STYRELSEMÖTE ROTTNE
SAMHÄLLSFÖRENING 2013-11-27
N ÄRVARANDE :

K-E Rosén, Richard Alexandersson, Roger Olsson, Sofie Sköld, Jan Karlsson, Linda
Brattström, Jennie Johansson, Andreas Gustafsson.

I NFÖR R OTTNE D IREKT 9/12-13:

Inbjudan (som Växjö kommun hanterar) har gått ut med Posten till hushållen idag,
27/11-13. Inför Julskyltningen hoppas vi få några ex av kommunen som vi kan dela ut
i samband med glöggen.
Skol- och barnomsorgen: Skol- och barnomsorgsnämnden har skickat ut kort
information om hur man tänker sig att bygga till Söraby skola, vilket innebär en
byggnad placerad där Kastanjen-huset ligger idag och som länkar samman
biblioteksbyggnaden med stora skolbyggnaden och samtidigt delar av och minskar
ytan på skolgården. Man vill samla verksamheten som idag till viss del är utspridd
över byn. Vi ser fram emot att höra mer om hur de tänkt sig, bl.a. då skolgården blir
mindre. Den nya förskolan i gamla pastorsexpeditionen sägs ha alla tillstånd klara
och väntas öppna i början av 2014.
Badplatsen Berget: Rottne IF är fortsatt intresserade av att ta över skötseln och
rusta upp badplatsen. Diskussion pågår med berörda parter.
Cykelväg mot Rydet: Det diskuterades om det är en bättre lösning att göra en ny väg
över fälten och låta den befintliga vägen vara gång-/cykelväg. Detta eftersom det går
många tunga transporter på vägen vilket den inte är riktigt anpassad för, många
hamnar i diket, samt att det inte finns mycket plats att dra cykelväg på idag.
Omsorgsnämnden: Ytterligare platser har dragits in och inget positivt verkar ha hänt
sedan Per Schöldberg (C) berörde saken på årsmötet 2013. Vi ser fram emot att höra
mer på Rottne Direkt.
Hinner vi få till förslag på nya Välkommen-till-Rottne-skyltar inför RottneDirekt? K-E
kollar med Tobias.

Ö VRIGT :

Inför årsmötet 2014 finns önskemål från byastämmorna om direkta inbjudningar och
inte bara via Smp och anslagstavlor. Läggs till i stadgarna? Diskussion om hur vi kan
samarbeta mer.
Datum för årsmötet sattes till 27/3-14 kl 18.30. Richard bokar lokal.
Vi har fått in några fler medlemsavgifter i år än i fjol men fortfarande är det många
företag/föreningar som inte betalt trots påminnelse. Jämförelse ska göras att endast
betalande medlemmar finns med på hemsidan men också att samtliga som betalat
och som inte meddelat annat syns på hemsidan.
Julskyltningen närmar sig. Vi bjuder på glögg och informerar Rottneborna om
föreningen.

Julgransplundningen: Ska vi fortsätta arrangera denna eller finns det andra
intressenter som gärna gör det? Vi hör oss för och fortsätter diskussionen nästa
möte.
Det har genomförts låsbyte på Träffpunkten. Richard har hand om nycklarna.
Nästa möte är i samband med RottneDirekt 9/12-13 och en jultallrik för
styrelsemedlemmarna bokas in till 19/12.
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