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Ordförande har ordet 

Inget är sig likt. Snön har ersatts med regn. Vintern har tydli-

gen ersatts med höst. Julklapparna har ersatts med utlandsresor. 

Skridskor mot stövlar. Byaaktiviteterna mot… inget alls. Vi gör 

en mjukstart i Januarimånens sken och njuter av naturupplevel-

sen. Mot vårkanten kommer Åsa Persson och ev. en barnteater 

och åtgärdar kulturtorkan i byn. Så håll ut gott folk! Snart är 

det vintersolstånd och därefter vändning mot ljuset. Pass upp 

för svedda vingar! 

 

Birgitta Elfgren 

Ordförande 

  Byaföreningens styrelse består av : 
 Birgitta Elfgren    ordförande tel. 242062                   
 Ingemar Edström      vice ordf.  tel. 249070                     
 Gun Sundström   kassör  tel. 240613                  
 Catharina Strandberg   sekreterare tel. 240291                   
 Leif Strandberg   ledamot  tel. 240291                 
 Roland Dahlberg          ledamot  tel. 241012                  
 Tore Sundström       ledamot  tel. 240613 
 Johnny Ölund               suppleant tel. 19936                    
 Margit Ström    suppleant tel. 240264 
  
 
         Tore S. är dessutom ansvarig för vår hemsida   www.roknäs.se  
 Besök vår hemsida  så kan du läsa om det som händer.  



 



 

 

 Öppet-tider 
Mån-Fre 9.00-20.00 

Lör   9.00-17.00 

Sön.       10.00-17.00 



 

      GOTIS LILLPITE    
FRE. 15/2 LÖR. 16/2 FRE. 22/2 LÖR. 23/2 SÖN. 
24/2    
 KL.19.00 ALLA KVÄLLAR.  OBS. INGEN  PLATSBOKNING. 
        VÄLKOMNA!  

      Synnerligen 
      Suspekt 
    Underhållning 

    ROKNÄSREVYN 
     GER  



 
   Mera historik kring Roka kvarn. 

 
 I höstnumret av Byatidningen kunde du läsa dels om Margareta 

Fogbrand och hennes uppväxt med en far som var kvarnägare och hennes 

upplevelser kring detta. Där utlovades mera fakta kring Roka kvarn och 

här nedan kommer en historisk återblick från Lars Hedström. 

 

 Kvarnen var en av de fyrakvarnar som funnits i Rokån, och blev 

kvar när de andra efterhand lades ned. Alla hade de Rokåns vatten som 

drivkälla. 

 Den första kvarnen byggdes på 1700-talet och var en s.k. skvalt-

kvarn. Den har haft många namn: Per Nilssons kvarn, Roknäs Tullkvarn, 

Roka Kvarnbolag och Roka Kvarnaktiebolag. 1885 annonserades det om 

att en ny amerikansk rensmaskin införskaffats. Den rengör mälden från 

damm, agnar och all orenlighet. Kvarnen eldhärjades 1886 och mjölnaren 

C.J. Pettersson byggde då en ny kvarn i tre våningar, men det blev tungt 

ekonomiskt och han gick i konkurs 1888.  

 1891 bildade Roka Qvarnaktiebolag med flera delägare bl.a. Gustav 

Berglund, som sedan blev ensam ägare 1897. Berglund utvecklade verk-

samheten med en såg och diversehandel. Han byggde även en vagnsfa-

brik som tillverkade finare hästdragna åkdon. 1914 var det dags för nästa 

brand, kvarnen med tillhörande såg brann ner till grunden. Redan samma 

år påbörjades byggnationen av en ny kvarn som var färdig 1915.  

 Efter Gustav Berglunds död 1936 övertogs kvarnen av sonen Nils. 

Han byggde en helt ny och elektrifierad kvarn och såg på norra sidan av 

vägen. Det är den byggnad som finns kvar än i dag.  

 Numera kommer inga ”mäldsökande” till kvarnen utan den används 

till helt andra ändamål, ex  

paltservering och under- 

hållning om sommaren. 

Den kan även hyras för  

olika ändamål.  

 

Text. Lars Hedström. 

 
 

  



 



 



 

         Foto: Ingemar Edström 

 Varning för passage över bron nere i Getinga! 

