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Upps! vilken tabbe jag gjorde sist då, nytt är var det ju ja. Som en bekant
till mig sa, "det där äretriiknas inte", så i så fall blev det ju rätt, Jajaibland
ska väl den mänskliga faktorn märkas. Ber om ursiikt lor detta.
Jag hoppas ni njuter av det härliga vår-vädret med sol och viirme lite till och
från, det åir lite skillnad mot niir jag sl«ev bladet sist då det var rog1, blåst
och rusk- 

.

"Roasjö bygdegårds- och byalagsforening har bestiimt sig fiir att be alla med
trädgård och grönsaksland att fiirbereda fiir lokal odling av bananer som
krisåtgard nu när Ryska banan-fafie inte fär lossa sin last i Sverige. Därfor
vill vi be alla som har möjlighet att ställa om sitt grönsaksland, gräsmatta
eller dylikt for bananodling. En lokal banansort, som klarar av attväxa i vår
odlingszon 4-5, har tagits fram, den kommer kallas ftir Roasjöbananen. Mer
information om dettakommer komma om hur du/vi praktistr( går tillväga for
att starta upp bananodlingen.
vi hoppas på hög uppslutning kring detta projekt från alla Roasjöbor!"

Glad April, april önskar vi er ulla

Bland annat i detta blä:

o Födelsedagar
. Budkavlen iir tillbaka (vi hoppas den

skickas vidare nu @)
o Både viktig och rolig info från
. bygdegård och by alagkring:. Hjärtstartaren

. Fixardag

. Valborgsmässoafton

. Cadillac-band och

. Roasjöbladet.
oAikido - träning

/ Kerstin och Anna

Nästa nummer beräknas komma ut ca
dgn L:e april

manusstopp den 23:e mars

/Kerstin Mellberg

Fredags 11- fikat är
Återieen tillbaks!!

den 2:afredagen varje månad.

Fredagen den 8 april
och
X''redagen den 13 maj

AIIa bidragär välkomna!!! @



Roasjö bygdegård och byalagsfrirening

Ordf: Björn Johansson,

mob: 070-6631903,

e-post: b.i om.roasj o@tele2. se

rrywr,l'.roas-io. se

Administratör hemsida: Martin Chemander
mail: mafiin chemander@hotmail.com

mob: 073-6524755

Roasjös Facebooksida:

Administratör: Sandra Torstensson

Bankgiro-nr: 5876 -4358
Swish: 123 32 147 98 (Roasjö bygdegårdsforening)

Hemsida:



Om Roasjö Lokalblad

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

Planerad ut@g: 6 nummer om året ä ca 100 exemplar.
Alla nummer (även äldre) kan hämtas på ]vww.roasjo.se. @å 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: 070-636 61 47.
Adress: Roasjö Holmarp 302, 512 92 Svenljunga

E-postlbidrae:
Skicka bidrag till : roasj oblat@hotmail. se

Behiver vara inne senast den 23:e innan utgivningen
Märk kuvertet/mejlet med'Lokalbladet'. Jag svarar oftast med ett
mail, men ring gärna och kolla annars, så jag inte råkar missa något.

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

Prenumeration: Boende i Roasjö socken ffir tidningen. Ett bidrag till bladet är
välkommet, t.ex. 200 k på Byalagets bankgiro-nr. 5876-4358
(Arrg" namn) och/eller ttjälp till med utkörning m.m.

Post-utskicken håller Anna Allard i Larsabo i tel.nr 070-648 89 94.
Post-prenumeration: 1 00 kd ilr.
Utebliven tidning: Det finns enstaka extra ex. att hämta hos Anna.

Annonsering: Gratis fiir oss boende i Roasjö socken i max. halv-sida (A5).
Priser for 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!

Yölkommen att annonseru och skicka in bidrag! Yisa oss, vad du gör!

o %fr,Jfr*



E B,Attt S y,i fö {e fs e dag en!

