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Så har då hösten kommit och kylan är r antägande. Restriktionerna är

släppta och alla ska leva som forut igen. Men när man kommer ut bland
människor i massor är det inte utan att man kärrner sig fortsatt forsiktig,
vilket man ju också bör. Vi har nog blivit lite folkskygga det här senaste

året. Får väl se om det håller i sig att hälsa på avstånd och stå och prata med

människor på 1,5 m avstånd. Tänk vad fort man vänjer sig vid att hålla

avstånd.
Nu ser vi fram emot en häriig höst med Corona som ebbar ut, så vi kan

träffanära och kära som tidigare och umgås med alia vi vill.

Onskur er alla en fortsatt hiirlig höst! / Kerstin

Bland annat i detta blä:
r Info från byalaget
o Röjning av gravrösen
r Trädgårdsvisning hos Pia, Mikael och Emelie
r Söndagen den T lll kL10, promenad (korta

delen av Groboleden)
c l9ll1 AW i bygdegården, mer info via sms.

t Fler tankarfrån Greta Hciggström
(tack Gretafar dinafina bidrag)

Nästa nummer beräknas komma ut ca den 1:e december
manusstoPP den 23:e november

Fredags kl. ll-fika i
bygdegården.

Nu kör vi igång igen @
2a fredagen varje månad

L?ILL ochLL/LZ
Alla Hiärtligt Välkomna! !

ä w%ffi..:*v rya@*we& #

AIla bidragär välkomna!!! @
/Kerstin Mellberg



Om Roasjö Byalag och Roasjö Lokalblad
Bla't utges av: Roasjö Byalag, som består av alla Roasjö-bor.

Ordf: Göran Andersson, tlf: 0325-62 27 13, e-post: julasa@telia.com

Byalagets hemsida: www.roasjo.se
Byalagets bankgiro-nr: 53 13-0977

Planerad utgivning: 1 nr varannan månad ä 5-8 ark. Upplaga f.n: 11.2 ex.
AIla nummer (även äldre) kan nu igen hämtas på www.roasjö.se
Hemsidan sköts numera av Felix B. (är under ombyggnad).

Redaktör: Kerstin Johansson i Holmarp
Hem-telefon: 0325 -62 22 50. mobil: 070-63 66 147 .

Adress: Roasjö Holmarp 302, 512 92 Svenljunga

roasjoblat@hotmail.Se Tänker svara med Mottager-besked.

Ring annars och kolla, om ditt mejl och redaktören fungerat! O

utgivningen
och fär den

E-post:

Bid{ag: Behöver jag ha SENAST den 23:e innan

- KLARA FOR TRYCK! Då vet jag vad jag har,

behövliga tiden på mig att pussla och trycka.

T.ex. forenings-protokoll, som du vet * pä gång och vill ha med
innan månadsskiftet: Hör av dig innan den 23:e bara, så löser vi det.

Märk kuvertet/mej let med "Lokalbladet".

Innehåll: Lokalbladet bliro vad vi gör det till. Alia bidrag tas tacksamt emot!

Bilder är alltid trevligt! Foton blir tydligare, om ditt original är lite blekt.

Prenumeration: Boende i Roasjö socken får tidningen, utan att behöva betala.

Men betaia gäma något ändä, t.ex. 200 kr på Byalagets bankgiro-nr.
5313-0977 (Ange namn), och/eller hjäip till med utkörning m.m.

Post-utskicken hål1er Britt i L. Apelnäs (tel: 0325-62 20 45) inu.
Du kan fortfarande gratis få extra ex, om du själv vili skicka till
intresserade (t.ex. släkt)! Post-pren.-pris bestäms nästa årsmöte.

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 for övriga: Liten notis/blänkare: 50 kr.
Kvarts-sida: 100 kr. Halv-sida: 250 kr.
Helsida kostar 500 kr för alla.
Vrilkommen stt annonseru! Visa oss, vud du gör!

Information om ideella evenemang kostar självklart inget!

%frdfr*



1lt0 - 2009
2110 - 62

3/10 - 61

7lr0 - 84
10/10 - s6
1 1/10 - 78

t2lt0 - 2007
20110 - 43

22110 - 2011
23110 - 52
23110 - 76
2slt0 - Br
261t0 - s2
261r0 - 12
26110 - 77

3lt1 - 59
3lrt - 47

4ltt - 64
5ltt - 54

6l1t - 56

6llt - 2018
T ltt - 2014

1311r - 72

t4lt1 - 67

t7lr1 - 20tt
211t1 - 64
zgltt - 29
24ltt - 48

GRATTIS på födelsedagen i oktober månad!

