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När jag sitter och skriver den här ”ledaren” så det kväll den 1:a mars,
d.v.s. den dag som vintern kom till oss. Och som den kom. Klass 1 varning för
vind och snöfall med följande trafikproblem. Vädret går som bekant inte att
göra så mycket åt men faktum är att många gläds åt den myckna snön, inte
minst skoterfolket som hittills haft en bedrövlig vinter. Sedan stundar ju också
sportlovet v. 10 för alla skolungdomar, och där kommer snön som på beställning. Alla andra som inte är lika förtjusta kurar inomhus, och ringer på någon
med traktor som kan göra jobbet med snöröjningen.
Som bilaga till det här numret av byatidningen finns en skrivelse från
byaföreningens styrelse som efterlyser ett större engagemang från våra boende
i byn. Både när det gäller förslag till aktiviteter som anordnas, som närvaro vid
våra arrangemang. Konserter, teaterföreställningar och liknande. Tänk på att
belöningen för en hårt arbetande styrelse är intresset och uppslutningen vid
arrangemangen. Vi ser dock med glädje att antalet som betalar medlemsavgiften ökar något.
Ingemar Edström ordf.

Medlemsavgiften 150:- betalas in på bankgiro 5554-8630
Byaföreningens styrelse består av :
Ingemar Edström
ordf.
tel. 073 8026095
Tore Sundström
vice ordf.
tel. 240613
Gun Sundström
kassör
tel. 240613
Margith Ström
sekreterare tel. 0703938265
Leif Strandberg
ledamot
tel. 070-2762420
Iris Svensson
ledamot
tel. 070 5940975
Inger Eriksson
ledamot
tel. 070 6404158
Catarina Strandberg
suppleant
tel. 070-3691330
Maria Engman
suppleant
tel. 070 3178259
Tore S. är dessutom ansvarig för vår hemsida www.roknäs.se
Besök vår hemsida så kan du läsa om det som händer.
Kontakta Tore om du har ideér eller bidrag till hemsidan.

Öppettider
Mån-Fre
Lör
Sön.

9.00-21.00
9.00-18.00
9.00-18.00

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
tel. 0911-240008

Du vet väl att du har återbäring på
nästan alla varor inkl. bränsle. Inte
medlem – skicka ett SMS till 71120
med texten OKQ8 xxxxxxxxxxxx (ditt
personnummer). Medlem men inget
kort – ring kundtjänst 020-65 65 65
så hjälper dom dig.
Öppettider: Måndag – Fredag 6.00 – 21.00
Lördag – Söndag 8.00 –21.00