 
Om du brukar använda bron över Rokan nere vid det gamla badstället Ge-

tinga, bör du se upp. Tidens tand plus några tillfällen med onormalt högt 

vattenstånd har gjort att det finns alla skäl i världen att höja ett varningens 

finger. I det här fallet så finns skyltar uppsatta av Lars Hedström och Curth 

Swedberg, som varnar för passage över bron. Vid ett besök kunde Byabla-

dets red. lätt konstatera att det i allra högsta grad är befogat med en varning. 

Dels går bron i ”vågor” och den 

östra bärande stocken är helt av. (se 

lilla bilden). Bron var en del i den 

vandringsled som iordningställdes 

för en del år sedan men som inte 

utnyttjats i den utsträckning som 

iniativmakarna hoppats. 



 

 

     OK  ROKNÄS 

    Välkommen in till oss! 

   

 

 

 

 

 

Filmsugen? 
 

1 film 1 dygn 39:- 
 

2 filmer 2 dygn 69:- 
 

3 filmer 3 dygn 99:- 

  Nytt ställ och       
 nya sorter i 
 vår lösgodis-
 avdelning. 

Öppettider: Måndag – Fredag  7.00 – 21.00 

                                   Lördag – Söndag   9.00 – 21.00  



 



 
 ROKNÄSPROFILEN. 
 

    YNGVE ÖBERG. 
   

En av männen bakom bredbandsutbyggan-

det i Roknäs. Mångsysslare med jakt som 

ett av sina intressen. 

 

 

 Mitt namn är Yngve Öberg och jag föddes i Rokliden, Fagerheden 

1945. I ett kronotorp som gått i arrende efter min farfar Anton Öberg. Jag är 

nummer 4 i syskonskaran av 6. Vid ett och ett halvt års ålder flyttade vi ner 

till Roknäs till min nuvarande adress, Gamla Skolvägen 39.Efter att ha gått 

alla 7 åren i Roknäs skola började jag studera till bilmekaniker på Ström-

backaskolan, men valde därefter att övergå till att bli svetsare. 

 Vid sexton års ålder anställdes jag av Infjärdens värme. Sedan arbeta-

de jag som resemontör vid Vanadis. Har även arbetat på Storfors varv innan 

jag fick arbete på Assi 1974, samma år som vi köpte hemmanet. 

 1978 började vi med smågrisuppfödning med 25 st. modersuggor och 

en galt. Vår ladugård var en matsalsbarack  med tillhörande köksdel som vi 

flyttade från ASSI. 

 Ett av mina största intressen genom åren har varit jakt och jag har sut-

tit som ordförande i Roknäs jaktvårdsområde under några år. Köksdelen 

skänkte vi till Roknäs jaktvårdsområde för att kunna användas som jaktstu-

ga där den gamla Nybodakojan stått eftersom den byggnaden brann ner i 

början av 1960-talet.Gråbäckskojan samt vår egen Åträskkoja byggdes även 

upp under den period jag satt som ordförande. Under min mandatperiod in-

planterades Kanadagäss och vi hade även planer på att inplantera bäver, 2 

honor och en hane. Efter ett extra möte kring ärendet för att få ett godkän-

nande av inplanteringen, tog mötet ett enhälligt beslut. Alla närvarande rös-

tade ja. ”Tänk vad dom spreds sig i hela Norrbotten, till och med över en 

natt!” 

 Under 15 års tid anordnades Älghippa där alla var inbjudna att delta 

och vi hade många besökare varje gång. Mycket jobb kring denna hippa, 

men ack så trevligt då det kom så många varje år. 

 Roknäs jaktvårdsområde erbjöds att överta matsalen från Stockbäck-

ens skola, men föreningen överlät erbjudandet till den nybildade Roknäs/ 



 

Stockbäckens byaförening. 1990 köpte jag min första häst, sedan blev det 

två till. Har även provat på att ha kalkoner, får, getter och oxar. Däremot 

hade vi oxarna i grannens ladugård.  

 2002 byggdes bredband genom byn. Efter två års förhandlande lycka-

des bland andra mina söner, Fredrik och Johan ordna så att vår by, Roknäs/

Stockbäcken äntligen kunde få bredband. Detta medförde givetvis även lite 

extra arbete åt ”farsgubben.” Tanken var att vi alla skulle hjälpas åt och så 

blev fallet. Det var härligt att se vilken enastående gemenskap vi har här i 

byn. 

