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Semestern och sommarlovet börjar närma sig sitt slut for de flesta och jag

hoppas att allahaft en härlig sommar. När det fina vädret väl kom, kom det
med råge, så nu har vi kunnat njuta av fint väder och mångabadftir den som
tycker om det. Det är så harfig med vår fina badsjö och det är en glädje att fa
ha den så nära.
Nu hoppas jag att vi även får en fin höst så vi kan njuta av den och att vi
ftirhoppningsvis ska kunna fortsätta aff umgås med vänn er, näraoch kära.

önskar er alla en riktigt htirlig höst! / Kerstin

P.S Om det skulle vara så attiag missat något mail ifrån någon så hr;r av er via telefonen.
Jag har lite strul med mailen så jag vet inte srikert om jagfår alla mail. D.S

Bland annat i detta blä:

o Födelsedagar
o Röjning av gravrösen 11/9
o Trädgårdsvisning hos Pia
och Mikael22lS

o Tankar från Greta Hriggs tröm
(tack Gretafr;r dinafina bidrag)

Nästa nummer beräknas komma ut ca den l:e oktober
manusstopp den 23:e september

AIla bidragär väIkomna!!! @
/Kerstin MelLberg

Fredags 1l-fika i
bygdegården.

Inställt tills ni hör något
annat via Björns sms-utskick



Roasjö bygdegård och byalagsförening

Ordf: Björn Johansson,

mob: 070-6631903,

e-post: bj om.roasj o@tele2. se

Hemsida: www.roasjo.se

Administratör hemsida: Martin Chemander

mail : martin.chemander@hotmail. com

mob: 073-6524755

Roasjös Facebooksida:

Administratör: Sandra Torstensson

Bankgiro-nr: 5876-4358

Swish : 123321 47 98 (Roasj ö bygdegårdsforening)



Om Roasjö Lokalblad

Utges av: Roasjö Bygdegård och Byalagsforening, som består av alla
Roasjöbor.

Planerad utglvnlng: 6 nummer om äret ä ca 100 exemplar.
Alla nummer (även äldre) kan hämtas på www.roasjo.se. (Då det

tyvärr krånglat med administratör, så har sidan inte blivit uppdaterad
men vi jobbar på detta.)

Redaktör: Kerstin Mellberg i Holmarp
Tel: 0325 -62 22 50. Mob: 070-63 66 147.

Adress: Roasjö Holmarp 302,512 92 Svenljunga

E-post/bidrae:
Skicka bidrag till : roasj oblat@hotmail. se

Behöver vara inne senasl den 23:e innan utgivningen.
Märk kuvertet/mejlet med "Loka1b1adet". Jag svarar med Mottaget-
besked. Rirg gärna och kolla annars, så jag inte råkar missa något.

Innehåll: Lokalbladet blir vad vi gör det till. Alla bidrag tas tacksamt emot!
Bilder är alltid trevligt! Foton blir tydligare, om ditt original är lite
blekt.

Prenumeration: Boende i Roasjö socken fär tidningen. Ett bidrag till bladet är

välkommet, 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: 1 00 kr I äLr.

Utebliven tidning: Det finns enstaka extra ex. att hämta hos Britt.

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

Vtilkommen alt annonsera och skicka in bidrag! Visa oss, vad du gör!
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218 - 70
418 - 60
718 - 2008
7/8 -2004
8/8 - 51

918 - s6
10/8 - 2003
15/8 - 80
rslS -9s
1618 - 50
18/8 - 48
18/8 - 2009
2218 - 77
2318 -2005
2718 - 20rs
2718 - 68
3ll8 - 44

GRATTIS på födelsedagen i augusti månad!

Per Bylin, Eriksberg
Anders Malm, Stommen
Alexander Mellberg, Holmarp
Joar Lundahl, Påbo
Anna-Lena Glamsmyr, Glåintan
Hans Jepson, Källäng
Anj a Kristoffersen, Lj unget
Björn Johansson, Österbacka Gård
Micaela Gustavsson, Bj örnhalla
Henry Torstensson, Holmarp
§ell Slättberg, Strömsberg
Melwin Sarhamo, L. Habo
Per Mellberg, Holmarp
Jamie Haglund, Åsen
Gustav Johansson, Österbacka gård
Gunilla Wetterlund, Eriksberg
Conny Lövgren, Enåsen

51 år
6l tr
13 åtr

17 är
70 är
65 tlr
18 år
4l åLr

26 är
7l är
73 är
12 är
44 är
16 äLr

6 åLr

53 är
77 åtr

319 - s4
619 - 61

919 - 92
tU9 - 78
r2l9 - 8s
r3l9 - s9
1619 - 88
t8l9 - 73
2419 - 68
2419 - 59
2719 - 79
2719 - 49
2719 - ss

Födelsedagar i september månad:

Arne Häger, Tallhöjden
Peter Book, Ljunget
Jesper Andersson, Julåsa
Linda Sarhamo, Habo
Maria Kar16n,
Lars Sennsjö, Enåsen
Linda Larsson, Åsen
Terj e Kristoffersen, Lj unget
Pernilla Gustafsson, Bj örnhalla
Lena Wennerberg, Busagården
Tommy Norman, Ögärdet
Solveig Björk, Högarös
Jan Örni, Strömsberg

67 är
60 är
29 är
43 åtr

36 åff

62 är
33 åtr

48 är
53 år
62 är
42 är
72 är
66 är



GRATTIS på födelsedagen i oktober månad!

