
I december 2008

Hej alla medlemmar och föräldrar på Resarö!

Resarö Föräldraförening (RöFF) kan blicka tillbaka på ett händelserikt år. Flera i styrelsen var 
helt nya i föreningen och har successivt satt sig in i arbetet och i hur Vaxholms kommun och 
verksamheter fungerar. Mycket av RöFF:s arbete rullar på, men med nya krafter kommer också 
nya tankar och idéer.

Att den kontinuerliga dialog som RöFF har etablerat med Vaxholms politiker är betydelse-
full, visade sig återigen i samband med vårt möte med politikerna i våras. Vi poängterade bland 
annat att Resarö skola är den största i kommunen och att mer av Kulturskolans verksamhet 
borde förläggas hit. I höstas startades två körgrupper på torsdagar. Inte mycket kan tyckas, men 
väl ett steg i rätt riktning.

En fråga som ständigt är aktuell är trafiksäkerheten. RöFF genomförde en namninsamling 
under våren för att skynda på arbetet med en gång- och cykelväg längs Överbyvägen. Vi över-
lämnade också en skrivelse till kommunen i samband med att arbetet med trafiken kring Resarö 
Mitt skulle återupptas. Där kommenterade vi bland annat trafiksituationen vid skolan på morg-
narna och vikten av att cykelvägen byggs så fort som möjligt.

Info- och PR-gruppen har lagt ner mycket energi på att föreningen ska synas mer. Alla ni 
som var vid Paviljongen på vår årliga sommarfest den 6 juni märkte säkert detta. Nytt för i år är 
också vår information på förskolornas och skolans föräldramöten.

Medlemsantalet har ökat de senaste åren. Målet är att det ska fortsätta öka – ju fler vi är 
desto mer genomslagskraft får våra krav och önskemål. Prata med vänner och bekanta om RöFF 
och det viktiga arbete vi gör. Medlem blir man genom att sätta in 150 kronor på PlusGirokonto 
72 34 27-1.

Är du intresserad av att engagera dig i föreningens arbete? Du behövs verkligen!
Ju fler vi är, desto mer kan vi ligga på i de frågor som är viktiga för oss och våra
barn.Valberedningen berättar gärna hur du kan hjälpa till, kontakta genast  
Annelie Götbring, 070-601 82 48 eller Maria Steinert, 070-230 08 33.

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi i styrelsen

www.roff.nu
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