 Turerna blev många. Hjälpmedlet, d.v.s. kabelplogen kunde inte an-

vändas i den hårda leran som finns i vår fantastiska by. Därför tog vi baklas-

taren med ett hemmabyggd svärd till hjälp och den gick, stundtals med vissa 

problem. Efter mycket skottning, spettning, slit och svett kom jag till ett be-

slut: Jag far och köper en grävare! Sagt och gjort, så blev det. En grävare av 

1963 års årgång. Tillhörande de antikas skara, men den fyllde sin funktion. 

Det blev även tvunget att göra en hemmagjord fiberblåsare och en massa 

potatismjöl användes för att få ner fibern i marken. Efter ett gottsamarbete 

och plikttrogna arbetare, där vi alla på ett eller annat sätt bidragit med nå-

got, lyckades vi få bredband här i byn. 

 Efter allt slit och svett som många lade ner under arbetets gång firade 

vi med att ha en fest. Hemma i vårt ”fuse” för alla som deltagit i byggandet. 

Jag fick under denna fest en utmärkelse av byborna; ”Härförare av Roknäs! 

Den ädla titeln fick jag pga. att jag kunde vråla högst. 

 Våren 2004 brinner vårt fuse på grund av att hustrun var ute och brän-

de gammalt gräs. Samma år fast på hösten, brann fuset igen men skadan 

blev inte lika stor tack vare att vår hund ”Zolo” varnade oss i tid. 

 Avslutningsvis vill jag bara säga att vi har fyra fina barnbarn som be-

rikar min vardag, så jag kan nog säga att de fyller mina år med liv. 

 

 GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR önskar jag ER alla! 

  Hälsningar Yngve Öberg, ”Härförare av Roknäs.” 

 

 

 Styrelsen för Roknäs/Stockbäckens byaförening och Byabladets  red. 

 instämmer med Yngve Öberg, och önskar alla byabor och Byabladets 

 läsare EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! 



 

 

      Idrotten och idrottsföreningarna i Infjärden. 

 
Byabladet startar fr. o. m. det här höstnumret en serie artiklar om idrottsrö-

relsen i Infjärdensområdet. Först ut är Ivan Karlsson, mångårig ledare och 

känd idrottsprofil. 

 

 Hej. Jag heter Ivan K. och har vid något tillfälle ställt frågan varför 

det inte funnits något att läsa i Byabladet om gamla Roknäs IF och om när 

föreningen bildades. 

Jag jobbade åt nuvarande idrottsföreningen från 1981 tills jag gick i pen-

sion 1994. Ganska snart började jag efterfråga gamla handlingar om när 

Roknäs IF kom till. Jag fick tag i en kartong som fanns hos Mendel Öhman 

och där fick jag faktaunderlag om när föreningen kom till och startade sin 

verksamhet. Jag kommer att citera förstasidan från detta protokoll. 

 ”I Maj månad 1932 kallades några idrottsintresserade till möte i Nö-

jeslokalen i Roknäs för att dryfta frågan om att bilda en Idrottsförening i 

byn. Rätt många hade infunnits sig och intresset syntes vara stort. Folk-

skolläraren Ryden tjänstgjorde som ordförande och handlaren Granström 

som sekreterare. 35 personer var närvarande. Det beslutades att kalla till ett 

nytt möte den 1:a juni i samma lokal. Då fastställdes definitivt föreningens 

tillkomst.” (slut citat) 

 Den 1:a juni valdes så föreningens första styrelse enligt följande: 

Ordf. Sven Ryden, vice ordf. Jonas Ögren, sekr. E.A. Granström, vice 

sekr. Sixten Andersson, kassör Sigurd Nordmark, Materialförv. Sigurd 

´Westerberg. Suppl. Olle Christiansson och Assar Sandlund. Revisorer: 

David Holmkvist och Odal Sjöberg. Man beslutade att så fort som möjligt 

börja med bollsparkning. Jag kommer att återge korta citat från gamla pro-

tokoll. 

 1932: Den 23 nov. beslutades att sätta igång med bandyspel. Till 

sektionen valdes Olle Christiansson, Helbert Dahlbäck och Assar Sand-

lund. 

 1936: Startades första Infjärdensmästerskapet. I finalen segrade Ro-

knäs över Svensbyn med 2-0.Sommaren 2006 firades 70-årsjubileum. För-

modligen Sveriges äldsta fotbollscup. 

