Röjeråsens Byalag

Till:
Alla hushåll med postlåda i
Röjeråsen, alla fastighetsägare
inom utvecklingsområde U1 samt
alla berörda föreningar

Markanvändningsplan för Röjeråsens by
Rubricerad plan är framtagen inom ramen för EU-projektet ”FramtidsUtsikt Siljan” och
översändes härmed för kännedom och synpunkter. Även kritik om den är konstruktiv.
Remisstiden är satt till 2011-12-31. Eventuella svar lämnas skriftligen under e-postadress:
rolf.lindgren@goteborg.mail.telia.com .
Som framgår i utredningen rekommenderar byalaget att ett arbetsutskott bildas med uppgift
att driva det bygemensamma utvecklingsarbetet vidare. Det förtjänar påpekas att en
utveckling inte kan kommenderas fram vare sig av byalagets styrelse eller av kommunen.
Initiativet och engagemanget måste komma från byborna själva. Utan engagemang och
deltagande från byns fast- eller fritidsboende faller hela frågan.
Å andra sidan – om tillräckligt många ställer upp kan de mest fantastiska saker bli resultatet.
Det är oftast inte pengarna som saknas när man vill uträtta något – dessa kan alltid skrapas
ihop från olika håll – utan det är goda idéer, engagemang, en bra organisation, genomtänkta
projektförslag och många eldsjälar som för utvecklingen framåt.
Byalaget kommer så snart ske kan att överlämna det operativa ansvaret till arbetsutskottet
eller till den projektorganisation som skall driva arbetet vidare. Den naturliga rollen för
Byalaget blir därvid att agera som styrgrupp. Styrelsen har bett Rättviks kommun anordna ett
Byating liknade det som hölls i april 2006 i bystugan. Preliminär tidpunkt är under april 2012.
Närmare detaljer kommer i god tid att annonseras i Rättviks Leksands Nytt.
Detta brev liksom dokumentet i sin helhet finns att läsa eller ladda ner från byns hemsida
www.rojerasen.se. Sprid gärna information om hemsidan samt innehållet i detta brev till
utflyttade släktingar, bekanta – alla som på ett eller annat sätt kan tänkas vara intresserade av
att hjälpa till så att vi får en ännu trevligare by att bo och vistas i.
Röjeråsen i oktober 2011
Rolf Lindgren / ordförande i Föreningen Röjeråsens Byalag.

Rolf Lindgren, 69 är civilingenjör i Väg- och
Vattenbyggnad från Chalmers med inriktning mot
samhällsplanering, infrastruktur och kommunalteknik. Pensionerad efter en lång chefs- och
specialistkarriär inom Vattenfall och vattenfallsägda konsultbolag. Hemmans- och fritidshusägare i
Röjeråsen men skriven i Göteborg.

Lars-Ove Jonsson, 68 är ledamot av byalagets
styrelse och agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet med inriktning mot lantbruks- och
landsbygdsutveckling. Arbetar för närvarande som
konsult/rådgivare för ett finskt biståndsprojekt i
Zambia. Bor i Uppsala men har fritidshus i
Röjeråsen.

