Hösten 2014

”Sommaren är kort,” sjunger Tomas Ledin men i ärlighetens namn
måste väl sägas att när väl sommaren tog fart så har den varit ovanlig med en
lång period av varmt och vackert väder. Därför känns övergången till sept.
med svalt och blåsig väderlek desto brutalare. Dags att summera sommarens
aktiviteter i byaföreningen som vanligt varit välbesökta och uppskattade. Vår
Pubafton på nya ”byan” kan väl kallas för en fullträff och den återkommer
efter nyår någon gång.
Nu i höst har vi en del arrangemang att bjuda på. I slutet av sept. startar
vi verksamhet för ungdomar. Det blir lite av varje, filmkvällar, pingis, spel
och aktiviteter där ungdomarna själva är med och bestämmer. Se annons på
sid. 16. I börja av okt. har vi barnteater och i slutet av månaden ”Bild o Musik” där Tore Sundström visa ett bildspel från sommarens resa till Lofoten.
Sång och musik kompletterar kvällen. Missa inte det!
Ett tråkigt inslag i vårt arbete är att antalet bybor som betalat medlemsavgift närapå halverats det här året. Medlemsavgiften bidrar starkt till att hålla
vår verksamhet igång. Ditt bidrag är viktigt för oss!
Ha en fin höst!

Ingemar Edström

Omslagsbild. Tore Sundström

red. och ordförande.

Från Lofoten

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. 240291
Roland Dahlberg
ledamot
tel. 241012
Inger Eriksson
ledamot
tel. 070 6404158
Catarina Strandberg
suppleant
tel. 240291
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.

9.00-20.00
9.00-18.00
9.00-18.00

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
Även fast sommaren är slut fort
sätter vi att ha öppet till 21.
Öppettider:
Måndag– Fredag 7.00 - 21.00
Lördag—Söndag 9.00 - 21.00
Tel. 0911-240008

TEL. 0911-240008

Lyckad sommar för byaföreningens traditionella aktiviteter.
Såväl torsdagarnas paltservering med underhållning, som tisdagarnas våfflor,
har den här sommaren varit välbesökta. ”Vädrets makter har varit på vår sida
så vi har inte varit tvungna att ställa in en endaste gång. Byaloppiset och vår
pubafton nu i augusti var stora framgångar.” Det säger föreningens kassör Gun
S. som naturligtvis gläds över besökssiffrorna.

Tack
för i
sommar och välkomna tillbaka nästa år! Det säger fr.v. Gun Sundström, Martha
Hedström, Margith Ström, Lars Hedström och Tore Sundström.
Den här bilden på Musik
– och Dansskolans sommarmusikanter får representera palttorsdagarnas underhållning. Där
var Svante Lindqvist
från J.P. Nyströms en
given höjdpunkt med sin
berättarkonst och sitt
fiolspel.

Succéfylld start för ”Café och mer.”
”Helt över förväntan,” säger Lotta på min fråga
hur de första månaderna varit för det nya cafee´t i
Roknäs. ”Vi försöker förbättra oss hela tiden och
folk är väldigt vänliga och påpekar när något saknas i utrustning eller dyl. Nu fortsätter vi och ändrar öppettiderna något. Vi vill också samarbeta
med föreningar som finns i Infjärdensområdet och
vi har många idéer om hur verksamheten ska
kunna utvecklas.”

De två ”cafe´flickorna Isabell och Elsa,
har trivts väldigt bra i Roknäs nya
cafe. ”Vi har jobbat här i sommar” säger
flickorna, men nu tar det slut i och med
att skolan börjar. Vem som tar över jobbet vet vi inte.”
Vid byabladets besök träffar vi på 2 familjer från Holmträsk. Lovisa, (född Hedström från Roknäs) har lockat sina
vänner med ett cafebesök i sin hemby. Från vänster ser vi fam. Bergdahl,
Lovisa, Philip och Stefan. Fam. Berglund med Jonas, Nelly, Wilma och Karin var inte svåra att
övertala att komma
med.
Mysigt, gott och
trevligt, var deras
omdöme.

omdöme och ställer
gärna upp för en
bild i Roknäs/

Behöver du hjälp
med målning av
PANELTAK
-ring oss!

Nyttja rotavdraget!