Iris Svensson for tsätter att ber ätta om sin pilgrimsvandring.
Dag 20 I dag ska jag gå till Leon, vilket innebar att
man korsar motorvägen ett par gånger. Eftersom man
varnar för denna del väljer jag att ta buss sista biten in
till Leon. Leon är den sista stora staden man passerar
före Santiago de Compostela. Den grundades år 68 för
den romerska sjunde legionen och fram till 300-talet var
den romarnas militära huvudort på den nordvästra iberiska halvön. Den främsta sevärdheten är förstås katedralen. Den är ett under i fransk gotik med 125 stora målade
fönster till en yta av 1900 m2. De högsta fönstren är 12 m höga. Tar in på härbärget Santa Maria de Carbajalas (140 platser). Det sköts av benediktinersystrar och här sover kvinnliga och manliga pilgrimer i olika sovsalar. Är en kall
dag, men under min vandring runt träffar jag ändå några ”gamla” bekanta.
Dag 21 Tar ett par timmars vandring innan jag är ute ur León. Kommer
till Virgen del Camino där en modern kyrka uppfördes mellan 1952-61. Vandrar längs lugna småvägar till Villar de Mazarife. En liten by med 3 härbärgen, 1
affär och bar.
Varma dagar igen, men plötsligt har nätterna blivit kallare och det märks när
jag startar tidigt. Fördel dock att sovtemperaturen börjar bli mer uthärdig.
Dag 22 Går vidare mot Astorga, vilket också innebär slutet på mesetan. Under förmiddagen kommer jag till Puente de Orbigo som med sina 200 m
är en av de längsta medeltida broarna i Spanien. Bron med 20 valvbågar byggdes på 1200-talet. Bron är inte bara berömd för att den är den längsta längs
caminon utan även för en händelse ”El Paso honoroso”. Det heliga året 1434
ägde en riddartornering rum här på bron. Vandrar vidare genom flera små byar
och efter Santibaéz de Valdeiglesia får jag en av caminons vackraste bitar fram
till San Juston de la Vega. Vandringen slingrar sig fram mellan buskvegitation,
fruktodlingar, kastanjeträd och citrusträd. Kommer så småningom in i Astorga
(11 987 inv.), som var huvudstad i Asturien och hette Asturica Augusta under
romartiden. Staden har mycket av den gamla charmen kvar och sevärt är biskopspalatset samt katedralen. Är också centrum för den Spanska chokladtillverkningen.
Dag 23 I dag ger jag mig iväg på vad som skall visa sig bli den värsta
dagen jag gör. Har fått en begynnande benhinneinflammation på höger, vilken
jag behandlar med Diklofenak och Voltaren. Detta hindrade mig dock inte från
ge mig i kast med vad som normalt är 2 dagsetapper, 48 km. Startar dagen
med att gå mycket uppåt för att efter Rabanal passera den högsta punkten
längs caminon. På 1100-talet var Rabanal (49 inv.) en stad som hölls av tempelriddarna. De skulle se till att pilgrimerna skyddades över Monte Irago fram
till Ponferrada. I dag är det ännu ett exempel på att nästan utdöda byar kan få
nytt liv. Nu växer antalet invånare tillsammans med strömmen av pilgrimer.
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Kommer så upp till Cruz de Ferro 1505 m. Här står ett
järnkors på toppen av en tio m hög trästör, som i sin tur
står i en flera m hög stenpyramid. Detta har blivit en av de
stora symbolerna längs pilgrimsleden. Varje sten står för en
pilgrim. Gör en paus här och tar fram den lilla stenen jag
burit med hemifrån. Funderar över syftet med min långa
vandring och lämnar stenen här. Fortsätter upp på toppen
Alto Altar 1515 m. Nu går det mycket brant neråt 13 km till
Molinaseca. Vackert slingrande och passerar även ett par
byar på vägen. Dock är vissa partier helt fruktansvärda
med bara sten och inget upptrampat trots alla som passerar. Det betyder att jag måste passa varje steg och är glad
åt mina stavar. Har bokat bädd i Molinaseca så känner mig
ändå trygg även om klockan blir mycket.
Dag 24Reserverar redan nu på morgonen bädd på det
lilla härbärget i Pieros
medveten om att dagens vandCruz de Ferro
ring skall bli jobbig pga min inflammation. Når Ponferrada
(63 233 inv.), en från början liten keltisk by, som varit bebodd i mer än 2000 år. Under romarna växte den och blev en stor stad mitt i ett
av romarnas rikaste gruvområden. Den förstördes två gånger, men började växa
igen då pilgrimsrörelsen kom igång på 1000-talet. Då järnvägen kom på 1800talet växte staden ytterligare tack vare kolgruvor i närheten. De flesta av stadens sevärdheter finns i den gamla stadsdelen bl.a. Castillo de los Templarios,
tempelriddarnas sagolika borg. Kommer till Columbrianos och ser att en stor del
av resterade sträcka av dagen går på asfalt. Inser att jag har för ont så jag tar
en taxi till mitt härbärge. Blir en skön eftermiddag på härbärget och jag behandlar och masserar mina ben och fötter. Ett mysigt litet härbärge med bara 20
bäddar och där all mat är vegetarisk.
Dag 25 Startar tidigt och kommer efter några km till Villafranca del Bierzo. Under medeltiden fick pilgrimer, som inte kunde ta sig ända till Santiago,
stanna för att få avlat och helande i Villafranca. Staden kallas därför det alternativa Santiago. Staden hade en gång i tiden åtta kloster och sex pilgrimshärbärgen. Det var franker som grundade byn och det var en strategisk handelsplats
vid floderna Burbias och Valcarces sammanflöde. Nu går jag stadigt uppför igen,
men ganska tråkigt jämsides med och på landsväg till strax efter Herrerias. Nu
går jag desto häftigare uppför och stannar i La Farbe för att ta sista biten av
stigningen i morgon.
Dag 26 Går den sista hårda stigningen till O´Cebreiro. P asserar en sten
med markeringen K 152,2 OS Santos, vilket betyder att det bara är 152 km kvar
till Santiago. Går förbi ytterligare en sten som markerar gränsen mellan León
och Lugo. Är nu inne i Galicien. Kommer till O´Cebreiro, där den äldsta kyrkan
längs caminon finns. Det är Iglesia de Santa Maria Real från 800-talet. Den är
förromansk med tre skepp och en rektangulär absid. Framför det vänstra sidoskeppet står en staty av Maria med Jesusbarnet från 1100-talet. Den 8 september, då man firar henne, kommer varje år mer än 30 000 människor hit. Eftersom inte alla får plats i kyrkan bärs i stället Mariastatyn ut till pilgrimerna.
Byn rymmer också flera pallozas, vilket är byggnader i sten med halmtak. Den
här sortens byggnader fanns i Galicien redan för 2500 år sedan. Härifrån skulle
utsikten säkert vara fantastisk, men jag får inte njuta av den då dis och dimma
skymmer. Går vidare på hög höjd med bara en liten stigning ytterligare till Alto
do Polo innan jag går neråt igen. Kommer in i byn Triacastela. En liten by, men
med flera fina härbärgen. Får en säng efter att hört med några, vilka är fullbelagda. Under middagen på en restaurang hör jag det pratar svenska

