Våren 2014

Ordförande har ordet
Detta blir mitt sista ordförandeord i byatidningen. Jag har valt att avgå som ordförande i byaföreningen. Det har varit en mycket rolig tid med många aktiviteter och möten med massor av trevliga människor, vilket jag är mycket tacksam
över. Nu känns det att det är dags att sluta och lämna över till andra med nya
idéer för att utveckla byaföreningen vidare. Jag vill tacka för det förtroende jag
har haft dessa år och önskar den nya styrelsen lycka till.
Vart du än går, oavsett vädret, ta alltid med dig ditt eget solsken.
Birgitta Elfgren.

Stöd byaföreningens arbete genom att betala medlemsavgifen på
150:- Vi har en rik verksamhet som planeras att utökas ytterligare.
Besök våra aktiviteter på Kvarnen och på Nya Byagården.
Bankgiro 5554-8630 Tack!
Byaföreningens styrelse består av :
Ingemar Edström
ordf.
Tore Sundström
vice ordf.
Gun Sundström
kassör
Margith Ström
sekreterare
Leif Strandberg
ledamot
Roland Dahlberg
ledamot
Inger Eriksson
ledamot
Catarina Strandberg
suppleant
Anna Öhgren
suppleant

tel. 249070
tel. 240613
tel. 240613
tel. 240264
tel. 240291
tel. 241012
tel. 242030
tel. 240291
0706819560

Tore S. är dessutom ansvarig för vår hemsida www.roknäs.se
Besök vår hemsida så kan du läsa om det som händer.

Öppettider
Mån-Fre
Lör
Sön.

9.00-20.00
9.00-17.00
10.00-17.00

OK ROKNÄS

Välkommen in till oss!
Öppettider:
Måndag– Fredag 7.00 - 21.00
Lördag—Söndag 9.00 - 21.00
Mackor
från
Lottas
Catering

45:0911-240008

Filmsugen?
1 film 1 dygn 39:2 filmer 2 dygn 69:3 filmer 3 dygn 99:-

TEL.

STORT INTRESSE FÖR DEN FRIVILLIGA MUSIKEN PÅ SJULNÄS HÖGSTADIUM.
Sedan Linda Andersson fick tjänsten som musiklärare på högstadiet i Sjulnäs har den frivilliga musiken blivit allt populärare. ”Det kan ibland vara
svårt att få plats med alla elev som vill delta. Ett positivt problem, visserligen.” Det säger Linda som naturligtvis är glad över intresset och anslutningen. ”För ett par veckor sedan spelade vi på Krokodil och i slutet av
Mars månad ger vi en konsert i Roknäs/Stockbäckens nya byagård.
Vid ett besök under en musiklektion fick byabladet
red. En inblick i hur undervisningen går till. Ofta blir
det individuell undervisning
som här på bilden till vänster. Här instruerar Linda
eleven Oscar Jaldeby i 9c
vilka ackord som gäller.

I klassrummet finns
diverse instrument.
Synt, gitarrer, trummor m.m. och sedan
är det många som
sjunger också. Här
till höger ser vi elever från årskurs 8
och årskurs 7 som
övar en låt.

Oscar J. spelar för sina klasskamrater.

KONSERT MED ELEVER FRÅN SJULNÄS
HÖG-STADIUM.
VAR: Roknäs/Stockbäckens byagår d. (f.d. EFS i Roknäs.)
NÄR: Söndagen den 30 mar s kl. 18.00.
ENTRÈ: Vuxna 50:- inkl. fika. Skolungdom 20:
- inkl. fika. Medverkande och barn/ungdomar i
låg-och mellanstadiet fritt inträde.

VÄLKOMNA!