Alla tapeter 25% rabatt.
Mattläggning av våtrum utföres.
Öppettider
Mån.-Tors. 16.00-19.00
Fredag
16.00-18-00

En tur till Lofoten

För fjärde gången var målet Lofoten. Vi startade söndag 27 juli men mellanlandade i Jäckvik. Två dagar för att söka upp lämpliga fotoobjekt i en
härlig fjällmiljö. Att det kommit regn i minsta laget, syntes i de halvtorra
jokkarna. Värmen som hade varit påtaglig under en lång tid, skyndade på
blomningen, så många av växterna var redan utblommade. Men en växt
som blommade rikligt var mjölkört. Med den i förgrunden vid spegelblanka vatten blev många bilder riktigt bra.
Tisdag morgon fortsatte vi resan till Lofoten. Färjan vi hade bokat med
platsgaranti och biljetten betalat skulle avgå 15:00. I god tid anlände vi till
terminalen. Solen flödade, temperaturen ljuvlig c:a 18 grader, fin tur över
vattnet tänkte vi. Då kom beskedet, färjan vi skulle åka med hade tekniska
fel så den turen var inställd, nästa tur nära tre timmar senare. Så väntan
blev lång. Hungriga beställde vi där på terminalen hamburgare med strips,
men dyrt blev det. Man undrar vad som kostar så mycket mer i norsk mat
än i vårt land. Strax efter 21.00 anlände färjan i Moskenes och efter några
kilometers bilkörning så kom vi till rorbuan (stugan) i Hamnöy. Packade
upp vad vi hade med oss, bäddade våra sängar, stillade vår hunger innan
John Blund dök upp.
Ett vägarbete med ett 40-tal maskiner pågick i närheten av Hamnöy.
Sprängningar medförde väntan, ibland upp till 45-50 minuter. Den som
besöker Lofoten får härliga naturupplevelser. Slingrande fina vägar mellan
de 700 meter höga gröna bergen (fjäll) och havet ger en fantastisk känsla
för en naturälskare. De gula växterna vid asfaltkanten, alltså käringtand
hade tydligen blommat färdigt på grund av det varma vädret som pågått
under flera sommarveckor. Normalt är vägarna markerade med en gul
kant. Vi vek av från E 10:an körde till Selfjord, där det fanns fortfarande
blommande växter. Blanka vatten med spegelbilder av bergstoppar omgiven av ängsblommor är vyer som fastnat på näthinnan. Vindstilla är en
viktig faktor när växter ska fotas. Vi njöt i alla fall av vyerna och vädret.
Styrde sedan mot Myrland, en plats med några hus men omgiven av en
otroligt vacker natur. Grönt av gräs ändå upp till toppen av bergen, vita
stränder med vågor från havet som slog mot land. Tidigare år har ängarna
runt Kilan fullständigt varit översållade med olika ängsblommor t.ex.
hundkex, älgört, midsommarblomster m.fl. sorter. Nu var där mest brunt,
all blomning var över. En tur till Eggum är inte bortkastad, som i andra
små byar så finns det alltid något att njuta av och titta på. Fredvang är en
annan plats man besöker.