kert vara fantastisk, men jag får inte njuta av den då dis och dimma skymmer.
Går vidare på hög höjd med bara en liten stigning ytterligare till Alto do Polo
innan jag går neråt igen. Kommer in i byn Triacastela. En liten by, men med
flera fina härbärgen. Får en säng efter att hört med några, vilka är fullbelagda.
Under middagen på en restaurang hör jag det pratar svenska bakom mig. Det
är Joacim från Jönköping, som ringer hem. Vi möts under nästa dag och följs
åt till Santiago. nästa dag och följs åt till Santiago.
Dag 27 Går uppför igen till Alto Riocabo och fortsätter sedan nedåt genom flera små byar. Kommer till Zarria och eftersom det är drygt 100 km kvar
till Santiago startar många sin vandring här. För att få ett certifikat måste jag
nämligen ha gått de sista 100 km. Går nu uppför ganska mycket igen genom
en härlig ekskog. Kommer till Barbadelo där det nu bara finns kvar en kyrka,
men här fanns tidigare ett stort nunne-och munkkloster från 900-talet. Det
passade inte överhögheten i Samos, som förbjöd munkar och nunnor att bo
tillsammans. Jag stannar i byn Morgade (5 inv.) på ett litet härbärge. Mysigt
med en grek som bjuder på en fantastisk pilgrimsmeny.
Dag 28 Går iväg tidigt i mörkret och i nästa by får jag följe med två damer från Seattle. I Portomarin äter jag frukost och nu ser jag vad som kommer
att bli lite av fasan resten av vandringen. Det ”väller” ut pilgrimer från härbärgen. Detta är de som väljer att gå bara de sista 100 km. Lätt packning för dagen, resten är skickat till kvällens härbärge. Går ut ur stan utan att titta på
någon av sevärdheterna. Får nästan lite panik och ökar takten rejält, för att ta
mig förbi så många som möjligt. Går mycket på mindre landsväg, men tur det
för lite lättare passera ”klungorna”. Kommer till Ventas de Narón där ett blodigt slag stod mellan kristna och morer år 840, där morerna besegrades. Ser
nu fler och fler horréos, vilket är ett slags byggnader som står högt och har
glesa väggar. Ofta är det majs som torkas i dem. Fortsätter igenom Palas de
Rei som har många härbärgen och där jag förstår den stora ”klungan” bokat
för natten. Stannar i San Xulian do Camino. Ett helt nybyggt härbärge och en
restaurang i den gamla byggnaden. Härligt, har lite försprång inför morgondagen och kanske lite lugnare på leden. Förstår när jag skall vara i ”mål” och beställer biljetter hem.
Dag 29 Går även i dag tidigt från härbärget medan det är mörkt. I vrig
nu när jag närmar mig slutmålet. Efter byn Casanova går jag över floden Porto
de Bois och efter en liten uppförsbacke passerar jag provinsgränsen till La Coruna. Kommer in i byn Leboreiro(71 inv.). Byn hade sin storhetstid på 1100talet och det finns flera medeltida hus kvar. Går genom flera byar till och efter
Melide blir det allt mer kuperad terräng och eukalyptusträd
blir vanligare. Nu har jag gått 38 km och stannar i Salceda.
Ett trevligt härbärge med en sprudlande värd. En restaurang bredvid finns med god mat.
Dag 30 Sista dagen!!! Går fort i dag och
näst intill springer förbi de stora klungorna som är på
vägen. Det går verkligen fort, även om jag också stannar
för tidig lunch. I Monte Gozo kan jag se katedralens torn i
fjärran. En häftig längtan. Avverkar 29 km i ett nafs och
kommer till katedralen i Santiago de Compostela redan vid
lunchtid. Glädjen är obeskrivlig. Hade tänkt mig vara
framme 27 september, men det är bara 24 september.
Platsen framför katedralen fylls med pilgrimer och en stor
del av platsen är även fylld av uppställda veteranbilar. Umgås på platsen innan jag ger mig iväg för att söka härMaria med Jesusbarbärge. Nu är det en intensiv eftermiddag. Jag skall få tag
net i O`Cebreiro

