Byalagets styrelse:
Ordförande: Rita Wiik Heininen
010-401 78 41
Vice ordförande: Marie Sundberg
Sekreterare: Agneta Widén
Kassör: Christer Pettersson 0142-712 92
Ledamöter: Margareta Hesslevad, Roland
Karlsson, Margareta Göthberg,Inger
Matsson och Christina Ekman Engholm
Suppleanter: Jenny Aakula, Gunilla Bylfors
och Katarina Joelsson
Historiegruppen: Agneta Widén, Margit
Brandt och Roger Svensson
Ansvarig Byabladet: Rita Wiik Heininen,
010-401 78 41, ritawh@live.se
**** **** **** **** ****
Rök-Svanshals Byalag
bildades 1998 och har ca.100 medlemmar.
Medlemsavgiften för 2019 är 50 kr för
enskild och 100 kr för hela familjen.
Ny eller gammal medlem, alla kan vara
med i Byalaget!
Bankgiro 5593-0861
Kom ihåg att skriva avsändarnamn!
Nu kan du även swisha din medlemsavgift
till 123 291 7490

Annonsprislista
Helsida
500 kr
Halvsida
300 kr
Småannons
200 kr
Föreningsannons/information
kostnadsfri i mån av plats
Nästa manusstopp:
15 feb 2019

NUMMER 4 dec 2018–feb 2019
Hemsida: www.visitvaderstad.se
Kalendarium

Öppet
Måndag – fredag 9-19
Lördag - Söndag 10-17
Turistserviceplats och
anslagstavla för bygden
Välkomna! Docka och Kalle
Tel. 0142-712 20

Varje lördag kl. 18.00
Helgmålsringning med bön i Röks kyrka
***
Lördag 1 december kl. 15.00
Julauktion i Röks församlingshem. Därefter
gudstjänst i Röks kyrka kl. 18.00
***
Onsdag 5 december kl. 12.00
Julbord i Röks församlingshem
***'
Onsdag 19 december kl.17.30
Levande julkrubba
Röks kyrka
***
Onsdag 16 januari kl. 14.00
Syförening i Röks församlingshem
***
Söndag 27 januari kl. 16.00
Gudstjänst i Röks kyrka
***
Onsdag 6 februari kl. 12.00
Sopplunch i Röks församlingshem
***
Onsdag 13 februari kl. 14.00
Syförening i Röks församlingshem
***
Söndag 3 mars kl. 16.00
Gudstjänst i Röks kyrka
***
Onsdag 6 mars kl. 12.00
Sopplunch I Röks församlingshem

Ordförandens spalt
Hej alla i höstrusket! Skönt att
kura skymning med tända ljus
och kanske lite glögg. Men
alldeles snart svänger det till
ljusare tider. Men först ska vi fira
jul och nyår, som jag hoppas blir
riktigt bra för oss alla. Sedan i
vår är det årsmöte som jag
önskar blir välbesökt. Era
insatser och medlemskap
behövs för att vi skall ha en
levande landsbygd! Även hjälp
vid Lorasjön är välkommen, så vi
kan hålla den fin. Med önskan
om en god jul ett gott slut och
gott nytt år till er alla!
Ordförande Rita Heininen

Barn och ungdomsminnen från Dalbobeta
av Nils-Erik Larsson, Uppsala
Vi hade tjej anställd en tid på Hejla under 50-talets senare hälft. Hon
hette Elvy och var från Dalbobeta.
På vägen upp mot Dalbobeta anlade Svanshals IF en fotbollsplan där
jag debuterade som fotbollsspelare. Den gamla fotbollsplanen låg vid
Strömmestad dit jag i unga år åkte på min cykel med stort framhjul
och litet bakhjul. Det blev ingen proffskarriär, men kul var det! Jag
minns en del spelare – Brandt, Reimer..
Omklädningsrummet var ett lite rödmålat hus med två
omklädningsrum och ett litet rum för domaren, som ibland hette Allan
Greck. Det blåste rakt genom huset då läkt saknades på ytterpanelen
och "tvättrummet "var ett dike, som vi tvättade oss i efter matcherna.
Ett dike som vi ofta delade med ett gäng kor!!
Oförglömliga minnen! Lika oförglömliga som skidans dag vid gamla
skolan i Kvarntorp, för att inte tala om prisutdelningen och
säsongsavslutningen i "Holken" som ligger några hundra meter från
Hejla. Då uppträdde lokala förmågor med egna sketcher och sånger,
till den stora publikens uppskattning. En text jag minns särskilt väl;
”Figge Larssön – han har en pöjk utan like, söm en älg flög han över
gärdsgård och dike. Dä va ej konstigt att rättarn rev sig i håret, för
Wulfens pöjke han blev ju efter i spåret!!!” (Rättaren på Valla var helt
flintskallig!!!)
Ja, nog finns det många glada minnen från Rök och Svanshals.
Med vänlig hälsning,
Nisse

Bastun i Kvarntorp
Öppen för herrar

Fredagar kl. 16–18.30
Jultallrikar serveras i år på Stocklycke
vandrarhem, lördagar fr.o.m. 1/12!
Vandrarhem öppet året runt
Hyr hela huset – fikabokningar bastubad m.m.
Hjärtligt välkomna!
Björn och Hanna, tel. 0142-710 22

Ta ett härligt bad
för endast 40 kr!
Badhuset ligger cirka 50 m norr
om landsvägen på vägen mot
Kvarntorps kvarn

Varmt välkommen!

… och så några rader från
historiegruppen
Tiden går fort och i gråmulna
november har vi nästan glömt
hur vi svettades i somras, att det
var grillförbud i augusti och att
gräsmattor och grödor torkade. I
Kvarntorps skola hölls
traditionen med
Kvarntorpsdagen första lördagen
i september och många kom för
att träffa gamla skolkamrater.
Andra ville se
handarbetsutställningen eller
bara koppla av med musikqryzz
och lite gött från serveringen.160
(!) veteranmopedister bjöds på
ärtsoppa uppvärmd i
Hemvärnets kokvagn innan de
fortsatte sin rundtur på
Riksettan. STORT TACK till
ALLA som på olika sätt gjorde
dagen lyckad och TACK för
sponsring med vinster till
tävlingar och lotteri!
På lögardagen i Kvarntorp sista
lördagen i oktober gonade sig
damerna i bastuvärmen för
plötsligt var det snö på marken
och minusgrader. I skolsalen
spreds behövlig värme från
kaminen och kaffe med hembakt
avnjöts. Bastuminnen och hur
badhuset med ideella krafter
fungerar idag ventilerades.

Arbetet med skriften om
badhusets 70-åriga historia
pågår och den planeras vara klar
i vår. Lennart Karlsson har gjort
ett stort arbete med kopior på
skolfoton som vi fått. Nu är
dessa insatta i album och med
namn på de flesta eleverna,
vilket vi hoppas kunna
komplettera vartefter.
Nu går vår gamla skola och
hembygdsgård i Kvarntorps by i
ide till vårsolen tittar fram. Har du
någon idé eller förslag till något
vi kan göra tillsammans så hör
gärna av dig!
E-post:
eagneta.widen@telia.com
För historiegruppen
/Agneta