små byar finns det alltid något att njuta av och titta på. Fredvang är en annan
plats man besöker. Bergsluttningarna för med sig en del vatten som gör att
många växter trivs i den miljön. Storklocka, kvanne, olika flockblomstriga,
och många andra växter. Men tyvärr var vindarna nog så generösa, så foto
var inte att tänka på. Ett av våra barnbarn Jeremia följde med på resan. Han
älskar att bada, så vi stannade till i Flakstad där det finns en härlig stor badstrand med vit sand. Det hade nyss växlat från ebb till flod. Vågor mot land
var i antågande, och det var inbjudande för Jeremia och andra som intagit
stranden. Hans shorts och t-shirt var farligt nära att bli blöta. Han gick längre
och längre ut för att möta vågorna. Till slut var han blöt från midjan och
neråt, men roligt hade han. Henningsvaer är ett mysig liten stad eller by som
de säger i det här landet. En plats man gärna återvänder till. Henningsvaer är
omgiven av vatten så båtar av olika slag finns att beskåda. Många turister
besöker den smått pittoreska staden. Fika och mat kan du inta på uteserveringarna. Besök gärna om du är där, en fotoaffär som ägs av fotografen själv
Vidar Lysfjord. Fantastiska bilder bl.a. av norrsken och fisk kan du se i affären. En fotograf som visar sin yrkesskicklighet. Hotell och rorbuor finns för
den som vill övernatta där. Ett vikingmuseum finns i Borge som besöktes av
Linda och Jeremia. Enligt uttalande efter besöket så var det oerhört intressesant. Tiden gick för fort tyckte de, men vi som väntade i bilen hade väl en
annan uppfattning. Kyrkan i Borge ligger på en höjd och har en lite ovanlig
arkitektur. Den är öppen för besök. Svolvaer Lofotens huvudort, omgiven av
vacker natur. Där finns flygplats, rikligt med affärer och naturligtvis ett stort
utbud av aktiviteter som de många turisterna kan besöka. Bebyggelse uppe
på kullarna ger ett positivt intryck av denna stad. Svolvaer ligger vid Vestfjorden som ger stora möjligheter till ett rikt båtliv. En stor vackert belägen
småbåtshamn vittnar om detta. Leknes, ligger i ett helt annorlunda landskap,
lämpat för jordbruk, med mer utspritt bebyggelse. Lofotens enda sjukhus ligger där. Köpcentrum och flygplats saknas inte i det folkrikaste samhället i
Lofoten. Det bor 10.760 invånare i kommunen. Reine, omgiven av Vestfjorden, Kjerkefjorden och höga berg, är i mina ögon det vackraste stället på hela
Lofoten. Båtturer in i Kjerkefjorden går från Reine, turen tar c:a 1.5 timme.
Det finns vandringsleder längst in i fjorden. Vackra vyer över Reine för fotografering kan göras i kvällssol. Längre ut på Lofoten kan du titta på de
vackra vyerna i Moskenes, Sörvågen och Å. Den som vill se bilder från resan
kan gå in på min hemsida.
Vid pennan Tore Sundström
www.toresundström.se
Tore Sundström

Lise-Lott Carlsson är vår Roknäsprofil i
Byabladets höstnummer. En driftig Infjärdensbo värt allas applåder.
Rader från en som ni kallar oss: ”Lul-hasafot”
Det är jag som är Lotta, mitt namn är Lise-Lott Carlsson, det är jag som äger Lottas Catering samt Café & mer tillsammans
med min familj. Familjen består av min man Per, tre döttrar och vår fyrfotade egensinniga dvärgtax Elvira. Sedan maj kan jag även stoltsera med
titeln mormor!
Jag är uppvuxen med mycket mat & bak, händig mor & far samt händiga
och konstnärliga mor- och farföräldrar. Så jag har dem att tacka för mina
gåvor & intresse för att skapa, oavsett det har gällt bakning, ull eller ståltråd.
Jag såg dagens ljus för första gången i oktober 1964, är född & uppvuxen i
Lule och har hunnit med att bo i flera av stadsdelarna där då min mor & far
flyttade runt en del under min uppväxt. Jag såg detta som ett äventyr. Och
på tal om äventyr , på den tiden skickades jag och många barn på sommarkollo. Semester var ett främmande begrepp för många hårt arbetande föräldrar och för att barnen skulle få göra något annat samt att föräldrarna
skulle få avlastning så skickades vi iväg på kollo. Vi skjutsades iväg med
buss till Vallens barnkoloni, utanför Ersnäs.
Första gången var spännande men också lite skrämmande, att vara hemifrån flera veckor. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var men det var
max lågstadieålder , minnet tryter redan. Vi fick alla ett schema för bl.a.
lite fritidsaktiviteter, trädgårdsarbete, städning av sovsalar, diskning, potatisskalning, utspisning av mat samt tvagning. Glömmer aldrig första
gången vi stod på led utanför det hus där alla barn skulle tvätta sig. Det var
bara att gå in och klä av sig, bli tvättad med borste av en äldre dam, sen ut
å så var det nästas tur, det var som eljest.
Under min uppväxt var mormor & morfar, farmor & farfar ett viktigt inslag i mitt familjeliv.
Sen var det dags för gymnasium, vad ville jag bli? Vi kan väl säga att vägledningen mot rätt yrkesutbildning inte var densamma då som den är nu.
Efter att ha provat mig fram valde jag att gå Distribution- och kontorslinjen, ett märkligt val när man nu kikar i backspegeln. Under denna tid hän-