längtan. Avverkar 29 km
i ett nafs och kommer till
katedralen i Santiago de
Compostela redan vid
lunchtid. Glädjen är obeskrivlig. Hade tänkt mig
vara framme 27 september, men det är bara 24
september. Platsen framför katedralen fylls med
pilgrimer och en stor del
av platsen är även fylld av
uppställda veteranbilar.
Umgås på platsen innan
jag ger mig iväg för att
söka härbärge. Nu är det en intensiv eftermiddag. Jag skall få tag på bussbiljetten till Madrid, varifrån jag skall flyga måndag morgon. Den gick inte att boka på
nätet, så jag sätter mig på bussen till stationen och köper den. Lika fort tillbaka
och till pilgrimskontoret, för att berätta varför jag vandrat, samt visa upp mitt
pilgrimspass med alla stämplar och få mitt certifikat. Kön är lång och jag väntar
nästan 1,5 tim innan det blir min tur. Får berätta varför jag gjort min vandring
och får så certifikatet. Skyndar mig tillbaka till kyrkan för dagens sista pilgrimsmässa. En häftig upplevelse. Nu öppnar sig himlen och det regnar verkligen resten av kvällen. Köper ett par souvenirer, äter tapas och springer i störtregnet till
härbärget.
Resten är resan hem med stopp hos goda vänner. Hemma igen efter sex veckor
med oförglömliga minnen.

Iris Svensson

på sid 14 finns ytterligare en bild.

Nyttja rotavdraget!
Alla tapeter 25% rabatt.

Specialisten på våtrum.
.

Mattläggning av våtrum utföres
Målning och tapetsering.
Öppettider
Mån.-Tors. 16.00-19.00
Fredag
16.00-18-00

ROKNÄSPROFILEN.
Harry Lundström, mångårig Roknäsbo med i många fall bestämda
åsikter.

Harry föddes 1928 som en av 5 syskon i den lilla byn Åselet, en liten
by belägen mellan Myrheden och Fällfors inom Västerbottens län. Modern
dog när Harr var 4 år gammal och barnen som fadern inte förmådde ta
hand om, utplacerades i olika fosterhem. Harry hamnade i Nyholm i närheten av Boliden. ”Det var ingen lämplig familj”, berättar Harry,
”mamman var elak och fadern i familjen ville att jag skulle få en bättre
uppväxt. Då kom jag till en familj i Gråliden, en by mellan Svanström och
Boliden.” Harry var då 9 år. ”Det var en bra familj, men man ficka jobba
hårt på den lediga tid man hade.”
I byn Högdal avklarades den då 6-åriga skolgången. ”Det var nog en
hårdare klimat i skolan, på den tiden. Som fosterbarn blev man kallad
”tattarunge”, begreppet mobbing var nog inte uppfunnet ännu.” Efter skolan blev det arbete på hemgården med alla de sysslor som hörde till.
När Harry så var 17 år gammal sökte han till ”Byske allmänna yrkesskola. I 2 år gick han där och utbildade sig till metallarbetare, kunskaper
som han haft stor nytta hela livet. Hyrde ett rum i närheten av skolan och
kunde äta på den matbespisning som fanns där på yrkesskolan. Stannade i
Byske där han fick jobb på ”Nilssons Mekaniska.” Under den tiden träffade han så sin blivande maka, Elvy. I Byske spelade Harry fotboll med
laget”Vargarna”, där den blivande landslagsspelaren och förbundskaptenen
Orwar Bergmark spelade.
Militärtjänst blev det som för alla unga män. Först vid LV 7 i Luleå
och sedan ett par månader i Stockholm där Harry utbildades till pjäsmekaniker. ”Där fick jag ytterligare en bra utbildning som jag har haft stor nytta
av. Elvy var med och arbetade på varuhuset Åhlens.
!951 blev det så bröllop mellan Harry och Elvy. Det skedde i Byske
ochkyrka och

