samma container.
OBS! Under vinterhalvåret får inget järnskrot
lämnas vid stationen!
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Kom och upplev en gammeldags
julmarknad.
För info och bokning ring
0953-400 73, 400 46, eller via
www.rokabygdens.byasida.se

Rökå
Lördag 11 december,
11.00—15.00
God J

ul!

Arr:

Fjolårets julmarknad blev en stor succé
och därför gör vi om det i år.
Flera försäljare har redan anmält sig.
Du som kan hjälpa till under dagen, kan redan nu
anmäla dig till Inga-Britt.

Som avslutning på dagen anordnar vi
ett luciatåg. Du som vill vara med,
anmäl dig till Inga-Britt eller Ingrid

Kommande
arrangemang
Löndag 29 januari 2011

Spelmansstämma
Vid höstmötet redovisas övriga
arrangemang.

Vi vill passa på att hälsa alla
nya bybor välkomna hit till vår
by och byagemenskap.
Agneta, i Kolgården
Anna och Kenta, i Lycksells
Frank och Martina, i Tord
Örnbergs
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Glöm inte att
regelbundet kolla in hemsidan!
Där dokumenteras allt som händer i byn
och all information om kommande aktiviteter läggs ut i god tid!