de något som kom att skaka om hela min värld: mormor gick bort. Visst hade
hon varit sjuk i många år men hon var inte så gammal. Min mormor stod mig
mycket nära och var en av mina stora inspirationskällor till allt som hade
med mat & bak att göra.
I samma veva, märkligt nog, träffade jag min första man, vi slog påsarna
ihop & gjorde som så många andra på 80-talet, giftermål, hus, barn, husvagn,
Volvo mm. Under denna tid blev jag även egen företagare för första gången,
inom sol-branschen, ett rätt så otippat val. Sedan ville livet något annat, jag
blev änka vid 23 års ålder och stod nu ensam med ett litet barn. Jag gjorde nu
valet att komma bort från Lule, så två år senare gick flyttlasset till Gällivare.
Min dåvarande mans kusin bodde där och jag fattade tycke för samhället. I
19 år bodde vi där uppe” av alla ställen” som min mor & far brukade säga.
Där jobbade jag som lokalvårdare och sedan som Kyrkoskrivare samt församlingsassistent i Malmberget. Där hann jag med att vara engagerad i Syföreningen, var med & startade upp en scoutkår, lagade mat & bakade ideellt,
anordnade pysselkvällar, styrelsemedlem i taxklubben å annat smått o gott.
Det var också där i församlingen som jag lärde känna min nuvarande man.
Han jobbade då som diakon i församlingen, men det dröjde några år innan vi
fick upp ögonen för varandra.
Sedan utökade vi vår familj med vår fyrbenta vän Elvira, som vi idag kallar
för ”drottning av Roknäs”.
Det är nog mer än en som blivit utskälld längs Hällgrensvägen förbi svärmor
& svärfar där Elvira brukar vara på ”hunddagis” om dagarna.
2007 tog vi beslutet om att flytta ner mot Piteå, vi ville komma närmare
våra föräldrar. Då fanns ett hus till salu i Sjulnäs som min man åkte ner och
kikade på en kall februari-dag. Han tog lite bilder och tyckte att huset blir bra
för oss, så det blev husköp, trots att jag aldrig varit in i det. Flyttlasset gick
sommaren 2007. Eftersom jag inte kände någon här nere beslutade jag mig
för att gå med i några föreningar. Det blev Infjärdens Rödakorskrets , Infjärdens trädgårdssällskap, hjälpledare en period i scout-verksamheten som EFS
sköter om, hjälpreda i köket på Fagerviks Kurs & Lägergård där jag senare
arbetade som ordförande för stiftelsen. Tack vare föreningarna och en sportande dotter inom handboll & fotboll har vi lärt känna många fantastiska
människor.
värld att jobba i men det var ändock något som fattades. Jag startade då upp hobbyverksamheten ”Dessatre”, där jag skapade hantverk på beställning, med dedikation till de tre kvinnor

Jag sökte och fick anställning på Strömbackaskolan som administratör, en ny
& spännande värld att jobba i men det var ändock något som fattades. Jag
startade då upp hobbyverksamheten ”Dessatre”, där jag skapade hantverk på
beställning, med dedikation till de tre kvinnor som gjort starkast intryck på
mig: min mor, min mormor och farmor.
Det var då jag insåg att jag måste ta tag i det ”som fattas mig” att verkligen
få skapa, även med mat & bak. Mitt liv tog en ny vändning för ca 2,5 år sedan då jag beslutade mig för att det var dags att börja ägna mig åt det som
ger mig livskvalité. Sagt och gjort så startade vi en cateringverksamhet inom
mat & bak juni 2012, på deltid. Jag skriver vi för vid start var vi två stycken,
men numera driver jag företaget själv tillsammans med familjen.
Då det var bökigt
att frakta alla kökssaker och ingredienser till hyrda kök så kom vi på idén: vi
bygger ett eget kök i min svärmor & svärfars lastbilsgarage. Vi ville verka och
vara i byn där vi bor. När man ser tillbaka på den tiden så fattar jag inte att
man orkade. Vi byggde helt själva i 9 månader, jobbade på deltid samt drev
cateringfirman på deltid.
Ett år senare, juni 2013, tog jag beslutet att säga upp mig från min fasta anställning och fokusera helt på företaget. Det kunde inte mer än gå åt skogen, men jag ville satsa nu, för jag blir inte yngre.
När sedan banken flyttade från lokalerna kontaktade jag hyresvärden
Torgny och hörde mig för om möjligheten att hyra lokalen för att öppna ett
Café. Jag ville skapa en samlingsplats året om här i Roknäs & Sjulnäs samt
ett Café som har lite mer, därav namnet. Vi är ett familjeföretag idag där
min make, döttrar och svärmor & svärfar hjälps åt. Sakta men säkert byggs
utbudet fram genom olika produkter & presentartiklar från andra företag,
lite som en lanthandel. Även lokalproducerade råvaror hoppas jag kunna ha
i framtiden. Jag hoppas att Cafeét ska utvecklas till fördel för hela Infjärden

