VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÖTTLE BYALAG
VERKSAMHETSÅRET 2009-07-01—2010-06-30.
Byrådet har under året haft följande sammansättning:
Kenneth Johansson, Bertil Badman, Claes Rundqvist, Håkan Norén, Eva-Lena
Jonsson, Agneta Börjesson och Ingrid Wetter-Johansson.
Ålderman har varit Kenneth Johansson och bisittare Claes Rundqvist och Bertil
Badman, Eva-Lena Jonsson och Agneta Börjesson. Byskattmästare har varit Håkan
Norén och byskrivare Ingrid Wetter-Johansson.
Revisorer har varit Jan-Åke Sundbring och Jan-Erik Eckerby.
I festkommittén har ingått Gunvor Wetter-Johansson, Göte Johansson, Eva-Lena
Jonsson, Rolf Andersson, Ann Cardell, Ann-Marie Stendahl, Agneta Börjesson och
Ingrid Wetter-Johansson.
Valberedningen har haft följande sammansättning:
David Jonsson och Gunvor Wetter-Johansson.
Krogvärd har varit Ingrid wetter-Johansson.
2009 års bystämma hölls enligt traditionen den första lördagen i augusti.
Årsmötesförhandlingar genomfördes. Efter bystämman serverades kaffe.
I september hölls två arbetsdagar. Då gjordes en del reparationsarbeten på huset
och städning av bodar. Uppslutningen var vid dessa tillfällen god.
Ansökan har gjorts till Länsstyrelsen om medel för reparation av spisarna. Svar har
kommit om att ansökan mottagits och eventuellt kan medel beviljas senare i höst.
Krogen har även i år varit uthyrd till Agneta Börjesson, som har haft kaffeservering på
söndagarna.
I övrigt har krogen varit uthyrd fyra gånger sommaren 2010.
Krogen städades den sista lördagen i april. Samma dag utfördes förbättringsarbeten
vid elverkets röda stuga. Ett stenparti skapades. Söndagen den 2 maj serverade
byalaget kaffe på krogen i samband med att Grenna Hembygdsförening arrangerade
kvarndag. Det kom många kaffegäster och detta gav ett gott tillskott till kassan.
Den 30 maj anordnade byalaget, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet och Rolf
Andersson en brukar-/kulturdag vid krogen. Byalaget stod för kaffeservering. Vi
serverade ostkaka med sylt och grädde. Denna hade en strykande åtgång.
Midsommarfest hölls på midsommaraftonen. Denna förbereddes på torsdagskvällen.
Festen inleddes med att stången restes därefter sjöng Paula Nelsson Idas
sommarvisa. Midsommardansen runt stången leddes av Ingrid Wetter-Johansson.
Daniel Badman spelade fiol och Markus Nordin spelade dragspel till de kända
danslekarna. De duktiga spelemännen och den skönsång som framfördes av Paula
förhöjde feststämningen. Susanne Rundqvist ledde lekar. Både vuxna och barn
hoppade säck och deltog med glädje i samtliga lekar. Efter dansen bjöds barnen på
glass. Kaffe med hembakt bröd serverades. Chokladhjulet, fiskdammen och
kaffeserveringen gav ett bra netto.

I år var det också vackert väder vilket naturligtvis bidrog till att fler personer än vanligt
hade kommit till Röttle krog för att fira midsommar.
Antalet medlemmar är 86 st.
Ansökan om föreningsbidrag har gjorts till Kulturförvaltningen. Byalaget beviljades
4050 kronor.
Under året har också en hemsida skapats av Agneta Börjesson.
Ett nytryck av Signe Johanssons bok om Röttle har också gjorts. Grenna
Hembygdsförening har stått för den största kostnaden av tryckningen. Pengarna har
tagits från Tage och Sten Grennfeldts minnesfond. Ett stort tack till Grenna
Hembygdsförening.
Byalaget riktar även och framförallt ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till
det goda resultatet.
Röttle i augusti 2010.
Ingrid Wetter-Johansson
Byskrivare