och paret bodde då i en liten lägen i samhället. Harry fortsatte med verkstadsarbeten och 1953 föddes sonen Mats. 1956 var det så dags för nästa
flytt, nu till Roknäs. Arbete som busschaufför och bussreparatör. Otaliga är
de barn som fått åka buss till skolan med Harry som chaufför. Uppe i bussgaraget där Harry arbetade, fanns en liten lägenhet där paret bosatte sig.
Garaget är borta sedan länge. 1959 föddes så dottern Carina. Familjen
köpte sedan –62 den villa där Harry fortfarande bor.
Som för så många andra i trakten blev därefter IVAB nästa arbetsgivare. Harry jobbade som montör mestadels var det arbete på industrier t.ex
SSAB och andra stora företag. På IVAB blev H.arry kvar fram till sin pensionering. ”En mycket bra arbetsgivare att arbeta för,” säger han.
Fritiden fylls med allehanda ting. Redan som ung var jakt och fiske
stora intressen som dessutom gav mat till familjen. Då var det både fågeljakt och älgjakt. ”På senare tid är det mest älgjakt för min del, jag har väl
skjutit någonstans mellan 20-25 älgar.” Byabladets red. som bor granne
med vår Roknäsprofil kan intyga att Harry inte ligger på latsidan. Han läser
tidningar och lyssnar dessutom mycket på radio. Följer noga med det som
händer både här hemma och ute i stora världen, och har för det mesta
många synpunkter på både orättvisor och politiken. Sport på TV är ett annat stort intresse. 1959 vann Harry en fisketävling som arrangerades av
ABU-verken och där vann han en Tysklandsresa efter ha fångat en havslaxöring på 12,9 kg. ”Ett roligt och spännande minne.”
Harry har en vän som heter Eva från Klöverträsk, som har en sommarstuga vid Vivattnet mellan Brännberg och Åkerholmen, mot Boden till.
Där tillbringar paret en stor del av sommaren och där fiskar Harry från sin
båt. Stugan har i etapper genomgått renovering, bl.a. en ny köksinredning,
bytt fönster och golv, installerat solceller för att försörja stugan med elektrisk ström. ”För några år sedan, en sommar, drog ett hårt åskväder fram
över området där vi har stugan,” berättar Harry, ”blixten slog ned och förorsakade en hel del skada, både på byggnader och på min båt. Där blev det
en del extra jobb innan skadorna var reparerade.”
Trots sin höga ålder så är Harry pigg och med tankeverksamheten
intakt. ”Tempot är inte lika högt som förr, och en del krämpor får man dras
med , säger vår profil och vi avslutar därmed vårt samtal.
Text och foto: Ingemar Edström.

Dag 5. Bron över Rio Arga i Puente la Reina

Vid Rost-ITs
årsmöte2016kom
föfrågningar angående fibernätet.Vi beslutade att gå ut med en
intresseanmälan om vilka som vill få tillgång till fiberuppkoppling till sin fastighet.
Hur ser det ut för er?
OBS! detta är en intresseanmälan och inte något bindande. Viktigt är att vi får in det som underlag för att se vilka möjligheter
som finns till eventuell utbyggnad.
Inbjudan till informationsmöte.
Onsdag 31 Maj kl. 18.30
Plats: Byagården Roknäs.
Vid beställning av fibernät hör av er senast söndag
den 18 Juni till Robert Enberg tel. 070-6598182
Robenb61@ gmail.com

ROKNÄS ATLETKLUBB

Kom i form hos oss.
Alla är hjärtligt välkomna att komma och träna hos
oss. Vi har många olika maskiner och fria vikter .
Det är aldrig för sent att börja.
Priset för ungdomar under 20 år är 800:- för helår
och 500:- för halvår.
Priset för vuxna är 1.200:- för ett helår och 800:för ett halvår.