Nu har jag hittat hem!

Lotta.

Berättarcaféerna är tillbaka!
Måndagar kl 18
29/9, 13/10, 27/10, 17/11
Lyssna eller dela med dig av
berättelser, myter och skrönor
- självupplevt, avlyssnat eller
påhittat!

Förtidsröstning
27/8-12/9
Kom ihåg att ta
med röstkort
och id-handling!
Valförrättaren finns på
plats under bibliotekets
ordinarie öppettider.

Utställning
i september:
Stickade dockor

Britt Bergström,
Lillpite

Öppettider
Sjulnäs bibliotek:

Pitebygdens
forskarförening
berättar om sitt
fotoprojekt!

Måndag, onsdag
Tisdag, torsdag
Fredag

Onsdag 8/10 kl 16-19

13-19
13-17
13-16

Välkommen!
PS. Vi finns på Facebook:
www.facebook.se/sjulnasbibliotek
Telefon: 69 72 59
Adress: Gamla Sjulnäsvägen 8B
E-post: sjulnas.bibliotek@pitea.se

För medlemsskap kontakta Robert Öhrwall
tel. 073 8413762

Nu startar vi upp vår satsning på ungdomar i Infjärdensområdet. En onsdag varje månad hälsar vi er ungdomar som är 13 år
och uppåt, välkomna till Byagården i Roknäs. Där blir ett varierat
program som vi bestämmer tillsammans. För att det inte ska bli
sent innan nästa skoldag startar vi kl. 18.30 och håller på ett par
timmar.
Vi startar med Filmkväll ons. 24 sept. kl. 18.30. Fritt inträde.
Popcorn, chips och fika kostar en liten slant.
VÄLKOMNA ALLA
UNGDOMAR!

Piteå Visklubb
gladde publiken på
Byagården.

Den traditionella konserten på Bröstfallet hade i
år flyttat inomhus till
Roknäs byagård. Gästande artister var Piteå
Visklubb med Sigurd
Granström i spetsen. I
närmare 2 timmar underhölls den fulltaliga
publiken med allehanda
visor, mestadels på Pitedialekt, något som blivit
visklubbens signum. En och annan historia serverades också och de livliga
applåderna framkallade ett extranummer från gruppen. ”Vi sjunger för er för
att vi tycker att det så skoj,” förklarade man. En mycket trevlig kväll var det
för alla som kom.

www.svenskakyrkan.se/pitea
www.facebook.se/piteaforsamling
pitea.forsamling@svenskakyrkan.se

Cafeét: Kringtorpsv1, gula huset mittemot Sigvards - Tel 0911-271 273
Catering: Hällgrensvägen 7, Roknäs - Tel: 070-5090484
Tänk vad tiden går fort, vi är redan i augusti. Nu har vi Stammis-fika:
vart 6:e fika gratis. Sakta men säkert byggs utbudet fram genom olika
produkter & presentartiklar från olika företag.
Förutom fika & smörgåsar kan du även hitta:
-Lösviktste & smaksatt kaffe
-Produkter från Alterhedens
-Ekologisk sylt från Eva´s ekologiska i Roknäs
-Stickat från Annica, virkade bakverk från Bettan
-Presentartiklar från Antikt & Unikt i Mörön
På gång är bl.a.:
-konfektyr från norrbottniskt företag
-panpizza-slice från Davids pizzeria, pizzabitar som är bakade
lite tjockare än vanlig pizza
Vi provar nu att öppna lite tidigare – Öppettider:
Tisdag kl 11-16
Onsdag kl 09-12, 16-19
Torsdag – fredag kl 09-15
Lördag kl 11-15
Vi tackar alla som gjort vår smygstart helt fantastisk och
önskar nya besökare samt "stammisar" varmt välkomna in!
/Lotta med personal