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

Roknäsrevyn 2014
Så kom premiärkvällen då det var dags för Roknäsrevyn att visa sin publik vad som ska få
dem att njuta och skratta.
Inledningsången ljöd ut över lokalen ”Vi är på gång”. Ljudnivån lite för hög i början.
Programmet fortsatte lite försiktigt. Bandet spelade signaturmelodien från Hylands hörna på
ett proffsigt sätt inför nästa sketch. I debattsoffan satt ett gäng, som alltid var överens. Debattledarna fick trots goda försök, aldrig i gång några oliktänkande inlägg. De hävdade, att
fina vänner diskuterade inte något som skulle äventyra vänskapen.
Eleven. Leif som Leifius Strandivarius som spelade fiol något så fruktansvärt hemskt. Oraklets utseende var också åt det hållet. Ingen kunskap om fiolens uppbyggnad och funktion.
Stackars elev (Ingemar) som var osäker om ett gott resultatet. Ett bra och roligt nummer i
publikens smak.
Catarina och Irja i väderspänningar. Diskussioner om väder i allmänhet. Ett tips fick alla till
del. Häng upp en sten i snöre, kolla fuktigheten på stenen och du får veta aktuell väderlek.
Många ordförvecklingar om vädrets skiftande karaktär fick vi höra. Väderspänningar i magen var också ett ämne som togs upp, högt och ljudligt.
Bröderna Bond. Gösta på gitarr, Leif på banjo och Ingemar med ett lite annorlunda musikinstrument, nämligen en lie, framförde ”Vi bor på landet” en version av bröderna Djup, en
sång om livet på en bondgård. Många olika djurläten fick vi höra.
Tidsbanken. Irja entusiastisk och helt övertygad om att appen ”tidsbanken” är lösningen,
när tiden inte räcker till. Appen sparar massor tid för annat och förklarar för Birgitta, att
tidsandan medför stress och tidsförsäkringen, som också finns tillgänglig på marknaden är
bra. Birgitta avfärdar alla argument för köp av hjälpmedlet, visserligen i en tid när allt ska
göras nästan samtidigt. Irja avslutar med att föreslå ”Sigvards matkasse” för att spara tid.
Mycket bra budskap i stressens tidevarv. Publikens applåder en bekräftelse på detta.
Ett kanonbra sångnummer av Catarina och Gösta, samt ett proffsigt komp av bandet. De
framförde ”Let´s twist again” Chubby Checkers 60-tals låt. Publikens uppskattning med
applåder hördes efter framförandet.
Den jobbige killen i baren med Ingemar, Gösta, Irja och Leif i huvudrollen. Leif hade en vit
vecka, beställde vichyvatten, vilket förvånade bartender Ingemar. Irja och Gösta kom som
ett par för att sitta ned med lite öl och vin. Men killen började härma parets kommentarer, ja
nästan allt de sade. Gräl uppstod och till slut gick paret och den jobbige killen var inte sen
att dricka upp som lämnats. Den vita veckan tog hastigt slut. En uppskattad del av programmet.
Till psykologen (Irja) kom han Peter Roslund (Ingemar). Problem på jobbet, alltid någon
som ringer, det gäller skolor, SSU, OK i Piteå och Bondökanalen. Jag hade en dröm, jag
blev folkpartist, men jag vill helst leka med mina båtar i badkaret. Irja försökte få kommunalrådet på bättre tankar, men att lyckas är en helt annan sak. Bandet spelade ”Jag hade en
gång en båt.” Uppskattande applåder från publiken när sketchen var slut.
Trögfattarföreningen. Ordförande (Birgitta) för dessa trögfattade individer (resten av
gänget) hade mycket svårt, ja nära omöjligt att få dessa föreningsmedlemmar att fatta något.
Med
stort tålamod under detta årsmöte, försökte ordförande gång på gång få något vettigt ur
medlemmarna. Allt har sin förklaring, trögfattarföreningen består av kommunpolitiker.
Skrattsalvorna lät inte vänta på sig. Ett gott betyg till aktörerna.
stort tålamod under detta årsmöte, försökte ordförande gång på gång få något vettigt ur
medlemmarna. Allt har sin förklaring, trögfattarföreningen består av kommunpolitiker.

