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2015 var igen præget af både asfaltering, kloakering og fiber nedgravning i byen. Men nu ser
det endelig ud til at være overstået og vi kan se frem til at der kommer ro på både vej og de
grønne arealer. Vi har ladet os forstå at kommunen vil forestå en endelig asfaltering på senere
tidspunkt.
I 2015 er der udført en del kommunikation mellem os og kommunen vedrørende tilskud fra
Grøn Ordning til bl.a. cykelsti op til Tappernøje kryds og læbeplantning bagved ejendom til
Gunnar Stobbe. Disse projekter blev imidlertid efterfølgende annulleret, men ansøgning om
midler til rensning af Gadekær 2, blev søsat efter initiativ af Jytte Pein, hvor vi så til vores glæde
fik tilsagn om 250.000.- til formålet.
Bestyrelsen nedsatte derfor en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsen og Jytte som
tovholder. De fleste møder der er afholdt i regi af Bylauget, har i 2015 været i regi af
Gadekærsprojektet.
Bestyrelsen har endvidere være engageret i følgende punkter, der også fremgår af logbogen
på hjemmesiden:
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Mail til Fibia om ønske for Fiber i byen (Der kommer fiber inden udgangen af 2015)
Ansøgt om beplantning af træer langs vejen. Sådanne er nu plantet.
Justeret på hjemmesiden, efter initiativ fra Jytte, og efterfølgende omdelt skema
Kontaktet Sydslam for tilbud om slamsugning af gadekær.
Modtaget kontakt hvor lokalTV ønsker at lave et indslag.
Ansøgt kommunen om tilskud for indværende år, 3.000.Mail kommunikation med kommunen vedrørende vejernes tilstand.
Mail til kommunen vedr. oprænsning af gadekær.
Modtaget brev fra kommunen vedr. opsamlingsøer for affald.
Foranlediget af Jytte som har ansøgt Grøn Ordning om Cyckelsti, har vi haft et kort
bestyrelsesmøde den 30 juni hvor vi noterede at Bylauget er med i denne ansøgning
sammen med "Vindmølleforeningen".
Indsendt ansøgning om tilskud til læplantning i samme bælte som nuværende gran
beplantning på Line og Gunnars ejendom.
Modtaget kr.3.000.- tilskud fra kommunen for 2015
Befaring ved gadekær 2 er afholdt med Næstved Kommune

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 og til arbejdsgruppen for Gadekæret for den energi
der bruges til fremme af Bylaugets formål.
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