
Anteckningar förda vid Röddinge byalags årliga vårstädning 

av byn söndagen 19/4 2020

Då Coronapandemin fortsätter att styra våra liv, har byalaget haft fortsatt kontakt via 
digitala kanaler. Alla i styrelsen röstade ja till Staffans förslag att skapa en 
föräldragrupp som övertar ansvaret för lekplatsen, samtidigt vill byalaget skänka 
pengar till ett inköp av något som gör lekplatsen mer attraktiv ca 4000:-. 
Pensionärsutflykten är inställd pga Coronaviruset och vi kan inte tänka oss ett bättre 
sätt att använda dessa pengarna på.

Detta presenterades för de närvarande vid vårstädningen och Eric Larsson, suppleant 
i styrelsen, utsågs till sammankallande av Röddinge föräldragrupp. Byalaget fortsätter
som vanligt att klippa gräset. 

Vid vårstädningen tog vi oxå upp frågan om bokskåpet i det lilla utrymmet av garaget
vid skolan. Då Jan Friheden tagit bort sina fönster, städar vi ur och sätter lite färg på 
väggarna. Christine Bergman och undertecknad ansvarar för att detta blir gjort. 
Ansvar för framtida skötsel av bokskåpet faller på kulturgruppens lott. Efter målning 
och uppfräschning sätter vi upp anslag och inviger bokskåpet som har fått namnet 
”Millans Bokhörna” efter lärarinnan Emilia Nilsson som kallades allmänt för Millan 
och vars skåp vi kommer att förvara böckerna i.

Ordförande Sekreterare

Staffan Ekelund Alice Bindby
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