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Då var det dax ftir ännu ett nytt Roasjöblad, kors vad tiden går. Våren är i
antågande och så även påsken och kåirringarna som ska ut och flyga. Så
här i påsktid åir det brukligt att §cklingar kommer fram och ägg äts i
massor.
Apropå ägg! Vet inte hur, men det fick mig att tiinka på arter. Jag pratade
nämligen med en kollega nyligen om just detta med olika arter och om
nya fascinerande arter som bildas i Amazonas. Då berättade hon att det
finns en ny art som är väldigt unik som heter Frogodil som är en greptil
och upptäcktes for fem år sedan. Forskarna hittade då en mindre
populationpä ca 35 djur. Det ska vara en mutation som forskarna tror
uppkommit på grund av bakterien latot-darul. Ni har kanske hört talas om
den, om inte så spana in bilden på den längre bak i bladet, (fick inte piats
hiir tyvärr). Vem vet vi kanske är päväg att fä något liknande här i
Sverige. Som sagt fascinerande med djur och arters utveckling.
P.S Jag hoppas pä attni knåpar på lite kommande bidrag til1 nästa blad,
ser fram emot attfaläsa dem

@P.S

/ Glad

Påsk önskas er allafrån Kerstin

Bland annat i detta blä:

. Födelsedagar
. Pulkaåkning
. Knep och knåp
. Info.från Roasjo Bygdegård o

Fredags ll-fika
bygdegården.

i

Tyvärr inställt tills vidare

Byalagsforeningen.

Nästa nummer beräknas komma ut ca den l:e juni
manusstopp den 23:e maj

AIIa bidragär välkomna!!!

@

/Kerstin Mellberg
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Om Roasjö Lokalblad
Utges

av:

Roasjö Bygdegård och Byalagsforening, som består av alla
Roasjöbor.

planerad ut$vning: 5 nummer om äret ä ca 100 exemplar.
Al1a nummer (även äldre) kan hämtas på www.roasio.se. (Då det
tyvärr kranglat med administratör, så har sidan inte blivit uppdaterad
men vi jobbar På detta')
Redaktör: Kerstin Mellberg i Holmarp
Tel: 0325-6222 50. Mob: 070'63 66 147.
Adress: Roasjö Holmarp 302,512 92 Svenljunga

E-postlbidras:
§kicka bidrag till : roasi oblat@,hotmai1. se
Behöver varu inne senast den 23:e innan utgivningen.
Märk kuvertet/mejlet med "Lokalbladet". Jag svarar med Mottagetbesked- Ring giirna och kolla annars, så jag inte råkar missa något.

InnehåIl: Lokalbtadet blir vad vi gör det till. Alla bidrag tas tacksamt
Bilder är alltid trevligt! Foton blir

emot!
tydligare, om ditt original är lite

blekt.

Prenumeration: Boende i Ro§ö socken fär tidningen. Ett bidrag till bladet iir
välkomme! t.ex. 200 kr på Byalagets bankgiro-nr. 5876-4358
(Ange namn) och/eller hjälp till med utkörning m'm'
Post-utskicken håller Britt i L. Apelnäs tel: 0325-62 20 45 i.
Post-prenumeration: 100 klår.
Utebliven tidning: Det finns enstaka extra ex. att hämta hos Britt.

Annonsering: Gratis fiir oss boende i Roasjö socken i max. halv-sida (45).
Priser for övriga: Liten notis/blänkare: 50 kr.
Kvarts-sida: 100 kr. Halv-sida: 250 kr.
Helsida kostar 500 kr fiir alla.
Betalas med Swish: 1233214798 eller bankgiro: 5876-4358 till
bygdegårds och byalagsftlreningen.
Information om ideella evenemang kostar självklart inget!

E

Vdlkommen att unnonseru och skieka in bidrag! Visa oss, vad du göt!
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Roasjö bygdegård och byalagsfiirening

0rdf:

Björn Johansson,
mob: 070-6631903,
e-post : bj om.roasj o@.tele2. se

Hemsida: www.roasio.se
Administratör hemsida: Martin Chemander
maii : martin.chemander(Ohotmail. com

mob: An-6524755
Roasjös Facebooksida:
Administratör: Sandra Torstensson

Bankgiro-nr: 5876-4358
Swish: 1233214798 (Roasjö bygdegårdsforening)
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Föderseda eamaär ett uppskartat,TJiji,-r:ä'"1'*ande
om hjälp
'! sr' med
'r!u atthära
listan aktuelll !
Nyfi)dda? Fattas nå-son? Fe1 namn eller adress? Tipsa!
Annars kan ju inte redax veta!
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-tdreas Hagenbrant, östergården
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i.ian Laakso, Hoimatp
-{ - oin Hagenbrant, Tallbacken
L :lan Torstensson, Holmarp
\-;.1 as \,1a1m, Björkliden
J :...::rg Lie. Siättäng
\ I::.1 B ertilsson, Västergården
Ke-, ir -{rne11, Björkhem
L.:s -{relsson, Lindehojd
rJ,
--ia Sarhamo, L. Habo
r:: -e" :e \\-ickgren, östergården
3 ::.-- Dahlberg, Västergården
1;, -; Johansson, österbacka
-'I"
-,-_. K.nstoffersen, f.d. skolan
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30 år
78 är
21 är
4I är
38 år
38 år
89 år
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85 år
13 ar'
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3-:--:: " ..:..:sson. Eriksås Torpet
l* "'.::- r:a:tner. Ljungaborg
-{;;::- - .: l:il"-:. Sr edjan
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57 a:
73 är
adr

