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Nyhetsbrev

från
Rökåbygdens ByaföreningJuni 2007

Sommarn och värmen är här! Passa
på att njuta men ta det försiktigt!

Kommande aktiviteter
14 juni 18.00 - musikkafé med
Dragspelsgruppens våravslutning

16 juni 11.00 - auktion
10.00 visning

1 september - Vågamässan
Se mer info på nästa sida!

Innan semester-
uppehållet vill vi
från styrelsen

passa på att in-
formera om lite
smått och gott.



Musikkafé
i Rökå

Dragspelsgruppens
våravslutning

Välkomna!
Arr: Rökåbygdens byaförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
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Musik av bl.a.
Arvid Sjöström, Lage Lindsköld,
Ingemar  Boman och Evert Taube



Vågamässan går av stapeln 1 september,
10.00 - 15.00.  Tema blir även i år skörd, jakt,
fritid och hantverk. Det kommer att finnas
utställningsplatser både inomhus och ute. Utställa-
ryta inomhus och under skärmtak maximeras till 4
m/försäljare. Avgiften är 100 kronor eller produkt
motsvarande minst 100 kronor. Önskas större yta
tillkommer 25 kr/löpmeter. Under bar himmel eller
med eget stånd obegränsad yta för samma kost-
nad. Begränsat antal utställarplatser utomhus un-
der tak kan erbjudas. Naturligtvis finns tillgång till
el för den som behöver. Har du produkter du vill
sälja så hör av dig i god tid, före 12 augusti till
Johnny Bjuhr, Ingrid Örnberg eller Inga-Britt
Hultmar.
 Kanske du vet någon annan som är intresserad el-
ler som borde inbjudas? Meddela i så fall Inga-
Britt så skickar hon inbjudan och information till
dessa personer/företag.

Auktion  lördag 16 juni 11.00
med visning 10.00 Inventarier från skolan
och kapellet auktioneras;
Diverse möbler, skolbänkar, snickarsäten,
husgeråd, tramporgel, 2 elorglar,
trumset, massor med fyndlådor.
Har du prylar du vill skänka till auktionen
går det bra eller auktionera själv, men då
tar byaföreningen 10 % på vinsten. Kon-
takta i så fall Rolf Örnberg för inlämning.



Byaföreningens
styrelse:

Ordförande:
Rolf Örnberg

Vice ordförand:
Lennart Åslund

Kassör:
Ulf Wikman

Sekreterare:
Inga-Britt Hultmar

Ledamot:
Christer Enberg

Ledamot:
Jonny Bjuhr

Ledamot:
Stellan Lundmark

Ersättare:
Lars-Göran Hultmar

Ersättare:
Eva Hedström

Ansvarig utgivare:
Styrelsen för

Rökåbygdens byaförening

Redaktör
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46

Byaförenningens
bankgiro
5878-8324

Hemsida
http://www.rokabygden.org

Insamling av järnskrot

Liksom tidigre år blir det även denna sommar
insamling av järn- och metallskrot.

Särskild plats är iordningställd  vid miljö-
stationen.

Vänligen respektera att det enbart gäller
järn och metall.

Allt annat hänvisas till  miljöstationen i Malå

Verksamhetsansvariga
Köket: Anita Boman och Ingegerd Näsvall
Kulturen: Inga-Britt Hultmar
Snickeriet: Tordvald Bjuhr
Lokalbokningar: Inga-Britt Hultmar och
                       Ingrid Örnberg
Vaktmästeriet: Sören Blom
Hemsidan: Lennart Åslund och Inga-Britt Hultmar
Dekorationer: Ingrid Örnberg och Inger Wikman
Värmeanläggningen i skolan: Christer Enberg

Medlemsavgift för 2007
Det är inte försent att  betala medlemsavgiften för inneva-
rande år!  Ju fler vi blir desto starkare blir vi också.
Avgiften sätts in på bankgiro 5878-8324.
Märk talongen med namn på samtliga medlemmar
Enskild medlem  100 kr,  familj  200 kr. Som familjemed-
lem räknas hemmavarande barn under 18 år eller barn
som fortfarande går i gymnasiet.  För övriga erläggs full
medlemsavgift från 18 års ålder.

Conny Andersson, som flyttat till Björkås
Kenneth Gradin och Elisabeth Berg-

ström med barnen Amanda 5 år,
Alexandra 4 år och Markus 1 år,

som flyttat in i f.d. Valters

Välkommen till Rökåbygden