Bröllopet. Brudparet (Catarina och Gösta) skulle vigas av prästen (Ingemar).
Brudgummen sagt ett ja, men hade det svårt att bestämma sig. Prästen försökte
hålla ordning på vigselakten men det var inte lätt. Efter mycket velande blev det
ett svagt ja från bruden, men sade i nästa ögonblick att hon vill skiljas. Inte lätt för
en vigselförättare stå framför ett sådant brudpar. Skratt och applåder för aktörerna.
På diet, ett aktuellt ämne. Media, en maktfaktor över alla bantnings benägna. Irja
stoppade i sig 500 kalorier om dagen, Catarina som nästan gifts sig körde med
LHCF kunde dricka grädde och äta mest sovel. Birgitta bantade inte, en fördel under den gångna julen, ingen julmat kvar som ofta blir för gammal och sedan slängs.
Olika metoder diskuterades bl.a. 5/2 och 8/16 avslutades med en sång om LHCF,
melodin var YMCA en discolåt från slutet av 70-talet. Med ett komp från det duktiga bandet, lät det mycket bra. Applåder från publiken som uppskattade det hela.
Musik av Ingemar på fiol och det proffsiga bandet. Mycket bra.
Dagrummet med Leif och Gösta. Leif hade en tratt på huvudet som han vände i fall
SMHI utfärdade en klass 3 varning, chansen var stor att något starkare föll ner från
ovan t.ex. öl . Han påstod också att nu är det världens sista tid. Om du köper en
resa till ett annat land söderut, så får du bo på en toalett. Hur så frågade kamraten i
dagrummet? Ja svarade Leif det står ju ”all i klo” (All inclusive).” En älghistoria
berättades också. Mycket skratt.
Sång och musik. Catarina sjöng Mälarö kyrka, skriven av TV-mannen Sven Lindahl, (sjöngs in av Lenne Broberg 1968). Musiken svarade Ingemar och bandet
för. Ett mycket uppskattad sånginslag.
Bottennappet. Birgitta och Irja iklädda fiskliknande dräkter, kunde på ett fantastiskt sätt använda bl.a. fiskarters namn i ett ordklyveri. Vitsarna avlöste varandra
och det i bra tempo.
Den romska sången och ”Du gamla du fria” sjöngs av Ingemar på ett fint sätt.
Mycket bra var ”Feministiskt självförsvar” som p-vakten Sally Svensson (Birgitta)
höll i. Rutger (Ingemar) var utsedd till att agera slagpåse. Många inte alltför njutbara angrepp fick stackaren utstå. De andra fick verkligen se hur ett försvar mot en
inkräktare gick till. Skrattsalvorna lät inte vänta på sig.
Denna premiärkväll avslutades med sång.
Vid pennan

Tore Sundström

Fler bilder från årets revy hittar du på
sidan 16.

Vårnumrets Roknäsprofil blir avgående ordföranden
för Byaföreningen, Birgitta Elfgren.
Efter en andra period som ordf. väljer nu Birgitta att stiga åt sidan och låta andra krafter ta över.
Sedan 2009 har hon basat över föreningen. ”Min
första period inföll mellan åren 1990 till år 2.000,”
berättar hon. ” Under den tiden hände en hel del. Vi
startade en byautvecklingsgrupp och Roka kvarn
rustades tack vare frivilla krafter från byn.”
Låt oss ta det hela från början. Uppvuxen i Hortlax i ett hem där föräldrarna var aktiva medlemmar i EFS-församlingen. Skolgång i den numera
rivna Sörbyskolan. Fick som många andra ungdomar en uppväxt fylld av
aktiviteter av olika slag. Gudstjänster, ungdomsgrupper och juniorgrupper
gav en trygg och meningsfull fritid. Efter 9-årig skolgång blev det husmodersskola eller som det hette, hemteknisk utbildning på Strömbacka. Nästa
uppgift i livet blev arbete som hembiträde hos Anders och Gunhild Lundman i Hortlax.
När Birgitta som 17-åring läste i ”Hemmets Vän” om en fritidsledarutbildning vid Rimforsa Folkhögskola belägen i Linköping så startade ett nytt
kapitel i hennes liv. Där blev det studier vid allmänna linjen i ett år.”Att
komma hemifrån men ändå till en relativt skyddad miljö på en internatskola,
öppnade på många sätt mina ögon för verkligheten. Många nyttiga erfarenheter gav det mig som förde mig in i vuxenlivet.”
Under året på Rimforsa uppmanades Birgitta att söka sig till Hagabergs Folkhögskola i Södertälje. Vid den skolan stannade Birgitta i 2 år. Sedan återvände hon till Piteå för ett arbete på fritidshem under 1 år. Ami-s i
Bergsviken blev nästa anhalt i den ganska långa rad av arbetsplatser som
Birgitta provat på. ”Där arbetade jag med psykiskt handikappade människor
vilket var ett mycket givande arbete. Det gav mig stor livserfarenhet och
gjorde mig ödmjuk på många sätt inför problem som många människor ställs
inför.”I Bergsviken träffade hon Svante Elfgren som arbetade med fysträning och dessutom rockidol från gruppen Shanes från Kiruna. De tu blevo
ett och familjen utökades som det heter, med 2 pojkar födda 1985 och— 88.
För att avsluta kapitlet om Birgittas hitillsvarande yrkesliv så har hon