 1939: Då står Roknäs som segrare i Södrakustbygdserien med följan-

de spelare. Gösta Öhman, Ragnar Skicklig, Elof Lidström, Assar Sandlund 



 

Sigfrid Öberg, Odal Sjöberg, Harry Sjöberg, Henning Borg, Lars Borg, Len-

nart Sandström samt Sigurd Westerberg. 

 1942: Vid årsmötet/sektioner och sektionsansvariga. 

Fotboll: Ragnar Skicklig och Odal Sjöberg. Bandy: Assar Sandlund och Åke 

Nilsson. Skidor: Lars Borg, Herbert Öhman och Herbert Viklund. Gång: Her-

bert Lidström och Sigfrid Öberg. Orientering: Herbert Öhman, Herbert Vik-

lund och Åke Nilsson. Fest: Assar Sandlund, Herbert Lidström och E. Elias-

son. 

 1945: Ishockeyn kom in i föreningens verksamhet. Ledare och ansvari-

ga blev Herbert Lidström och Hilding Sandlund.  

 1949: Bordtennis blev en ny verksamhet. Ledare blev Holger Sandberg 

och Sigfrid Öberg. 

 

         SAMMANFATTNING.  

Detta är i korthet lite axplock från gamla handlingar då det gällde Roknäs IF. 

Den 3 juni 1949 förenades Roknäs och Sjulnäs till en förening. Det blev då 

Roknäs/Sjulnäs SK.  

 Det finns därför anledning att återkomma med en presentation om hur 

föreningen har utvecklats efter sammanslagningen till Roknäs/Sjulnäs SK och 

sedermera Infjärdens SK.  

 PS. Lite räkenskaper för år 1933. Inkomst: 1.264 kr och 79 öre. Utgifter 

1.109 kr och 68 öre. 

 Räkenskaper 1936. Ink. 2.753 kr. och 70 öre. Utg. 2.697 kr. Kassabe-

hållning 56 kr. och 70 öre. 

     Ivan Karlsson. 

 

Ivan K. visar den gamla föreningsskylten. 

 

 

 



 



 

Nu är det jul igen! 

 

Tänk vad tiden går, nu är det redan adventstid och vi börjar allt mer rikta in oss på 

julfirandet. Frågor av praktisk art kommer över oss. Var ska vi fira Julafton, hos 

mormor och morfar eller hos farfar och farmor? Vilka julklappar ska vi köpa? Vil-

ken mat och vilka kakor och godis ska vi göra? Behöver vi köpa oss några nya klä-

der? Ska vi ha en vanlig gran eller en plastgran i år? Vilka gardiner ska hängas upp 

och vilka bonader ska få plats på väggarna? Har vi tillräckligt med julgransdekora-

tioner eller måste vi köpa hem mera glitter och ljus? 

 För många är det här självklart. Naturligtvis ska vi göra precis som förra året. 

Så här har vi alltid gjort och det kommer vi att göra även i år. Traditionen är stark 

bland oss. Barnen vill ha det som man alltid har haft det. Granen ska stå på sin be-

stämda plats och julkrubban på sin. Är det någon gång under året som vi visar att vi 

är traditionalister så är det just under jul och adventstiden. 

 Den här tiden på året fylls våra kyrkor och bönhus med människor som vill 

höra det gamla traditionella berättelsen som börjar: ”vid den tiden utfärdade Kejsare 

Augustus en förordning att hela världen skulle skattskrivas”………………. 

Ett flera tusen år gammalt budskap som väcker minnen till liv om fina jular med 

tradition, värme, kärlek, ljus och väldigt mycket stämning. Det är ju härligt med all 

denna stämningsfulla traditionsrika tid som vi nu går in i. Men det vi i kyrkan vill 

belysa under den här tiden, det är att vi väntar inte att ett litet gossebarn ska födas 

utan vi väntar och förväntar oss att kungarnas kung och Herrarnas Herre ska komma 

till oss. 

 Vi väntar ju i kyrkan på Jesu ankomst, inte att han ska födas igen, vi väntar 

inte på ett litet barn utan på honom som ska döma levande och döda. Vi väntar på 

honom som led döden på ett kors för vår skull. 