Hjälp gärna till!
Födelsedagarna är ett uppskattat inslag vi ber er fortfarande om hjä1p med :* :.--.
listan aktuell!!
NyJiidda? Fattas någon? Fel namn eller adress? Tipsa! Annars kan ju inte redar i :-:

214 -9r
sl4 - 43

1U4 - 80

1214 -83
t2l4 - 83
t6l4 -32
1614 - 20t7
1714 - 52
t714 - 20t2
2U4 - 59
2714 - 2008
2814 -35

5ls - 64
sl5 - 48
515 -20t7
715 - 62

t2l5 * 89
18/s * s0
18/5 - s3
2Us - 83
2115 - 92
2415 - 99
3015 - 93

EB,ATTIS yafödefsedagen i ayrifr

Andreas Hagenbrant, Östergården
Liiian Laakso, Holmarp
Urban Torstensson, Holmarp
Nicklas Malm, Bj örkliden
Jinying Lie, Slättäng
Marit Bertilsson, Västergården
Kevin Arnell, Björkhem
Lars Axelsson, Lindehöj d
Wilda Sarhamo, L. Habo
Annelie Wickgren, Östergården
Arvid Johansson, Österbacka
Willy Kristoffersen, f.d. skolan

JI AT

79 är
42 är

39 är
39 är
90 år
5år

70 är
10 år
63 är
\4 är
87 är

58 år
74 är
5år

60 är
J5 Ar

72 är
69 är
39 är
30 år
/-J Af

29 är

E"AffIS yåfötre[sedagen i maj

Bj örn Johansson, Tallbacken
Birgitta Jakobsson, Eriksås Torpet
Tuva von Kraemer, Ljungaborg
Lars-Åke Hansson, Bränningen
Sandra Torstensson, Julåsa
Per-Anders Axelsson, Kvamagärde
Christina Nilsson, Orhult
Andrd von Kraemer, Ljungaborg
Rebecka Larsson, Furuhill
David Offerlind, Larsabo
Christoffer Gustavsson, Bj örnhalla



516 - 67
1U6 - s2
1416 -20t2
1516 - 20tl
1616 - 64
2U6 - 87

2216 - 90
2sl6 - 57
2sl6 - 2009
2sl6 - 60
2sl6 - 40
3016 * 67

GRATTIS på födelsedagen i juni

Yr.onne Andersson, Habo
Sonj a Christensson, Lillebo
Theo Larsson, Åsen
Tim von Kraemer, Ljungaborg
Pia Eriksson, Västergårdsvägen
Jonas Väyrynen, Åsen
Emma Jacobsson, Eriksås Torpet
Thomas Johansson, Lj ungåsen
Max Malm, Björkliden
Eva Book, Ljunget
Larla Torstens son, Ho lmarp
Ulf Björklund. Tomtebo

Födelsedagana är ett uppskattat inslag i Bladet.
Fortfarande ber vi er alla om hjälp att hålla listan aktuell!

Nyfidda? Fattas någon? Fei namn eller adress?

Tipsa och maila/ring oss! Annars kan vi inte veta!

-- a)-\ ar
70 år
l0 år

11 år
58 år
35 är
32 är
65 är
13 är
62 är
82 är
55 år

:§r,:iii,:ii!iri::i:.J

..t

Hjälp gärna till!

I Anna & Kerstin



Hej !

Då var det dags med lite ny info om vad som händer i blr-

Hiärtstartaren
Först villvi informera om var hjärlstartare som sitter utvändigtpå bygdegarden.
Skyltarvisar fran parkeringssiCan varden sitter. Äk gärna neroch titta var den sitter
om niskulle behöva hämta cen. När man använderden så finnsdettydliga
instruktionerbade I sknf: cch luC hrrnigör. Förhoppningsvis behöverden aldrig
än dvän das.

HLR utbildninq
Vi planeraratt underaret haen utbildning iHLR,vi återkommer med tid omdetta.

11-kaffe i bvgdeqården 2:a fredagen varie månad

Vi försöker återigen att dra i gång vårt 1 1-kaffe, 2:a fredagen varje månad efter att
detta gått lite istå underpandemin. Göran (0703-673820)är kontaktperson fördetta
men vi får hjälpas åt.