jobbat som elevkonsulent och vid ungdomsenheten på Strömbacka. Hon har
också erfarenhet från hemtjänsten. I dag är det 2 deltidstjänster som upptar
hennes tid. Dels vid ÅF (Ångpanneföreningen) och som säljare på väskbutiken Umbrella i samma hus.
Några olika bostadsorter har det också blivit. ”Vi hyrde hus i Öjebyn
men det tillsammans med flera andra hus skulle rivas, så vi flyttade till ett
tämligen omodernt hus i Svensbyn. Hela tiden var vi på spaning efter något
bättre men det dröjde innan vi kunde enas och tycka lika. Det gjorde vi däremot när huset där vi nu bor uppe i Stockbäcken, var till salu. ”Här vill jag
bo,” sade jag till Svante, och så blev det.
Med eget hus och tomt med goda möjligheter vaknade också trädgårdsintresset. ”Mina fingrar är väl inte helt gröna,” säger Birgitta med ett
skratt, dessutom står vårt hus nästan direkt på berget. Vi gör så gott vi kan
av förutsättningarna.” Byabladets red. kan intyga att paret har skapat en
trevlig och inbjudande tomt med skogen ruvande intill.
”Jag är nyfiken av min natur och jag vill gärna vara med där det händer eller rättare sagt, jag vill se hur saker och ting går till.” Denna nyfikenhet har fått till följd att Birgitta engagerat sig politiskt. Hon sitter som representant för socialdemokraterna i Barn och Ungdom. (BUN) En nämnd som
under detta år2014, fått landsbygdens folk att reagera starkt mot förslaget att
lägga ner flera byskolor.
”När jag var barn ville jag mest av allt bli skådespelare. Det intresset
delade jag säkert med många. I dag får jag utlopp för det intresset i Roknäsrevyn där jag är med sedan en del år tillbaka. Det är mycket jobb, men våra
föreställningar som givit oss en fantastisk respons är värt allt arbete. När det
hela är över känns det väldigt tomt, och jag brukar anfallas av svår abstinens. Det känns som livet nästan är slut, men den känslan går snart över. Då
ser jag ser fram mot nästa år i stället.”
Birgitta Elfgren.

Byabladets red. som dessutom råkar var inblandad i såväl byaförening som
Roknäsrevyn, tackar Birgitta för den stora och viktiga insats hon gjort under
sin tid som ordf. i byaföreningen. Många är de idéer som Birgitta kommer
med, och många har genomförts. Hon är en riktig visionär i ordets rätta bemärkelse. En stor bukett blommor överlämnas till dig.
Ingemar Edström text o foto.

Hänt och händer i Roknäs.
Roknäs/Stockbäckens byaförening har hållit årsmöte. Man kunde konsttera
att verksamheten varit omfattande och att den nya byagården inspirerar till
ytterligare satsningar. Några förändringar och nyval har skett. Den nya styrelsen ser ut på följande vis.
Ordförande:
Vice ordf:
Kassör:
Sekreterare:

Ingemar Edström
Tore Sundström
Gun Sundström
Margith Ström

Ledamöter: Leif Strandberg,
Roland Dahlberg, Inger Eriksson
Suppleanter: Catarina Strandberg,
och Anna Öhgren.