 Det är ju en enorm proklamation som vi kan läsa under jultiden, över barnet 

som föds, han namn är: 

Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, Fredsfurste sägs det i Jesaja 9. Äng-

elns proklamation för herdarna ute på ängen är på samma sätt: ”I dag har en frälsare 

fötts åt er i Davids stad, han är Messias Herren.  Maria fick veta att hans namn skul-

le vara Immanuel (Gud med oss) att barnet hon skulle föda ska heta Guds Son. 

 Det är fint med tradition men låt inte traditionen få bli ett hinder, att se djupa-

re i detta mysterium, som heter Jesus Kristus. Låt den här tiden få bli en tid där du 

och jag söker honom som är Fredsfursten och den allvise Härskaren. Låt oss be till 

Herren om att vi ska kunna se djupare in det som vi så traditionellt ser och hör under 

jultiden. Låt oss be till Herren att vi verkligen får syn på honom som bibeln så starkt 

proklamerar, som honom som:  ” att det folk som vand- rar i mörkret ska 

se ett stort ljus”. 

 En härlig advents och jultid önskar jag dig. 

   Gösta Degerman 



 

Jul i församlingen 
Söndag 9 december - andra advent 
11.00 Högmässa i Öjeby kyrka 
11.00 Högmässa i Piteå kyrka 
11.00 Gudstjänst i Furubergskyrkan 
14.00 Gudstjänst i Infjärdens kyrka Jul-
avslutning, Luciatåg, ”Pappornas julspel” 
15.00 Gudstjänst i Sikfors 
18.00 Gudstjänst i Svensby bönhus 
 

Onsdag 12 december - Lucia 
19.00 Luciagudstjänst i Öjeby kyrka, Lucia-
kröning, Barn-, ungdoms- och damkör  
19.00 Advents- och julsånger i Missionskyr-
kan 
 

Torsdag 13 december 
20.00 Veckomässa i Piteå kyrka 
 

Lördag 15 december 
14.00 Adventsgudstjänst Margretelund,  
Öjebyn med Dövföreningen 
16.00 Konfirmandgudstjänst i Piteå kyrka 
 

Söndag 16 december 
11.00 Gudstjänst i Piteå kyrka  
11.00 Högmässa i Infjärdenkyrkan 
11.00 Julsångsgudstjänst i Furubergskyrkan 
18.00 Julkonsert i Öjeby kyrka 
 

Söndag 23 december  
11.00 Högmässa i Öjeby kyrka  
11.00 Gudstjänst i Piteå kyrka 
 

Måndag 24 december – Julafton 
11.00 Julbön i Öjeby kyrka, runt krubban 
11.00 Julbön i Furubergskyrkan 
23.00 Julnattsmässa i Piteå kyrka  
”Vid Betlehem en vinternatt” 
 

Tisdag 25 december – Juldagen 
07.00 Julotta i Öjeby kyrka, Öjeby kyrkokör 
07.00 Julotta i Piteå kyrka, Piteå kyrkokör  
”När juldagsmorgon glimmar” 
08.00 Julotta i Gråträsk kyrka 
 

Onsdag 26 december – Annandag jul 
11.00 Sinnenas högmässa i Öjeby kyrka 
med kroppsspråk, teckenspråk, symbol-
språk, talat språk och sång.  
 

Söndag 30 december 
11.00 Gudstjänst i Öjeby kyrka 
11.00 Högmässa i Piteå kyrka 
 

Måndag 31 december– Nyårsafton 
16.00 Nyårsbön i Öjeby kyrka 
18.00 Nyårsbön i EFS-kyrkan, Piteå 
 
 

Med reservation för ändringar!  

 
 

    
 

 

    

 

 

Julafton i Infjärdens kyrka 
 

12.00 Julbön med traditionellt julspel 

Medverkar gör Barnkören, Mellanstadiekören, 

Himlaljud samt barn från Infjärden.  

Ewa Edström och Helén Lundberg. 

 

23.30 Julnattsgudstjänst 
Stillhet, ljus och stämning.  

Sång av Kyrkokören under ledning av Ewa  

Edström. Kom gärna och gå med i fackeltåget 

som startar vid banken 22.45.  

 

Glögg och pepparkaka i källaren vid  

framkomsten till kyrkan.  

Mer information och nyheter läs på: 

Www.svenskakyrkan.se/pitea 



 

 
Vi har ätbara presenter & julklappar och har redan nu 

satt ”julpris” på en del av sortimentet.  