25 är
59 är
J/. ar
71 är
68 år
38 år
29 är
22 är
28 är

GRArns på fiidelsedagen i
-67

- 20t2
-2011
-64
-87
-90
-57

- 2009
-60
-40
-44
-67

juni måna
54 ir
9 ålr
10 år
57 t$
34 är
3I är
64 är
12 är
61 är
81 år
77 är
54 är

Yvonne Andersson, Habo
Theo Larsson, Åsen
Tim von Kraemer, Lj,rngaborg
Pia Eriksson, Västergårdsvägen
Jonas Väyrynen, Åsen
Emma Jacobsson, Eriksås Torpet
Thomas Johansson, Ljungåsen
Max Malm, tsjörkliden
Eva Book, Ljunget
L aila Torstensson, Holmarp
Britt Andersson, L. Apelnäs
Ulf Björklund, Tomtebo

Hjälp gärna till!
.sedagarna iir ett uppskattat inslag i Bladet, inte minst nu, när hus-namnen är med.
Fortfarande ber jag dock er alla hjälpa till att hålla listan akruell!
Nyfi)ddu? Fattas någon? Fel namn el1er adress?

Tipsa! Annars kan vi ju inte veta!
I

Anna & Kerstin

Roasjö 202t0328
Hej!

det dags för en ny upplaga av vår lilla tidning. Förra gången jag
skrev var det februari och rejäl vinter, kändes nästan märkligt när
termometern visade -20 och snön låg för en gångs skull över
sportlovet. Men nu går vi mot vår och trots att man varit med några
år så blir men lika glad och fylld med energi när ljuset och värmen
återvänder efter dessa mörka november och december månader.
Då var

Det dyker upp fler och fler vårtecken Tranorna börjar trumpeta,
gässen intar Backlunds gärde och Roasjös egna pippirazzi fotograf
syns smyga i buskar och snår med ett objektiv likt en kanon. Men fina

bilder blir det. Det märks även på våra vandringsleder att de är mer
besökta igen. Där villvitipsa om de grillplatser som finns utmed våra
leder, vid Larsabosjön, gamla kvarndammen samt uppe iekbacken på
Åsen. Vi kommer att under våren sätta upp ett vedforråd vid kvarnen
samt nytt bord och bänkar på Asen.
Vi har som ambition att sätta upp en tipspromenad på en utav våra
leder som får sitta uppe under maj månad. Den kommer att utgå från
bygdegården, där mer information kommer att finnas.
Måndagen den 12/4 har vitänkt att arbeta lite på våra leder, märka
upp dem lite bättre och röja bort de eventuella hindren. Vi samlas kl.
18:00 vid bygdegården.

till den kvällen så öppnar sig nya möjligheter
måndagen den L9l4då vi vårstädar utanför vår bygdegård kl. 18:00.
Tacksamt om ni har möjlighet att hjälpa till på någon eller på båda
Kan ni inte hjälpa

kvällarna.
Och glöm inte att höra av er om ni har tankar kring vad vi kan hitta på
i vår förening. Kontakta gärna Björn Johansson 070 6531903 eller Lars

Axelsson 07 0 1,628777 6.

Styrelsen Roasjö bygdegård och byalagsförening

lnformation från Roasjö Byalag och bygdegårdsfärening.
Medlemskap i Roasjö bygdegård och byalagsförening

Hej!
För drygt ett år sedan slogs Roasjö byalag och Roasjö bygdegårdsförening ihop till en
förening. Då båda föreningarna arbetar för er Roasjöbor var detta ett naturligt steg då

engagemanget inte räcker till två s§relser på en ort av Roasjös storlek.
Strax efter sammanslagningen blev det corona-tider och med de restriktioner som följde har

vår verksamhet fått anpassas.

Att Roasjös bygdegård blev verklighet berodde en gång i tiden på att det var en stark
s§tteförening som beslöt att bygga en bygdegårdvid Höga Rör.
När denna gjort sitt beslöts att bygga en ny vid fotbolls-planen och i samband med detta

bildades Roasjö bygdegå rdsföreni ng.
I en förening finns det stadgar som innehåller regler hur en förening ska fungera. Under
Roasjös byalags tid betalade byalaget en medtemsavgift på 25 kr för varje person boende

i

Roasjö över 18 år. Detta var ett smidigtsätt att hålla ett medlemsunderlag för bygdegården'

Efter sammanslagningen kan vi inte jobba så då vi isåfall skulle betala medlemsavgift till oss
själva. Vi har under en tid diskuterat detta och kommit fram till att erbjuda alla Roasjö bor
medlemskap i Roasjö bygdegård och byalagsförening med en avgift på 100 kr per hushåll.
Det betyder mycket för Roasjö bygdegård och byalagsförening om ni på detta sätt vill swisha
100 kr till nummer !23 32 747 98 eller bankgiro: 5876-4538 ange na mn.

Styrelsen Roasjö

bya la g

och bygdegå rdsföreni ng

f;Ji"r",

den 13 rebruarianordnades

"'"-T.:::T H':?:5:ffi[l1Hilltl"J'i'l["j}i:"'''"'

Detvarettfantastisktväderochdetvar,,,.,.t.ut,..deblevsåmångabarnsomdökupp.

Vivilltackaallasomdökuppochhoppaspåattdekanblifleraktiviteterihopframöver!
Mvh Sandra och Kerstin

Hör är Frogodilen, visrt ör den ett rrroturligt underuerk.

GlAd PåSk och ha en härlig första April med mycket skämt och bus.
glada
Här kommer lite pysseltips, tyvärr syns inte färgerna men ni får föreställa er alla härliga

påsk-färger.

Påsk KneP och knåP
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