Avgående ordf. Birgitta Elfgren avtackades med blommor och tacktal. I övrigt beslutades att medlemsavgiften är oförändrat 150:- men att ansträngningar ska göras för att fler betalar avgiften.
Den s.k. byapengen som är beteckningen på återbäringen från vindkraften närmar sig verklighet. I febr. 2015 väntas den första utdelningen vad
gäller vår by. Då finns möjlighet för föreningar och enskilda att söka bidrag
för projekt som gynnar byn och dess innevånare. För att visa intresse och få
information, besök årsmötet.
ÅRSMÖTE MED ROKÅDALENS EKONOMISKA FÖRENING
Onsdagen 26 mars kl. 19.00 Plats: Nya byagården (f.d. EFS Roknäs)
Årsmötesförhandlingar, fika, information.

VÄLKOMNA!

Riksteatern Norrbotten och Vuxenskolan erbjuder kommunerna i den
s.k. fyrkanten att till reducerat pris arrangera teater och musik i sina byaföreningar. Roknäs/Stockbäckens byaf. har beslutat och beställt 2 evenemang.
Dels barnteatern ”Leklådan” hösten –14 och redan nu i april föreställningen
”Personligt Persson” med Åsa Ivarsdotter. (som hon nu heter.)

Håll utkik efter kommande annonser. VÄLKOMNA!

Öppettider Sjulnäs bibliotek
Måndag, onsdag
Tisdag, torsdag
Fredag

13-19
13-17
13-16

Välkommen!
Följ oss på Facebook:
Telefon: 69 72 59
Adress: Gamla Sjulnäsvägen 8B
E-post: sjulnas.bibliotek@pitea.se

För medlemsskap kontakta Robert Öhrwall
tel. 073 8413762

Från årets Roknäsrevy ser vi Leif, Ingemar, Gösta och Irja i sketchen

”Jobbig kille i baren.”

Om mod i Gloria
Vårens nummer av Gloria har tema Mod. Mod att ingenting säga eller göra, mod
i litteraturen och modet är trots rädsla agera.
Håll utkik i brevlådan 17 mars!
Hör av dig...
Om du av någon anledning
inte får Gloria eller om du
har idéer och förslag till
tema i kommande Gloria.

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

Lottas Catering
Matglädje & Baktankar från Roknäs
Hällgrensvägen 7, Roknäs - Tel: 070-5090484
( Eva-Lottas Catering har bytt namn & bolagform, till
L.Carlssons catering & Handel i Roknäs, kort å gott: Lottas Catering.)

Hos mig kan du som privatperson, förening eller företag beställa
både mat & bak. Har du inte möjlighet att hämta, säg till så kan jag
leverera. Besök gärna min hemsida där hittar du mer och saknar
du något, säg till, så ska vi se om jag kan ordna det.

”Bullens dag” varje tisdag under februari & mars, beställ senast
dagen innan eller kom förbi, tisdagar 11-13, övrig tid efter ök.
Först till kvarn. Just nu vanilj- eller kanelbullar 5.-/st, vetelängd hel
45.-/st, vetelängd halv 25.-/st.
Nyheter: Pariser-hjärtan med smörkräm emellan och ”Schlabang”.

Smörgåstårta 49.-/bit
Beställ 3-4 dagar i förväg. Jag har inte leverpastej eller smörgåsgurka i
mina smörgåstårtor, meddela om du önskar detta i din smörgåstårta.
Välj mellan: gravad lax & räkor, skinka & grillad kyckling eller nyheten: ”vegetarisk”med grönt & frukt. Önskas annan smaksättning,
säg till, så ska vi se vad jag kan ordna. Priset baseras då på vad som
önskas.
E-post: info@lottascatering.se

