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2017 Har ikke frembragt de helst store aktiviteter i Bylaugets regi. Men dette er heller ikke så 
ringe, da Bylaugets formål også er at varetage ting der skal rettes op på.

Bylauget har på bestyrelsesmøde sidst år konstateret at gadekær projektet er afsluttet og 
gennemført efter den ønskede plan. Der har været lidt kommunikation mellem de involverede 
parter i forhold til nogle mindre hængepartier, men alt er nu afsluttet til alles tilfredshed.

Indvielsen af gadekæret blev gennemført, dog med et magert resultat af besøgende fra 
kommunen. Den efterfølgende byfest blev gennemført i blæst på Toves Plads, og selve festen 
var godt besøgt og blev en succes. Udgifterne blev delvis dækket af et tilskud fra kommunen, 
og delvis egne midler i byen.

Der er for 2017 tilført kr.3.000,- til bylauget fra kommunen efter gældende regler. Ansøgning 
for 2018 er allerede sendt til kommunen.

Vandstanden i gadekær 2 har været vurderet og der blev på et møde med tilstødende beboere 
aftalt at vandstanden skulle hæves med 10 cm.  Dette er udført og resultatet skal lige vurderes.

Der er også lavet nogle grundigere undersøgelser omkring drænrør og vandtilgang til 
gadekæret. Det blev ikke fundet fejl i dette og et eventuelt tab af vand skal søges forklaret på 
andet vis. Det henstår dog at vurdere disse forhold over tid for at se hvordan gadekæret 
stabiliseres, hvor meget behovet er for rensning af grønt materiale, og hvorvidt de udsatte 
græskarper har nogen effekt.

Der er kontaktet kommunen med hensyn til en afklaring omkring ny vejbelægning som var 
lovet efter at kloakeringsarbejdet og efterfølgende sætning var over. Kommunen har tidligere 
angivet rigtigheden af at et nyt slidelag er planlagt, men har vendt tilbage med besked om at 
sagen fremdeles er under udarbejdelse/vurdering og at svar vil blive oversendt bylauget på et 
tidspunkt. Bestyrelsen følger op på sagen.

Der er i 2017 ikke indkommet nogle officielle forslag til bylauget over sager der skal tages stilling
til, udover nogle opfølgninger i forbindelse med gadekærsprojektet.

Mængden af forhold der skal udbedres eller arbejdes med er til at overskue og det kan 
signalisere at byen har den form og indhold som alle beboere er tilfreds med. 

Store Røttinge er fremdeles et godt sted at bo, fællesarealer fremstår tiltalende, og aktiviteter 
afholdes i passende omfang. 
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