En dag på stranden!
Vi besökte vår son och hans lilla familj i Umeå under några av de varmaste
dagarna i juli. Det var en liten felbokning kan tyckas, att sätta sig i bilen, när
vi i stället kunde ha varit i båten. Men det var den enda helgen de var lediga
och vi kunde vara tillsammans och få möjlighet att rå om lilla Nora vår sondotter.
Värmen tvingade ut oss till ett av Umeås havsbad, där lilla Nora kunde
springa obehindrat i det ljumma havsvattnet. Jag själv lade mig ner på en filt
där jag kunde se hur frugan och sonen lekte roliga vattenlekar med Nora. Jag
blundade och hörde bruset från havet, tog in dofterna och även det rop och
stoj av glada barn och föräldrar som fanns där på stranden.
Jag är inte någon som brukar tjuvlyssna på andra, men där jag låg och blundade, hörde jag röster med skånsk eller småländsk dialekt. Jag hörde även
den lite släpiga Daladialekten men också den speciella nasala Umeå dialekten.
Det pratades om vädret och värmen, men också en intressant konversation
och utläggning, om hur dåliga männen var på att lyssna och vara delaktiga i
ett samtal. Om de bara visste att där i sommarhettan låg jag, en man, och
tjuvlyssnade på deras samtal om män som hade svårt att lyssna. Tänk om de
visste att deras konversation fick mig att tänka på vad jag skulle kunna skrivas om i Roknäsbladet. Mina associationer fastnade, att en dag, så ska alla
folk och språk, samlas i en väldig lovsång till Gud som skaparen och frälsaren. Då ska det brusa av lovsång i himmelen av alla folk stammar och språk.
”Härligt sången där skall brusa stark som dånet av ett vattuflod”. (psalm 300)
En dag ska vi Roknäsbor, Umebor, Skåningar och Dalmasar sjunga tillsammans en lovsång som aldrig skall tystna. Då ska vi få uppleva det som CH.
Lövestam skriver i psalmen 766. ” Jag tror på en Gud som är helig och
varm…. Som gråter med mig…. Som vill skratta med mig… och som lever
med mig när jag dör.” Det kommer att bli en härlig sommar där hemma hos
Gud, en sommar som aldrig tar slut och där Gud själv är solen, värmen och
ljuset.
Bruset från folkhavet kommer då att bara ha en enad vilja att prisa Jesus
Kristus som Herre och kung.
Så kan en dag på stranden forma tankar hos en tjuvlyssnade predikant.
En skön sensommar tid önskar jag dig
Gösta Degerman

TEATER FÖR BARN OCH FÖR HELA FAMILJEN.
Föreställningen ”Leklådan.”
Byagården sön. 5 oktober kl. 14.00 Inträde 40:- för alla åldrar.
Fikaförsäljning.
Lillasyster vill leka med
storebror,men han tycker
hon är för liten. När hon
hittar farfars hemliga låda
som bara får öppnas av
den som har fantasi så
händer det fantastiska saker.
.

BILD OCH MUSIK!
Kom och upplev storslagna
bilder från Lofoten!
Tore Sundström visar sitt
bildspel från sommarens
resa. Sång och musik bildar
inramning. Fika.
Inträde: 50:Madeleine Johansson, sång
Ewa Edström piano
Ingemar Edström, violin.

Roknäs Byagård. Ons. 29 oktober. Kl. 19.00.
Tisdagen den 14 oktober kl 19:00 Byagården i Roknäs
kommer Pitebygdens Forskarförening att visa och informera om
PitePorträtt. Vill Du veta mer om pr ojektet?
Besök vår hemsida: www.piteforskare.se

Nu har vi internetuppkoppling i byagården så nu kan du hyra för LAN!
Boka genom Catarina Strandberg. 240291
200:- /dygn.

BOKA BYAGÅRDEN

RING CATARINA STRANDBERG TEL 240291
Hela byagården: 800:- för icke medlem
600:- för medlem
600:- för föreningar
Endast lilla salen: 400:- för icke medlem
300:- för medlem
300:- för föreningar

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

Vi tackar alla som lämnat bidrag till det här
höstnumret. Vi tackar också våra annonsörer
vilka gör det möjligt att ge ut vårt Byablad.

