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Så har nu vintern kommit och vi befinner oss i mycket miirkliga tider, då

vi ska träffa så lite människor som möjligt.
Jag ber er om ursäkt for det uteblivna december-januari bladet, men med

brist på evenemang och bidrag som lyser med sin frånvaro så ansåg jag
inte att jag kunde ä ihop något i december. Dessutom var det lite for
mycket med jobb och annat som jag var tvungen aff prioritera istället.
Så nu med ett nytt nummer, nytt år och nya tider så hoppas jag det finns
mänga som kan tärka sig att komma med lite inspirerande, roliga,
äventyrliga bidrag så vi kan fortsätta forgylla detta blad så det blir läsvärt.

Eftersom det är jag som skriver ihop i princip allt i bladet så blir det säkert

lite ensidigt. Men jag hoppas vi tillsammans kan göra det lite mer
innehållsrikt, dela med er av era upplevelser, intressen, m.m. Ju fler olika
bidrag desto roligare läsning. Jag saknar budkavlen också, var har den

tagit väge"@?
Jag forsökte forgylla deffa blad med lite bilder på tillbakablickar från
olika evenemang och händelser vi haft i vår by under åren och som vi ser

fram emot att fa ha igen när vi äter far träffas.
Tavarapå er där ute och njut av det härliga vintervädret. /Kerstin

Bland annat i detta blä:

. Födelsedagar

. Tillbakablickar

. Lite tankar om smått och gott ifrån vår
ordforande i Roasjö Bygdegård och
Byalagsforening, Bj örn Johansson.

Nästa nummer beräknas komma ut ca den l:e april
manusstopp den 23:e mars

AIla bidragär välkomna!!! @ '
/Kerstin Mellberg

Fredags 1l-fika i
bygdegården.

Tyvärr instäIlt tills vidare
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ztr - 56
3lt - 48
4ll - 2000
511 - 59

l0lr -93
13/1 - 80

tSlt -2006
19lt - 46
2011, -7r
2Ul - 42
21lt -90
22lr -71
24lr -97
24lr - 48
27lt -2006

GRATTTS i efterskott
Junuuri månud!

Anders Bertilsson, Solhem
Unni Elisson, Bergsäter
Olivia Fernebrand, Svedj an

Margareta Larsson, Furuhill
Jennifer Wulff, Svedj an
Åsa Johansson, Österbacka
Henrik Bylin, Eriksberg
Göran Andersson, Ju1åsa

Per Backlund, Bergagården
Ingemar Larsson, Holmarp
Martin Chemander, Julåsa
Åse Juelsson, St. Habo
Sara Offerlind, Larsabo
Elisabet Slättberg, Strömsberg
Rasmus Mellberg, Holmarp

65 är
73 är
21 åtr

62 är
28 är
4I t$
15 är
75 är
50 år
79 itr
3I är
50 år
24 åLr

73 är
15 år

212 - s6
412 - 50
512 - 57
slz -33

t2l2 -72
r4l2 - 7l
t4l2 -201t
l4l2 - 74
t712 - 20tl
t8l2 - 56
2312 - 88

2412 - 38
2sl2 - 60
2612 - 57
2612 -20t3

Februuri månud

Birgitta Bertilsson, Solhem
Kent Lindqvist, Ljunget
Lennart Axelsson, Ögärdet
Eivor Lundgren, Ljunglyckan
Daniel Julander, Holmarp
Anders Andersson, Habo
Ida Torstensson, Holmarp
Magnus Johansson, Slättäng
Rasmus Johansson, Österbacka Gård
Agneta Dunemark, Lj unglyckan
ClaraArnell, Björhem
Karin Skog, Mogaberg
Stefan Strömqvist, Habo
Pia Högberg, Habo
Viktor Johansson, Österbacka Gård

Hjälp mig hålla listan aktuell!

65 är
7l är
64 är
88 år
49 är
50 år
10 år
47 ät
10 år
65 är
33 tlr
83 år
6I är
64 är
8år

Födelsedagarna är ett uppskattat inslag i Bla't, nu när jag löser även detta själv så ber jag er alla hjälpa

till att hålla listan aktuell! NyJödda? Fattas någon? Fel namn eller adress? Jag har inte koll på alla som

flyttar inlut, fods/dör. Jag måste få er hjälp eller någon annan som tar över huvudansvaret.
/ /-L,.2)

/,iftet',t/rtr



U3 -83
U3 - 2000
213 - 44
613 -36
813 -2001

rU3 -72
rU3 - t6
t4l3 - 53

1613 -2012
t9l3 - s5
2013 - 66
2013 - 2002
2413 - s2
2413 -20rs
2613 - 2006
2913 - 10

