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Verksamhetsberättelse för Röttle byalag
2017-07-01 — 2018-06-30
Byrådet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Klemens Karlsson, ålderman
Bertil Badman, byskattmästare
Marie Ulming Kuutti, bisittare
Hans Granbom, bisittare
Håkan Norén, bisittare
Revisorer har varit Jan-Åke Sundbring och Jan-Erik Eckerby.
Valberedningen har haft följande sammansättning: Rolf Andersson och Mats Hahne.
I festkommittén har ingått Agneta Börjesson (sammankallande), Eva-Lena Jonsson, Per
Snarberg, Marie Ulming Kuutti och Gun-Britt Ulming.
Krogvärd har varit Agneta Börjeson.
Betalande medlemmar i Röttle byalag under verksamhetsåret 2017-2018 har varit 76
stycken.

Byalagets aktiviteter under året
Juli
Röttlebarnen hade sitt sedvanliga kafé under en julivecka. Många var de som besökte kaféet
under veckan.
Augusti
Bystämman (årsmötet) hölls traditionsenligt första lördagen i augusti. Efter
årsmötesförhandlingar serverades sedvanligt fika.
September
Den 8 september hölls en kräftfest för Byalagets medlemmar. Antal deltagare var ca 20
stycken.
Oktober
En lördag i oktober hölls en städ- och arbetsdag. Gemensam frukost avnjöts av deltagarna.
December
Den 15:de december genomförde byalaget en kväll med glöggmingel för intresserade
bymedlemmar. Drygt 10 medlemmar deltog.
Februari
En kväll med soppa och umgänge hölls i februari. Där deltog ca 15 medlemmar.

2

April
En vårdag i april (21/4) genomfördes en städ- och arbetsdag. Då iordningställdes Krogen för
sommarens aktiviteter.
Byalaget firade valborgsmässoafton vid stora parkeringen med en stor valborgsmässoeld.
Trots det dåliga vädret med kyla och regn kom många besökare, både byalagsmedlemmar
och andra från trakten. Som vanligt var det möjlighet till grillning.
Maj
Den 6 maj hölls Röttledagen, som är ett samarbete mellan Grenna museum, Gränna
hembygdsförening, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Östra vätterbrantsföreningen, Jönköpings
kommun och Röttle byalag. Byalaget organiserade kaffeservering i Krogen. Vädret var bra
men numera är det tyvärr inte många marknadsstånd för mat och hantverk. Östra
Vätterbrantföreningen var där och hade ett evenemang för nya biosfärsambassadörer.
Juni
Midsommarfirandet är byalagets största evenemang, både till antalet besökare och till den
arbetsinsats som behövs för att firandet skall bli lyckat. Kvällen innan midsommaraftonen
användes till att förbereda festligheterna. Ett antal medlemmar hjälptes åt med att sätta upp
tält, ta fram bänkar och bord och framförallt att klä midsommarstången.
Midsommarfesten invigdes av åldermannen traditionsenligt klockan 14.00. Musik, ringdans
och lekar genomfördes traditionsenligt. Tack alla som hjälpte till med detta och med alla
praktiska göromål som gjorde midsommarfirandet lyckat. Tack alla.
Efter dansen bjöds barnen på glass. Kaffe med hembakt bröd serverades till ca 200 personer.
Hela festen uppskattades mycket av de besökande. Antalet besökande var dock betydligt
färre än tidigare år, då vädret var osäkert och det började regna strax före klockan 15.00. Det
hela gav en nettointäkt på ca 9 000 kr.
Övrigt
Byrådet har haft 3 protokollförda möten samt kontakter utöver dessa.
Under verksamhetsåret har vi erhållit 10 000 SEK som arvslott efter Karl Gustaf Karlssons
dödsbo. Byrådet beslöt att dessa pengar skall ligga som grund för att användas till större
moderniserings- eller reparationsarbeten av Krogen. Förhoppningen är att vi kan utöka
denna grundplåt så att det kan bekosta större arbeten.
Gropen där midsommarstången skall fästas har fått ett nytt rör då det gamla har blivit
obrukbart. Det nya röret gör att stången sitter stabilt.
Byrådet beslutade vid sitt möte 15 maj att Krogen kan uthyras till icke-medlemmar till en
kostnad av 500 kronor. Medlemmar betalar som tidigare 100 kronor.
Krogen har varit uthyrd 13 gånger under verksamhetsåret.