2314 Fixardas

Lördagen 2314 k|,09:00 samlas vi till en frxardag för att städa i och runt bygdegården
samt lite snickerier. Tag gärna med en kratta, sekatör elier sopborste.

30/4 Valborqsmässoafto n

Planen äratt fira in valborg vid kvarndammen 3014 kL 19.OO. Vi tänder grillen och n I

tar med vad nivillgrilla och dricka. Göran har Iovat att fixa med sang, men vi f ar
hjälpa honom så han slippersjunga själv. Vätkomna!!

1116 Cadillac band

Spelningen med Cadillac band ärframflyttad till 1116. Mer info kommer senare.

t



Roasiöbladet

Vårtidning deias uttill fast coende i Roasjö. Denna april-tidning Iäggs även r depostlador som tillhöreJ fast boende så villnifortsättningsvis ha vår tidning betalarnien prenumerationsavgift 200kr till bq nr: 5313-ogTT ellLr swish till.123 32 147 gg.
Märk inbetalningen med Roasjöbtai.

Kommun-information

Jag' sandra och Lars var på byalagsmöte med kommunen där vi fick information omhurkommunen förberedersig för dån situation som uppstått sedan Rysslandsinvasion av Ukraina. om vi mot allförmodan skulle bli paverkade av detta även isverige, ser kommunen våra bygdega.car sc'r en naturlig plats för samling. Nienocksa Som en plats iö. ati.a L: -:c-n:: C-,l- t.Cina.e rn.c.mationskällcrsk;lleslas ur. Sku i: er-=:e:s as _-.^e- r:<< ;_ _: _"",":^"::ll,
elVefk. 

2!ur. o. J i _ , _;r)_.J _, v_e: al C. .a B,,,,gCegafden via

Dessa sista rader känns overkligtatt behöva skriva, men med den verklighetsområder i Ukraina blev detta aktuellt.

llBjörn



Hej !

stort tack till alla som betalt in till Lokalbladet och medlemsavgift för
2022.

Tacksam om ni skriver vad det gäiler när ni betalar, om det är till
Lokalbladet, medlemsavgift eller hyra. Blir lite lättare att redovisa i
bokföringen

Tack på förhand

Birgitta, Kossör i Roasjö bygdegård- och byotagsföreningen

Den 16 april från kl. 11.00 - kl. 15.00 öppnar vi vår marknads-
vagn för försäljning av strumpor med olika ull och div.
produkter från min Fotvård i Fritsta, lite smycken i silver och
bärnsten men även annat.

Det serveras varm korv, små tilltugg och kaffe

Hjärtligt välkomna till Habo (där vår vagn står)

Tanken är att därefter ha vagnen tillgänglig
vardagar 15.00 -18.00.

Mvh Eva och Stefsn Strömqvist i Habo 7 02
För mer info ring Eva: 0730 - 42176g eller

med kaka.

Stefan:0735 - ZBZ303



Kalas AIfons Åberg!

Lördagen den 2 april hade vi besök avAlfons Åbergl

En uppskattad teater av både vuxna och barn.

Det var ca 12 barn på plats från Roasjö och närliggande orter.

Efter teatern så bjöds det på saft och bulle.

Tack alla som medverkade !

/Roasjö bygdegå rdsföreni nglbya I a g



Hej allihopa,

Som vissa av er kanske redan vet fick Ljunget nya ägare 202A. Vi köpte fu av Äm&itt ah
Kent och flyttade då hit i november 2020. Våra namn är Titti och Terje rcisroftrsq Yih
en son vid namn Lukas och en dotter som heter Anja.

Innan vi flyttade till Ljunget bodde vi tidigare i Guttorp sedan 2003 och innan dess bodde vi i
Holmarp. Titti är från Ljungbyhed i Skåne och Terje ärhärifrän Roasjö. Vi träffades genom

skyttefiireningen i Roasjö och anledningen till att vi valde att stanna kvar här blev framfiirallt

fiir att Terje iir uppväxt hår samt fritidsintresset och att vi självklart trivdes här. Omrädet ffir
oss kändes väldigt lugnt cch fridfullt fiir våra bam att fi viixa upp i.

