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Hä ska du vetta å hä väijt du!

Juni 2008

från
Rökåbygdens Byaförening

OBS!

Nu är sommarn snart här och med den efterlängtad semester, resor, utflykter,
gemenskap i glada vänners lag etc.
Men innan alla drar iväg bort vill vi ge lite information om vad som händer i
byaföreningen.

Summering av vad som hänt senast
Lördag 24 maj, gjorde vi en tur till fäbodlämningarna vid Vormbäcken. I stort
sett alla deltagare var människor från den kristna husvagnsgruppen som gästade
Rökå den helgen. Vi var 30 personer totalt.
Lördag 31 maj, vårloppis - 24 utställare, bra väder men kommersen var tyvärr
inte så stark som förväntat. Det mesta flöt bra och de flesta var ändå nöjda
över dagen Tråkigt nog drog en del försäljare hem långt innan vi stängde. Till ett
annat år får vi försöka hitta nya grepp för att behålla försäljarna, få fler med
bra grejer till humana priser och kanske även annat utbud som lockar en bredare
publik. Kom gärna med förslag! Lämnas till Inga-Britt eller någon annan i styrelsen.
TACK till alla som hjälpte till att genomföra arrangemanget.
Torsdag 5 juni, dragspelsgruppens våravslutning. Solen strålade från en klarblå
himmel, det var härlig sommarvärme och myggfritt när dragspelsgruppen bjöd in
till våravslutning ute i det fria. Ca 35 personer, inklusive musikerna samlades
utanför skolan i Rökå för att lyssna till dragspelens ljuva toner. Inget speciellt
program var uppgjort utan man spelade fritt och publiken fick många tillfällen
att lyssna till sina önskelåtar.

Missa inte sommarens
kulturaktivitet!
KoreansK afton i röKå
fredag 11 juli
8 koreanska ungdomar besöker Rökå och Malå 10-12 juli.
Rökå Filadelfia står som värd för dem.

De kommer bland annat att dansa och spela upp något drama
(utan ord så alla förstår).
Utförligt program och inbjudan kommer längre fram.
Detta arr. är ett samarbete mellan
Rökå Filadelfia, Rökåbygdens byaförening och SV

Behöver ni extra sängplatser till era gäster?
Byaföreningen har köpt in sängutrustnig för 5 personer: kuddar, täcken och
madrasser. I skolan finns en bäddsoffa, annan monterbar säng samt några
turistsängar.
Vid styrelsemötet den 2 juni 2008 beslutades följande att gälla för uthyrning.
§ 265

Hyra vid övernattning i skolan

Regler
 Uthyrning sker enbart till byaföreningens medlemmar.
I första hand utan sänglinne.
 Gästen har tillgång till pentry, toa och dusch med bastu.
 Städningen ombesörjs av den som hyr
Kostnader
 50 kr /natt och person.
 För sänglinne tillkommer 50 kr/bädd.
 Städning 200 kr/i de fall där städningen ej görs av den boende
eller den byaföreningsmedlem som hyr.

Lokalbokning

Alla bokningar av lokaler gör ni nu hos Ingrid Örnberg, 400 73

Välkommen till Rökåbygden!
Vi i byaföreningen vill hälsa vår nya grannar på Björnlund
välkomna hit!
De är Mattias Arousell och Jessica Vålming med barnen
Jasmine och Felicia.
Mattias arbetar som församlingspedagog i Malå församling.
Vi hoppas att ni ska finna er till rätta här i bygden
och känna att ni är en del av oss!

Två nya bebisar har fötts i Rökå
senaste halvåret och det är trevligt!
Zimon Backman, född den 20 december 2007
Hannes Stråhle, född den 4 april 2008

Byaföreningens styrelse

Kom i håg

Ordförande
Rolf Örnberg

Vågamässan 31 augusti
i Rökå

Vice ordförande
Lennart Åslund
Kassör
Ulf Wikman

Nu anordnar vi mässa för tredje året i rad.
Tanken är att alla ska VÅGA och ha möjlighet
att visa vad man kan. Därför tar vi inte ut
någon bokningsavgift i år.

Sekreterare
Inga-Britt Hultmar
Ledamot
Christer Enberg
Ledamot
Jonny Bjuhr

Hjälp till att sprid denna information till den
eller de som du tror kan vara intresserade av
att visa upp sig, sitt företag eller sin
hobbyverksamhet.

Ledamot
Stellan Lundmark
Ersättare
Lars-Göran Hultmar

Fullständig information finns på
byaföreningens hemsida!

Ersättare
Berna Stråhle

http://www.rokabygden.org
Info/
anmälan

0953-400 10 Karin och Jonny Bjuhr
0953-400 46 Inga-Britt Hultmar
ibh@telia.com
0953-400 73 Ingrid Örnberg
Snarast men senast 17 augusti

Ansvarig utgivare
Styrelsen för Rökåbygdens byaförening
Redaktör
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46
Byaföreningens bankgiro
5878-8324
Hemsida
http://www.rokabygden.org

Insamling av järnskrot
Även i sommar kommer det att finnas möjlighet att lämna in järnskrot
för återvinning. Det du vill bli av lämnas på därför avsedd plats
nere vid Miljöstationen.
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