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2014 var præget af kloakering i byen. Der blev gravet i alle gader og indkørsler. Alle vore
drømme om en pen landsby blev skyllet væk med mudder – for en tid:-) Men godt skal det nok
blive, da vi samtidig fik udskriftet alle vandledninger. Bare synd ikke fiber blev nedgravet ved
samme anledning. Bestyrelsen har derfor fundet det svært at lave befaringer i byen for at se på
tilstand og muligheder. Dette henlægges så til kommende tider.
Bestyrelsen havde et møde den 27.11.14, hvor vi gennemgik punkter anført på sidste års
generalforsamling. Mange punkter er blevet udført, nogle henstår, mens andre er bortfaldet
eller sat på pause. Se eget referat herom.
I 2014 blev der indkøbt en del planter, jernvitriol, græsfrø osv. da det var første år vi havde
sådan mulighed og der manglet en del beplantning. Der blev plantet noget i gadekær 1 og
senest rundt pumpebrønd efter aftale med entreprenør (som ikke havde sådanne planer).
Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen vedrørende planer for asfaltering, men der er
ikke kommet svar på denne henvendelse. Dog går rygterne på at der bliver asfalteret fuldt
slidelag efter at alle huller har sat sig.
Der blev også rettet en forespørgsel til Næstved Park & Vej om henholdsvis beplantning af
træer langs vejen ud til hovedvejen, og fjernelse af den prop der sad i afløb til gadekær 1 for
nylig. Vi har med glæde konstateret at nye træer blev plantet langs alleen ikke lang tid efter, og
der blev også spulet igennem 250 meter rør og fjernet snavs der tilstoppet afløbet for gadekær
1.
Ansøgning om tilskud fra puljen til grønne arealer og gadekær blev afsendt for 2014, og der
blev derefter modtaget kr.3000.- fra Næstved Kommune til formålet. Der henvises ellers til
aktuelt regnskab.
Bestyrelsens arbejde, forslag og referater, kan til enhver tid læses på vores hjemmeside
(www.store-røttinge.dk). Forøvrigt er vores hjemmeside blevet noteret i lokalområdet efter
respons som er modtaget udefra.
Undertegnede vil på bestyrelsens vegne rette en tak til alle der deltager på den ene eller anden
måde i at gøre vores lille by til en perle hvor vi alle trives! En tak til de andre
bestyrelsesmedlemmer for den energi der bruges til fremme af Bylaugets formål.
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