Ett gemensrlmt futresse som fortsätter växa i familjen åir hästarna. Från

frorsta börjar var det Anja som drog in oss på detta spåret och det

började redan när hon var liten. Nu har vi wå islandshästar vid namn

Lipurta och Arion. Lipurta, eller Lippan som hon kallas, köpte vi av

Ann-Britt så att hon fick stanna kvar på gården och bo här med oss. Yi
har även en hund vid namn Nelly som vi har haft rndrmare 12 är.

Sedan har vi även vår iilla flipperkula, katten Tetris pä i,5 år som vi
köpte från Källäng.

Som andra intressen har Terje aikidon (som dr en typ av självförsvar), Titti tycker mycket om

att baka och Lukas älskar kaktorer. Förutom djuren §cker Anja mycket om att fota och

överlag organisera saker samt att skriva både böcker och noveller. Hon ldser just nu tredje

året på lin1en kreativ kommunikation på gymnasiet diir hon har inriLrtat sig på

textkommunikation.

Vi trivs väldigt bra här på Ljunget och är väldigt glada att vi bestämde oss ör att flytta hit. Vi
hoppas att ni alla ffir en fortsatt bra dag. Nu 1ängtar vi efter våren.

Med vänliga hälsningar,

Familj en Kristoflers en





Morgonpoesi

Vaknar, står upp, tittar ut, vädret sådär på morgcne -
nyheterna, erände och dubbert erände.

Efter en kort anarys, det kan bara bri bättre , brabörjan
på dagen.

/ / By ggdepoeten Gcddag I ivet
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Potatis till SALUI

Okänd fast sort och obesprutade:

/ Lars Axelssonr+

Säljes av Lars Axeisson 0706 _ 2g7776

,*

Hej!
d

Vi odlade potatis förra.året och trotts idogt ätande har vi mycket kvar. I och med detta har detuppstått en möjlighet för er att köpa Oo,r',,, av oss.

i;l;: 
sorten Asterix som vi har kvar av, det är en fast potatissort. vi säljer den i 5 kg påsar och tar 5

Är ni intresserade så ring vår försäljningsansvarige Lennart 0703201 263. 
r ...ovs,,Jvu,,6s LcilildrL u/uj

ii

/Lennart, Sonja, Björn, Eva, Christer och lena
{F



AIKIDO - träning
Jag funderar på att starta upp en Aikidoträning for ungdomar nrinst 13 år
i Västergårdens dojo

ordet aikido skrivs på japanska med tre tecken (äfiE) och kan
översättas: "den harmoniska kraftens väg,,, ,,vägen 

titt harmoni med
livskraften" eller "vägen till harmonisk anda,,. Aikidons tekniker är
baserade på cirkulära rörelser som delvis kommer från svärdskonst, och
på att aldrig konfrontera energi eller kraft. Man strävar efter att aldrig
möta kraft med kraft, utan att lägga sin kraft till den andres och
därigenom uppnå harmoni. Därför spelar storlek och fysisk styrka liten
roll iaikido

Trots att aikido i manga avseenden iränas som en självförsvarskonst,
talar man inie om motstandare utan om partner. De flesta grenar av
aikido har inga tävlingar, och man tarar gärna orn att utvecklas genom
samarbete i stället för genom konkurrens.

"*fi+
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De här knasiga, tärgglada tupparna är gorda av vanliga kiädn,,,;c- : _ :-" rlL
enkelt och roligt tips på påskpyssel sonn barn i alla åldrar ka^ =:-:

Material:

Klädnypor av trä, hobb;,[ärg, rui ög:-
f," t I

l-,1ädrar och orange pa0pe' till nabn.
Gör så här:
. Måla kladn'i::^ :^ ::t:=^rä.e
ccr låL torka.

" fiåla c ,ka mönrsterI a'-^,, <a^i:
f;rg
. Prickarna har vi gjort med hjälp av

en tops och linjerna med hjälp av en

tändsticka.

. Dutta Färg på tackstickan och
tryck den nrot klådnypan.
. FasL ögon, klipp till ett näbb och

lir-nma Fast tjädrar på baksidan

t{ffi
.ru7 t-\n.i -1 ä