Utj - 2009
3110 - 6t
7lt0 - 84

10/10 - 56
rur} -78
r2lt0 - 2007
20110 - 43

221t0 - 20tr
23110 - 52
23110 - 76
25110 - 8l
26110 - 52
26110 - 72
26110 - 77

Hampus Juelsson, St. Habo
Sabine Kirschard, Östergården
Frida Persson, Ljungaborg
Agneta Häger, Tallhöj den
Kerstin Mellberg, Holmarp
Ida Juelsson, St. Habo
Roland Erlander, Hagen
Leo Malm, Björkliden
Lena Karlsson, Lj ungalyckan
Peter Andersson, Björkhem
Lars-Erik Lundahl, Påbo
Inge Jönsson, Västergården
Tommi Sarhamo, Habo
Hanna Axelsson, Tomtebo

12 iff
60 åLr

37 är
65 är
43 ilr
14 år
78 ttr
10 år
69 ilr
45 ttr
40 är
69 är
49 är
44 är
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Hjälp gärna till!
Födelsedagama är ett uppskattat inslag, inte minst nu, när hus-namnen är med.

Fortfarande ber jag dock er alla hjälpa till att hålla listan aktuell!
It{yfi)dda? Fattas någon? Fel namn eller adress?

Tipsa! Annars kan vi ju inte veta!
/ Anna och Kerstin



Tallbacken 8/B-21'

Hej på er!

Sitter här nu och skrivernågra radertill vårtidning den 8 augusti. Kan

konstatera att juni, juliförsvunnittill historien i rasande fart. Fast med lite

eftertanke så har det ändå hänt en del, regeringskris, fotbolls EM, OS,

supersommar redan i början av juniföljt av störtregn och åska men fortfarande

varmtsammantaget en väldigt fin sommar.

Jag som jobbar mestadels ute så hänger inte hela semestern på fint väder men

jag gläds med de som jobbar inne till stor del och har dessa fyra till fem veckor

semester att det nu varit en så fin sommar, för hur många gånger slår vädret

inte om vid midsommartill ostadigare väder in i juli. Vad det nu beror på men

när man kan sitta på sin uteplats ta en kopp kaffe eller ännu bättre en öl och

höra ljudet från barn som badar och leker vid vår badplats då är det sommar.

När jagväxte upp var det med lite vemod det blev mitten av augusti då många

hus här var bebodda av sommargäster som drog hem. Stugan närmast oss på

Tallbacken bodde en Göran Johnsson, där Lennart och Sonja bor idag. Därefter

hade mina kusiner från Göteborg stuga, där Marita och Roland bor idag. I nästa

stuga kom Lars svensson från Borensberg. Hit flyttade Lars för åretruntboende.

Fantastisk utveckling att alla dessa hus idag är bebodda året runt.

Sen är det fantastiskt skönt att pandemin lagt sig och vi börjar blivaccinerade

lite till mans och kan börja umgås och träffas. Fast men vet knappt om det är ok

att ta i hand än mindre ge någon en kram.

Vi får hoppas att det inte kommer någon rekyl på detta under hösten.

Vi börjar så smått fundera på vad vi kan dra i gång för er Roasjöbor.

Den 22/B kl 11:00 bjuder Mikael och Pia in oss att titta på deras trädgård och

alta olika växter. Jag som haft förmånen att få en förhandstitt kan intyga att det

är väl värt ett besök. Vi bjuder på kaffe och lite fikabröd.

Vi har den årliga röjningen av gravrösen som Thomas tidigare såg till att det

blev gjort. Lördagen den 1U9 kl 09:00 tänkte vi försöka med detta. Som vanligt

står vi för fika och korvgrillning.

Rolig om ni kan tänka er att hjälpa till några timmar denna lördag.

Björn



Den ÅrHga Röiningen av Gravrösen

Den årliga röjningen av gravrösen som Thomas tidigare såg till
att det blev giort är tänkt att hållas:

Lördagen den 1ll9 kl 09:00

Som vanligt står vi för fika och korvgrillning.

Ni som kommer står för gott sällskap , glatt humör och god

arbetsvilja.

Medtag gärna räfsor, lie, trimmer m.m som kan vara lämpligt att
ha vid röjningen.

Hjärtligt välkomna!



Trädsårdsvisnine

Söndagen den 2218 kl 1 1 :00 bjuder Mikael och Pia in
oss att tittapä deras trädgård och alla olika växter.

Björn har haft formånen att fa sig en forhandstitt och

han kan intyga att det är väl värt ett besök. Bygdegårds

och Byalagsforeningen bjuder på kaffe och lite fikabröd.

Välkomna till Västergården, ganla konferens centret,

mitt emot gamla§rkan.