214 -91
514 - 43

tll4 - 2000
lU4 - 80
t2l4 - 83

t2l4 -83
1614 *32
1614 - 2017
t714 - 52
t714 - 2012
2114 - s9
2614 -36
2714 - 2008
2814 -35

Hjälp mig hålla listan aktuell!
Födelsedagarnaär etl uppskattat inslag i Bla't, nu när jag löser även detta själv så ber jag er alla hjälpa

till att hålla listan aktuell! NyJödda? Fattas någon? Fel namn eller adress? Jag har inte koll på alla som

flyttar inlut, ftjds/dör. Jag måste få er hjälp eller någon annan som tar över huvudansvaret.

/,!761.vi,,

GRATTII på fi)delsedagen i mors!
Jessica Karlsson, Bi örkliden
Henrik Hedlund, Orrhult
Thor Elisson, Bergsäter
Birgit Kristoffersen, f.d. skolan
Lukas Kristoffersen Lj unget
Titti Kristorffersen Lj unget
Alfred Torstensson, Julåsa
Olle Jideborn, Larsabo
Miilo Vayrynen, Åsen
Marita Erlander, Hagen
Madeleine Jepson, Källäng
Isaac Karlsson, Tomtebo
Monica Öjdefors, Vännebo Granlid
Liivia Vayrynen, Åsen
Albin Torstensson, Holmarp
Lukas Johansson Mellberg, Holmarp

GRATTIS på födelsedagen i april!

Andreas Hagenbrant, Östergården
Lilian Laakso, Holmarp
Albin Hagenbrant, Tallbacken
Urban Torstensson, Holmarp
Nicklas Malm, Björkliden
Jinying Lie, Slättäng
Marit Bertilsson, Västergården
Kevin Arnell, Björkhem
Lars Axelsson, Lindehöjd
Wilda Sarhamo, L. Habo
Annelie Wickgren, Östergården
Bertil Dahlberg, Västergården
Arvid Johansson, Österbacka
Willy Kristoffersen, f.d. skolan

38 år
2l är

77 är
85 år
20 är
49 är

5är
68 år
9är

66 är
55 är
19 är
69 är
6är

15 är
11 år

30 år
78 är
2l är
4l är
38 år
38 år
89 år
4är

69 är
9å§

62 är
85 år
13 år
86 år
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Hej på er! Tänkte ge mig på att skriva några ord i denna tidning.

Vi ber om ursäktför att den är lite sen men nu är den här ialla fall.

Man får nästan nypa sig i armen varje morgon som man vaknar till denna vinter
som vi får uppleva just nu, det är som att röra sig i ett vykort så vacker som det
är i naturen. Även om -20 är lite väl häftigt. Man hoppas att fästingar, älgflugor
och barkborrar iskogen får sig en tuff match med denna kyla.

Jag kan inte låta bli att kommentera den pandemi som vi har befunnit oss i
snart ett år. Verksamhet som vi i Roasjö Bygdegårds och byalagsförening tänkt
och brukar genomfora har skett i mindre skala eller upphört helt tyvärr. Vifår
försöka oss på ett omtag när pandemin släpper. Vi skulle normalt sett haft ett
öppet årsmöte, men har beslutat att göra årsbokslut utan ett öppet möte i och
med att vi inte skallträffas ionödan. Vi hoppas att vi kan genomföra nästa
årsmöte stadgeenligt. Är det någon som har synpunkter på detta så hör ni av er
till mig (Björn).

Men trots läget så blir lite gjort för vår by. Våra vandringsleder använts flitigt
detta syns om inte annat på sociala medier där man kommenterarvåra leder.
Vi har en pärla utmed våra leder och det är den gamla kvarnen. Lars A har sökt
bidrag från kommunens byalagspeng till virke för att bygga ett vedförråd samt
bord med bänkar och fick detta beviljat. Vi har under några onsdagskvällar
byggt ihop detta och väntar nu till våren för att kunna placera ut dessa vid
kvarnen.