Hampus Juelsson, St. Habo
Eva Strömqvist, Habo
Sabine Kirschard, Östergården
Frida Persson, Ljungaborg
Agneta Häger, Tallhojden
Kerstin Me1lberg, Holmarp
Ida Juelsson, St. Habo
Roland Erlander, Hagen
Leo Malm, Björkliden
Lena Karlsson, Lj ungalyckan
Peter Andersson, Bj örkhem
Lars-Erik Lundahl, Påbo
Inge Jönsson, Västergården
Tommi Sarhamo, Habo
Hanna Axelsson, Tomtebo

12 är
59 är
60 år
Ttar
65 är
43 är
74 är
78 är
10 år
69 är
45 är
40 är
69 är
49 är
44 är

GRATTIS på födelsedagen i november månad!

Anna-Karin Ömi, Strömsberg
Kerstin Sundling Strömsberg
Carita Asp, Orrhult
Lennarl Dahlbeck, Lillebo
Per-Ole Larsson, Furuhill
Vidar Torstensson, Juläsa
Viggo Arneli, Björkhem
Anna Allard, Larsabo
Eva Hagenbrant, Tallbacken
Olle Johansson-Ström, Lärarbostaden
Mikael Eriksson, Västergårdsvägen
Roland Andersson, Holmsj öbäck
Christer Persson, Orrhult

62 är
74 är
57 är
67 är
65 är
3är
7är

49 är
54 är
10 år
5l är
92 är
73 är



3lt2 - 45

7112 - 4s
1,1112 * 65

14112 - 74
26112 - 25
271t2 - 60
29112 - 61

GRATTIS på födelsedagen i december månad!

Lars Enander, Mogaberg
Roland Björk, Högarös
Mikael Gustafsson, Bj ömhalla
Magnus Johansson, Slättäng
Greta Johansson, Ljunglyckan
Christer Fridell, Busagården
Frank Hediund, Orrhult

76 är
76 är
56 är
47 är
96 är
6l är
60 är

Hjälp gärna till!
Födelsedagama är ett uppskattat inslag. Det kan dock vå1la lite strul, så

därfor ber jag fortfarande er alla krjälpa till med att hålla listan aktuell!
Nyfödda? Fattas någon? Fel namn e1ler adress?

Tipsa! Annars kan vi ju inte veta!

"%ir,rr. @ %Grdnrr
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AnnKristin Anki Axelsson
Roasjö, Lindehöjd

Du finns ivinden. dufinns isolen, du finns iregnel
Du finns alltid hos oss

Tack alla för er värme, omtanke och stöd.

LARS

PETER. ANNA och LINA N4ED FAN,4ILJER
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Info från Byalaget

5öndagen denT llt kl 10 samlas de som vili, så går vi korta delen av Groboleden
(akm). Tag med egeil fil<a som vi tar under vandringen på lämpligt ställe.

Fredagen den 19/11 öppnar vi bygdegårclen för AW. vi återkommer med mer

info via sms.

Vi har investerat inya bord och stolar ibygdegården. Om någon aver
Roasjöbor vill ha några av de gamla borden eller stolarna så går det bra att
hämta. Ring Björn Jshansson om ni vill hämta"

Hölsningar

från Byalaget



Årets rösröjning

På årets rösröjning var det stor uppslutning av både unga och äldre. Det var ett
gott gäng som hjälptes åt att röja och snygga till rösena. Lite fikapaus och en

gemensam grillstund efter arbetet gjorde dagen till en trevlig stund av

gemenskap. Bra jobbat alla som hjälptes åt och tack till grillgänget som fixade

lite käk. Ju fler som hjälps åt desto fortare går det.
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Trädgårdsvisning hos Pia och Mikael.

Emelie visar runt oss och berättar vad de gjort i trädgården och hr-rr hon får växterna att trivas. Ett
mycket trevligt besök i sommar-idylliska Roasjö.
Trädgården har forändrats över tid på många sätt. Vi fick veta att i "tidernas begynnelse" gick det
kor och betade här och barnen åkte pulka i backen ner mot kyrkan.
Roasjöbor från olika håll i byn fick även bekanta sig lite med både nya och gamla Roasjöbor.
Märkligt att man bott i byn så länge och ändå inte träffat alla än. Tack Pia, Mikael och Emelie.

Text och foto: Kerstin Mellberg
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Pumpor
Föli vokolerno och hiölp poiken genom pumpo-lobyrinten till troktorn.
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