OBS! Från och med december månad finns vi i
vår nya lokal i den nedlagda skolan i Långnäs.

För medlemsskap kontakta Robert Öhrwall
tel. 073 8413762

Visst är det så att det infinner sig en känsla av välbefinnande när solen börjar skina
den här tiden på året. I dag funderade jag och frugan om vi skulle fälla ner persiennerna medan vi satt vid köksbordet och åt vår lunch. Solen sken så starkt in i vårt
kök att vi var i valet och kvalet om vi skulle avskärma solstrålarna lite. Men vi kom
överens om att vi hellre kisade lite än avskärmade oss från ljuset. Senare i vår kommer vi förmodligen att sätta upp olika avskärmningar för blommorna eftersom vårt
köks och arbetsrumsfönster är i söder läge. Men just nu känner vi båda att vi är lite
soltörstiga efter den mörka vintern.
Men fortsatt mörkt verkar det vara ute vår värld just nu. Donald Trump är på allas
läppar. Den ena protestaktionen efter den andre kan vi läsa om i våra tidningar. Talet om ett världskrig har blossat upp i samband med Trumps olika beslut. Vi förstår
att han vill ha makt och auktoritet över folket, men som jag ser det så handlar det
främst om pengar och rädsla.
Det är ju lätt att man gräver ner sig i allt det mörka, men jag tror på att världen ändå
vill det goda. Jag tror, och vet, att det goda kommer att segra till slut.
Vi går ju snart in i fastetiden som är en förberedelsetid inför påsken. Där följer vi
Jesu lidandes väg upp till korset, där han i sin kropp dödar döden. Dödens makt har
inte längre makt att segra. Han öppnar en ny och levande väg genom sin död och
uppståndelse för en hel värld. För dem som redan har gått ur tiden för dem som lever just nu och för dem som kommer att leva i framtiden har han gjort det möjligt
att nå det eviga livet, där ingen smärta, orättvisa, korruption, ondska, sjukdom ska
vara mer.
Den kristna tron är en relationsbaserad tro. Vi tror att det finns en möjlighet att umgås med den levande Guden redan idag. Jag skriver ganska ofta som så. ”Kristen
tro är inte religion utan relation”, eller ”när man börjar umgås med Jesus blir
åsikter till insikter”. Det är just detta som jag ser hända gång på gång i våra ALPHA kurser i kristen tro. Gång på gång har jag fått vara med om att människor sagt.
”Aha är det på det viset”. Jag kan inte göra så mycket för att få Donald Trump att
ändra sig, men det jag kan göra är att prata med honom som håller hela världen i sin
hand, och be honom om, att han ska förmå denne man att komma till sanns.
Den kristna tron är inte en åsikt om Gud, utan en insikt, om att han verkligen lever
och har skänkt en hel värld förlåtelse och upprättelse. Var och en som vill ha med
honom att göra, öppnar han sitt förrådsrum av heliga insikter om den hemlighet
som varit fördold, men som uppenbarats i Jesus Kristus.
Låt vårsolens ljus få påminna dig om, att det finns ett ljus som Gud sänt till världen,
för att ge den ett hopp inför framtiden och in i evighetens värld.
Allt gott
Gösta Degerman

PÅ BYAGÅRDEN.
SÖNDAGEN 7/5
11.00—14.00
Boka plats
med Catharina
Strandberg

tel. 070 3691330.
Kostnad: 100:-

PUBAFTON I BYAN.
Lördagen 20/

GOTIS LILLPITE.
LÖRDAG 25 MARS
SÖNDAG 26 MARS
FREDAG 31 MARS
LÖRDAG 1 APRIL
SÖNDAG 2 APRIL
ALLA KVÄLLAR KL.19.00

ENTRÈ 200:- INKLUSIVE FIKA!
BILJETTER KÖPER DU PÅ OK/Q8 I ROKNÄS OCH
PÅ BÖLEFISK, DELIKATESSBUTIKEN, PITEÅ.
OBS! BILJETTER ÅTERKÖPES EJ.

