Rottne mars 2014

Verksamhetsplan 2014
Efter årsmötet 14 mars 2013:
Årsmöteshandlingar finns på www.rottne.nu.
Söraby Bygderåd ombildades vid 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
Efter den stora uppslutningen och det positiva mottagandet av förra årets Rottnedag har vi beslutat att
genomföra en Rottnedag även i år. Boka in den 30 augusti 2014 och börja planera redan nu. Roger
Olsson på Rottne Motorverkstad är den ni skall vända er till. Vi kommer under våren att dra igång
arbetet med Rottnedagen och vill att alla i bygden som har något att visa upp är med och levandegör
Rottne med omnejd. Vi hoppas självklart på samma strålande fina väder som förra året!

Företagarråd/Föreningsråd
För några år sedan fanns här en företagarförening med egen kassa. Denna är nu vilande.
Det kan sägas finnas två alternativ:
1. Att aktivera företagarföreningen genom att bilda någon form av ”företagarråd” inom Rottne
Samhällsförening samtidigt som det parallellt bildas ett ”föreningsråd”.
2. Att bilda en samrådsgrupp med deltagande av samtliga medlemsföretag och
medlemsföreningar.
Detta diskuteras i samband med årsmötet 27 mars 2014 på Rottnegården och kommer att ta fysisk
form under verksamhetsåret 2014.

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.
Det finns ett antal frågor som behöver besvaras inom en snar framtid:
• Kvarstår att vi måste 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. Ny
kontakt bör tas med Kronobergsarkivet.
• Lokalen är i behov av en ansiktslyftning och, om möjligt, en smärre omdaning på så sätt att båda
rummen vid behov skall kunna utnyttjas samtidigt.
• Med tanke på lokalens innehåll måste även försäkringsfrågan belysas.

Förskolesituatuionen
Rottne Förskola är nu i gång efter flertal kontakter och diskussioner.

Hemsidan
Under 2012 lades det ner mycket arbete på att få igång hemsidan på www.rottne.nu. Syftet var att
”sätta Rottne på kartan” men mycket saknas än för att vi ska nå de mål samhällsföreningen satt upp.
Några av målen är (se http://www.rottne.nu/sorabybygderad.html för samtliga mål och stadgar):
• Vi inriktar oss på att utveckla Sörabyområdet med tätorterna Rottne och Brittatorp i såväl
ekonomisk, estetisk, socialt och kulturellt avseende. Föreningens huvudmål är att öka
intresset för orten genom att utveckla miljö, närings- och föreningsliv, kommunal service,
idrotts- och fritidsverksamhet.
• Alla uppdrag syftar till att utveckla boende, verksamheter och besöksnäringar i Rottne
samhälle med omnejd och därigenom göra orten mer attraktiv.
• Föreningen skall organiseras så att den blir tillgänglig för alla medlemmar.
Visionen med hemsidan visas under årsmötet 27 mars 2014 i Rottnegården men kort kan sägas att vi
under året kommer att arbeta med att levandegöra sidan, få den mer användbar och lättöverskådlig
men framförallt att levandegöra bygden ytterligare genom hemsidan; historiskt sett, nutid genom
bättre nyhetsuppdatering, information etc. samt med ett framtidsperspektiv.

Sörabyboken del 2
Förslag har inkommit att ta fram en fortsättning på Sörabyboken, utgivningsår 1983, från Göran
Lindwall, ett förslag som kommer att behandlas som en motion. Förberedande kontakt har tagits med
Linnéuniverstetet om medverkan via någon form av studentprojekt.

Verksamheter
Som nämnts planeras en Rottnedag även under 2014, se ovan. Utöver detta kommer
Samhällsföreningen även att anordna firandet av Sveriges Nationaldag samt att stödja Söraby
Hembygdsförening vid genomförandet av Valborgsfirandet.
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PS Företag och föreningar: Kontrollera era uppgifter på vår hemsida, www.rottne.nu, och meddela
vilken som är er kontaktperson. Vår e-postadress är: info@rottne.nu

