Byaföreningens
styrelse

Tisdag 4 oktober, kl. 19.00
”Kanelbullens dag”
Musikkafé
Mer info senare!

Julmarknad 10 december
Känner du någon som du tror skulle vara intresserad att delta som utställare/försäljare så
är det bara att tipsa dem.
Eller lämna namn och adress/tel till Inga-Britt

Övrigt
Kanske du har egna idéer om arrangemang
som du anser att byaföreningen ska anordna!
Kontakta i så fall Inga-Britt eller kom med på
våra möten kring byaplanen där finns alla möjligheter att spåna om hur vi vill forma framtiden i vår bygd.

Spåntaken
på Stures grill och spånhyveln är nu lagda och
klara.
Herrarnas studieverksamhet
Rolf meddelar
när det är dags att sätta igång igen.
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Hä ska du vetta å hä väijt du!

Övriga arrangemang

Årgång 8:6

September 2011

Stort tack
till alla som hjälpt till att göra
Vågamässan till det fantastiska arrangemang som det är. Vi har fått många berömmande ord för den välordnade
marknaden och den fina atmosfären, något som vi har all anledning att vara
stolta över.
Utvärdering
Onsdag 14 september, kl. 18.00
träffs vi för att göra en sammanfattning och
utvärdering av både Vågamässan och
Jazzkonserten.
Välkommen med dina synpunkter
och erfarenheter!

Kommande arrangemang se
övriga sidor!

Det är människans tro på sin bygd som avgör om bygden ska överleva!

Info angående frågor som diskuterades på årsmötet

Jazzkonsert
med
Almer Hedman, Lage Brännström,
Dennis Karlsson, Tore Norman, Albert
Eklund, Bertil Forsell,
Lars Boman m.fl.

Nytt postnummer
Ulf har undersökt detta och fått
till svar att det inte går, eftersom nu gällande postnummer
är inlagda i postens stora
databas.
Rekommendation till de
boende i Rökåbygden är att
man ber att få sina paket
skickade via DHL eller
Schenker.

Skolan uthyrd
Ett par veckor till är skolan uthyrd till 4
arbetare från NCC som håller på med
färdigställandet av vägen genom byn.
Men det hindrar inte att vi har vår egen
verksamhet igång under tiden.

Solister:
Solister Carina Åberg, Malå
Isabell Hedström, Vormsele
Rökå, söndag 11 september
Kl.17.00
Entré 140 kr, inkl. fika

Utökad hastighetsbegränsning
Ulf meddelar, att han kontaktat
Malå kommun i ärendet. Det går
inte att få utökad
hastighetsbegränsning, då den
avsedda sträckan ligger utanför
stadsplanen.

Nu får vi åter besök av Panikteatern med deras nya föreställning ”Tid för avgång - en skenbar
komedi”.
Lördag 29/10,
kl. 18.00
Entré 180 kr, inkl kaffe och
smörgås.
OBS! Bokas hos Ingrid, 400 73 eller
Inga-Britt, 400 46

Byaplan
Enligt beslut vid årsmötet ska vi upprätta en
byaplan. Det är nu hög tid att ta itu med det
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Onsdag 21 september, kl. 18.00

I Microsoft Publisher kan du välja bland tusenDu som redan nu vill anmäla ditt intresse kan
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