VÄLKOMNA!

Priser
Årskort 24/7
Halvår 24/7

2200:1500:-

Dagskort 05.00-16.00

1800:-

Student/pensionär 1800:Student/pensionär 1300:Student/pensionär 1600:-

Betalning kan ske kontakt, kort, swish, autogiro eller faktura.
Varmt välkomna till oss.
Gamla Sjulnäsvägen 30 (Gamla Posten)
Besök gärna vår Facebook-sida: facebook.com/activegymsjulnas för mer
information.

KALATRÄ
SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR I STOR SORTERING.
IN-OCH UTVÄNDIG PANEL, ÄVEN GRUNDFÄRGADE.

Lister,
ÖPPETTIDER.
Tryckimpregnerat
VARDAGAR 07.00— 17.00
Stolpar
Skruv och Trall.
ÖVRIGA TIDER EFTER ÖVERVed, valfri längd,
ENSKOMMELSE.
allt från små säckar till stora lass.
Välkomna! C. FORSSMAN
TEL. 070 3698434

KONSERT i byagården sön. 2 april kl.18.00
Entre 150:- inkl.fika

barn under 12 år 50:-

Tijå-Framnäs folk-och världmusikprofil.

Eleverna lar sig all möjlig fölklig musik fran manga lander, öch alla
sjunger dessutöm da öch da. Upptrader regelbundet under studietiden.
Har skapas musik öch arrangemang söm sallan hörs i radiö öch tv men
söm ar destö röligare öch spelgladjen brukar alltid vara pa töpp.
I ensemblen ingar:
Jöhanna Bergman, blöckflöjt, harjedalspipa
Frida Böling, harpa, kavalflöjt
Maja Kamne, sang, fiöl
Jönathan Sandgren, dragspel, mandölin
Simön Siden, gitarr
Jönathan Sandgren, dragspel, mandölin
Simön Siden, gitarr

Årsmöte i Roknäs/Stockbäckens byaförening.
Måndag 13 Mars kl. 19.00 i Byagården.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, vi bjuder på fika.
Kom till vårt årsmöte och lämna synpunkter på vår verksamhet.
Vi i styrelsen behöver få veta vad du som bybo tycker ska finnas
och vilken typ av program och aktiviteter som du tycker saknas.

Välkomna!

Styrelsen för byaföreningen.

Se hit!
Pengar att söka! Styrelsen för Rokådalens
ekonomiska förening behandlar ansökningar från
föreningar och enskilda som vill genomföra projekt
som gynnar befolkningen i vår by. Besök oss på vårt
årsmöte för att inhämta information och ställa frågor.
Årsmöte med Rokådalens ekonomiska förening.
Byagården tis. 21Mars kl. 19.00.

VÄLKOMNA!

Nu har vi internetuppkoppling i byagården
så nu kan du hyra för LAN!
Boka genom Gun S. och Inger E. (se nedan)
200:- /dygn.

BOKA BYAGÅRDEN

Ring Gun Sundström 070-5558804
eller
Inger Eriksson
070- 6404158
Hela byagården: 800:- för icke medlem
600:- för medlem
600:- för föreningar
Endast lilla salen: 400:- för icke medlem
300:- för medlem
Vi tackar alla som lämnat
till det här vårnumret.
300:- bidrag
för föreningar
Vi tackar också våra annonsörer som gör det möjligt att ge ut
HAR DU SYNPUNKTER
på vad vi ska skriva om i Byabladet eller vill du skriva om
något som känns viktigt eller aktuellt? Vi är tacksamma för
alla synpunkter. Vill du skriva under signatur går det bra
men redaktionen vill veta vem du är. Anonyma bidrag publiceras ej.
Vi förbehåller oss också rätten att korta ner insända bidrag.
Kontakta red. Ingemar Edström Roknäsv.187 mobil
0738026095. e-post ingemar.edstrom@datapost.se
vårt Byablad.