-

Hemsida: www.lottascatering.se

Välkommen med din beställning! / Lotta

Max brinner!!!!
”Max brinner, du måste köra över nygatan eftersom allt är avspärrat här”.
Det var frugan som ringde mig, Hamburggrillen mitt emot vår lägenhet stod
i ljusan låga. Jag parkerade bilen uppe vid nygatan och promenerade ner till
vår bostad. Jag möttes av brandrök, blåljus, polisavspärrningar, brandbilar
och massor av folk som stod och såg på. Några ungdomar som var extra intresserade hörde jag säga till varandra. ”Tror du att det kommer att bli
rökrea på hamburgare nu”?
Det var ett kaos likt tillstånd och från vår balkong kunde vi följa hela släckningsarbetet på nära håll. Vi såg hur polisen dirigerade bilar och människor,
där var brandmän som sprang på taken med både vattenslangar och motorsågar till att såga upp för att komma åt brandhärden.
Jag tänkte senare att det här är som det brukar vara ibland i våra liv. Det kan
vara kaos i vårt inre och att vi liksom står på sidan om och betraktar det som
händer. Det som sker med oss är som om det vore på film. Jag tänker när
det händer en olycka, där vi själva, eller att någon av våra kära, är inblandade, eller att någon när anhörig dör, vi tänker att det här, det händer inte
mig. Det blir overkligt, illusoriskt, skenbart, drömlikt över det hela. Kan
detta verkligen hända?
Den här upplevelsen kan delas med en diametralt, motsatt upplevelse, nämligen det jag kan få uppleva ibland, med människor, som för första gången
får syn på Jesus Kristus som verklig och närvarande i deras liv. Där uppstår
ett positivt kaos. Livet vänds upp och ner, de får en annan livsinriktning, en
annan syn på relationer, kärleken och inställningen till hur det är att leva
som människa.
När Jesus gick med de sorgsna lärjungarna på Damaskusvägen efter sin
uppståndelse och undervisade dem om det nya Messias riket, då står det om
lärjungarna, ”brann inte våra hjärtan när han talade till oss”. Den där branden önskar jag, skulle få brinna i varje längtande hjärta. ”En eld som själarna tänder” som psalmförfattaren skriver. Det är en av mina längtor inför det
nya året som ligger framför oss. Jag håller just nu på att förbereda vår ekumeniska pingstkonferens, som Piteå kristna råd varje år arrangerar. I texterna kring pingsten kan jag läsa om hur den helige Anden föll över de första
lärjungarna som eldslågor. Tänk om det skulle hända igen i dessa bygder att
Gud skulle komma till oss med elden från himlen. Det skulle förmodligen
bli lite kaosartat, och då skulle det kanske dyka upp ”andliga” poliser och
brandsoldater för att släcka elden, men då hoppas jag, att jag inte bara skulle
vara åskådare och titta på, ifrån min ”kyrkliga” balkong, utan att jag med
iver skulle vara med och lägga mer ved på elden, för att få den att brinna allt
starkare. Jag tror att det behövs mer av Guds Andes eld i vår värld i dag.

skulle vara med och lägga mer ved på elden, för att få den att brinna allt
starkare. Jag tror att det behövs mer av Guds Andes eld i vår värld i dag.
Där han får ta plats, där händer det något med människorna, till det yttre
kan det ibland se ut som ett kaos, men i hjärtan, där är blir det frid och ro.
Jag önskar ingen rökrea, utan jag önskar att vi, du och jag, kunde bära fädernas eld, inte deras aska, till att föra ut det glada budskapet om en förlåtelse och nåd för en hel mänsklighet.
Allt gott önskar jag dig.
Gösta Degerman

Den f.d. Byagården i
Stockbäcken som ägs av
Byasamfälligheten har
hittat en ny ägare. Huset
har sålts till en åkeriägare
från Överkalix. ”Vi tycker att det känns bra att
affären är genomförd,”
säger Lars Hedström från
Byasamfälligheten.

var slipas?

.Behöver

din kni-

Jag kommer att stå på ICA Sigvards
Onsdag 12 mars mellan kl 13.00 - 18.00 pris 40kr/kniv.
VÄLKOMMEN!
Hilmer Marklund telefon: 070-63 56 374
Alternativt, lämna in dina knivar väl förpackade med namn i charken
den11 mars, tillsammans med betalning,
hämtas när det passar dig.

GLÖM INTE ATT GE BYAFÖRENINGEN
DITT STÖD.
SÄTT IN 150:- PÅ BANKGIRO 5554– 8630

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 249070 mobil 0738026095. e-post ingemar.edstrom@datapost.se

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