I vilket fall som helst så går vi mot ljusare tider och man njuter av dagarna som
blivit lite längre. I min värld så har mina L9 amkor börjat kalva och varjegång
det föds en kalv så förundras man över att de redan inom en timme står på
egna ben och lyckas hitta en spene för att få den viktiga råmjölken för att sedan
inte långt därefter försöka sig på lite spring. Sen kan man tycka vad hemskt och
föddas ut i -20 men det är inga problem så länge kon slickar sin kalv torr. I min
ungdom (rätt länge sen) så var jag och besökte Thor Elissons bror Anders i

Wyoming där han var förman på en ranch med 2000 kor. Dessa kalvade i ned
till -40 men även detta gick bra. Under kalvningsperioden red dom hela tiden
föra att ha uppsikt. (Vilket hemskt jobb att sitta på en hästrygg i -a0).



Det har hänt lite andra positiva saker det sista halvåret. Vi var under våren lite

undrande vad som var på gång på tomten för det gamla fattighuset. Det visade

sig varett danskt parsom letat länge föratt finna en plats att bygga ett hus

bland träden. Jag har fått möjlighet att besöka dom i deras hus och det är

fantastiskt häftigt. Även Björn och Åsa (Österbacka gård) har byggt och satsat

rejält under hösten till sina amkor som fick flytta in i sin nya boning lagom till

jul. Detta betyder mycket mer förvår bygd än vad många förstår. I mitt jobb

åker jag i många byar där det inte finns några jordbrukare kvar och naturliga

beten och åkrar växer igen. Så vi får gratulera oss till detta men framförallt

tacka Björn och Åsa för att de vågar satsa i vår bygd.

Vi i Roasjö bygdegård och byalagsförening tar gärna emot förslag om det är

något som tycker borde göras för att vi ska ll få det bättre i byn. Så kom gärna

med förslag och önskningar. Byalagen träffar kommunen med jämna

mellanrum och då har vi chansen att trycka på med vad vi tycker och vill.

Vi som sitter i styrelsen är Björn Johansson, Birgitta Bertilsson, LarsAxelsson,

Hans Jepson, Anna Allard, Arne Häger, Sandra Torstensson, Anders Andersson,

Ulf Björklund, Nicklas Malm, Henrik Johansson.

Till sist för er som är med på städlistan av vår Bygdegård så är det viktigt att ni

åkerdit även nu när inte är uthyrd så mycket. Extra viktigt är att ni spolar i

toaletter och diskhoar för att fylla vattenlåsen. Framförallt nu när det är riktigt

kallt är det viktigt med tillsyn. Tack för det jobb ni gör för vår Bygdegård.

Mvh från ett vintrigt Tallbacken.



Några tillbakablickar från åren som gått

Under åren som gått har det hänt mycket i vår by och många personer har engagerat sig för att det

ska vara en trivsam by att bo i. Här kommer några både äldre och yngre bilder på en del som hänt

här. Tänk vilket engagemang och vilken tid som lagts ner för att allt detta skulle bli av och för våra

bybors trivsel. Jag tror vi alla längtar efter lite nya evenemang och händelser nu så vi kan börja träffa

människor igen och ha det trevligt på olika vis.

Midsommar 2012

Midsommar 2017

Traktorrace 2014

/Kerstin Mellberg





Lucia ZUIU



Country afton i bygdegården 2017

Grisfest i bygdegården 2018

Kent och Göran kockade

och stod för maten vid
grisfesten



Höga rös röjardag 2006

Vårmarknad 2005

Bodflytt av

sockenmagasin 2008



Kolmila 20Ls

Renovering av Kvarnspången zOLg
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Barnsudoku
SVAR

o Fyll i de tomma rutorna.
oAlla siffror, från 1-4 måste finnas med i varje
vägråt och lodrät rad.
oVarje markerad läda (2 x 2 rutor) måste
innehålla 1-4.

Vad betyder ordspråket?

Som man ropar i skogen får man svar.

1. Ugglorna börjar hoa.

X. Är du dum mot andra blir du
behandlad likadant.

2. Älgarna i skogen undrar vad som
händer.

Hjälp musen att hitta sin handväska!

Hur kan hon gå for att hitta handväskan. Rita hennes väg fram.
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Visste du att...

. om man krockar i 50 km i
timmen utan
bilbälte så iir det som att hoppa
från tredje våningen på ett
hyreshus?

o geparden iir jordens

snabbaste däggdjur? På kortare
sträckor kan den komma upp i
nästan ofattbara 120 km/tim.

o Kebnekaise är Sveriges
högsta berg med sina 211

meter över havet?

. en liten (33 cl) burk läsk
motsvarar ca 12 sockerbitar?

. barn behöver röra på sig fiir
att utvecklas?

r forfattaren till Harry Potter-
böckerna, J. K. Rowling, är
från Skottland?

Hanna ÅIerlund, Springvikarie. Skellelteå - w.lektion.se