Vi levererar Jultallrik under v.49 & v.50 - Beställ 1 vecka i förväg. 
Kom och besök oss på Fagerviks Julmarknad  

Lördag 1:a december + Söndag 2:a december 
 
 På marknaden kommer vi att ha matbröd, fikabröd,  

 tunnbröd, röror, praliner & annat smått & gott!  

Jultips från Eva-Lottas Catering  



 

 

           ANNONSER 
ROKNÄSBOKEN ll 

Jag är klar med Näringslivet i Roknäs 1850-1950 och lämnat över till 

Curth Svedberg för korrekturläsning, bildsättning och bearbetning 

Har fått ett nytt uppdrag;   BEREDSKAPSÅREN 1939-45 samt efterkrigstiden 

fram till 1950. 

Har du något minne från den tiden som någon har berättat eller skrivit ner? Foton, 

eller annat av intresse för Roknäsboken II:s läsare. 

Hör av dig till mig! 

    Ingeborg Sandberg 

    G.a Sjulnäsvägen 45, RoknäsMobil: 073-0583 185 

     e.post ingeborg.sandberg@gmail.com  :     

 

 

J u l k l a p p s t i p s e t! 
 
Alltid aktuella ROKNÄSBOKEN I 

         till facila priset 250 kr. 

Boken finns att köpa på Sigvards. Även hos  

Hedströms 240013 och Svedbergs 240498 
Varmt tack för hjälpen Christer med personal! 

OBS! Vårt boklager minskar – Passa nu på! 

/Arbetsgruppen 

Årets naturbok i Norrbotten! 
Norrbottens landskapsflora del 1 och 2 
Mångfaldigt prisbelönt och positivt recenserad. 

Sponsrad av länsstyrelsen och bl a Piteå kommun. 

Del 1 med bakgrund och utflyktsmål:    250 kr 

Del 2 med alla växterna och lokalerna:  350 kr 

Båda banden rikt illustrerade i färg! 

Den perfekta julklappen i år! 

 

Direktköp hos Nils Dahlbäck 0911-24 00 56 



 

 

 

 Vi fortsätter att ha kaffeservering  

 onsdagkvällar fram till jul.   

 

 Välkommen in! 

Har du något du vill ställa ut i vår 

monter? Hör av dig.  

Öppettider  

Sjulnäs bibliotek 
Från 1 september 

   Måndag, onsdag  13-19 

   Tisdag, torsdag  13-17 

   Fredag   13-16 

Telefon: 69 72 59 

Adress: Gamla Sjulnäsvägen 8 B 

E-post: sjulnas.bibliotek@pitea.se  



 

 

      FIKASUGEN? 

 
       Kom till 
  EFS Roknäs 

      Lör. 8 dec. 13-15  

 ”Gammeldags  

   adventsfika”  

 Många sorter. 

 

 VÄLKOMNA! 

 

 

 

Behöver din knivar slipas? 
Jag kommer att stå på ICA Sigvards    

Torsdag 13 december mellan kl 13.00 - 18.00  pris 40kr/kniv.  

VÄLKOMMEN! 

 

Hilmer Marklund telefon: 070-63 56 374 

Alternativ lämna in dina knivar väl förpackade 

med namn i charken den   

 12 december tillsammans med betalning,  

            hämtas när det passar dig.            

       

      Julklappstips! 
   Boken Kust & Skärgårdsflora  

   För Piteå och Bottenviken 190:- 
 

   LTW:s FLORA 
    Lennart Wikström  070 2824274 

    Tore Sundström      073 0818310 



 

 

 Fullmåneparty igen.  

 

 

 

När:  Söndagen 27 januari kl. 21.00. 

Var:   Parkeringsplatsen där du brukar ställa bilen när du går 

till våffelserveringen uppe på Kalahatten. 

 

         VÄLKOMNA UT I NATUREN! 

 

 

  
   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 pub-
liceras ej. 
  Vi förbehåller oss också rätten att korta ner insända bi-
drag.     
Kontakta red. Ingemar Edström Roknäsv.187  249070 mo-
bil 0738026095. e-post ingemar.edstrom@datapost.se 

 BOKA  BYAGÅRDEN ELLER KVARNEN  

 Med Catarina Strandberg. tel. 240291. 

 Pris: 250:- för medlem. 400:- icke medlem. 

 200:- för LAN. 

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


