Rottne mars 2013
Lite info från Samhällsföreningen /
Verksamhetsplan 2013
Efter årsmötet 14 mars 2013:
Årsmöteshandlingar finns på www.rottne.nu.
Gästtalare var Per Schöldberg, kommunalråd (C)
Söraby Bygderåd ombildades vid förra årsmötet, 2012, till Rottne Samhällsförening med parollen
Framtid Rottne.
Föreningens ambition är att vara ett samordnande och drivande organ för boende,företag och
föreningar.
Ett av våra viktigaste uppdrag är att vara kontakt- och remissorgan gentemot Växjö kommun.

På tapeten
Vi har beslutat att genomföra en ”Rottnedag” 7 september 2013.
Roger Olsson, Rottne Motorverkstad är den ni skall vända er till.
Det hela bygger på att alla i bygden som har något att visa upp är med!

Framtid Rottne
Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om framtagande av ett ”utvecklingsdokument”, Framtid
Rottne, för Rottne. Arbetet med detta kommer att kräva medverkan från boende, företag och
föreningar i Rottne m. o.. Beslutet är initierat av kontakter Rottne Samhällsförening haft med
kommunledningen. Frågan har fr. a. aktualiserats av trafik- och parkeringssituationen på
Löpanäsvägen samt även, på senare tid, kyrkans beslut att avyttra sin fastighet med
pastorsexpeditionen.
Det är många som anser att något måste ske, inte minst med tanke på att Löpanäsvägen är
utryckningsväg för Räddningstjänsten.
Vem tar på sig ansvaret när utryckningsvägen är blockerad?
Vi föreställer oss att arbetet kommer bedrivas med hjälp av en arbetsgrupp och en samrådsgrupp,
båda representativa för orten och berörda företag.
Ett annat område som behöver bearbetas är förskolesituationen. Denna bygger rätt mycket på
provisorier vad vi förstått.

Företagarråd
För några år sedan fanns här en företagarförening med egen kassa. Denna är nu vilande. Ett
alternativ att aktivera denna är att bilda någon form av ”företagarråd” inom Rottne
Samhällsförening.
En fråga att diskutera i samband med årsmötet 14 mars 2013 på Rottnegården!

Föreningsråd
På motsvarande sätt som ovan är det kanske dags att bilda ett föreningsråd inom Rottne
Samhällsförening.
Kanske också något att dryfta i samband med årsmötet.

Träffpunkt Söraby
Samhällsföreningens lokal i gamla postlokalen är flitigt utnyttjad och fyller ett behov som
mötesplats för skilda ändamål. Lokalen kan hyras av alla inom Söraby. Framför allt utnyttjas
lokalen av föreningar.
Lokalen har det senaste året kostat föreningen ca. SEK 16300:-, medan intäkterna uppgår till endast
SEK 8100:-. Detta måste åtgärdas. Ett alternativ kan vara att höja den ersättning man betalar för
varje gång lokalen nyttjas. Ett annat alternativ kan vara att fördela kostnaderna för lokalen
proportionellt mot hur mycket resp. organisation nyttjar lokalen under ett år.
Utöver detta så måste vi komma till en lösning om hur lokalen skall skötas och administreras.
Sigge Källbergs samlingar måste också bevaras och förvaras - hur gör vi det?
I lokalen förvaras diverse föreningsarkiv. Kontakt tagits med Kronobergsarkivet om att överföra
arkiven till dem. En av Kronobergsarkivets uppgifter är att ta hand om föreningsarkiv. Söraby
Hembygdsförening har redan beslutat om att överlämna sitt arkiv.

Förskolesituatuionen
Av många kommentarer att döma så finns det tydligen mycket kvar att göra på förskolefronten i
Söraby. Något som vi tillsammans får ta tag i!
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PS Kontrollera gärna era uppgifter på vår hemsida, www.rottne.nu, och meddela vilken som är er
kontaktperson. Vår e-postadress är: info@rottne.nu

