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V E R K S A M H E T S P L A N  

VER KSA MH E TSP LAN FÖR  R OT TN E SA MH ÄL LS FÖR E N IN G Å R  2 0 1 5 -2 0 1 6 

Arbetet med att vara drivande och samordnande för invånare och verksamma i Söraby socken 
fortsätter som tidigare. Under verksamhetsåret 2015-2016 planerar vi arbeta med följande 
områden. 

UTEMILJÖ OCH BOSTÄDER 

Fortsatt mycket fokus kommer att ligga på utemiljön i Rottne, däribland fortsatta kontakter med 
Tekniska förvaltningen samt deltagande i projekt som Rottnes Gröna Miljöer (Växjö kommun).  

En grupp samhällsföreningar, där Rottne Samhällsförening är en del, har träffats och 
tillsammans gjort en skrivelse till Växjö kommun angående villatomter i orterna kring Växjö. 
Kontakter och möten med kommunen och samhällsföreningarna fortsätter löpande under året. 

ROTTNEDAGEN 

Stort fokus kommer också  att läggas på Rottnedagen 2015 i och med att Rottnedagen i år 
sammanarrangeras med Vidingehem Triathlon. Tidigare år har framförallt verksamma i Söraby 
socken medverkat men i år kommer även utomsocknes att medverka. Nytt för i år är också ett 
specifikt tema, hälsa och friskvård. Rottne Samhällsförening har budgeterat för 5 000 kr (utöver 
tillståndskostnader) att använda för utskick och aktiviteter under Rottnedagen. 

ÖVRIGA AKTIVITETER 

Då ekonomin i samhällsföreningen är god har vi beslutat att bjuda på kaffe och tårta under 
Nationaldagen. Tidigare år har besökarna fått betala för fikat men i år står alltså 
samhällsföreningen för kostnaden. Ett arbete för att vidareutveckla nationaldagsfirandet pågår. 

Precis som tidigare år är samhällsföreningen medfinansiärer till Valborgsfirandet, där Söraby 
Hembygdsförening är huvudarrangör. Gällande julskyltningen avvaktar vi med att fatta beslut 
kring vårt deltagande till i höst. Vi var inte med 2014. Julgransplundringen i januari 2016 är 
däremot planerad som vanligt med jultomte, musik och godispåsar till barnen. 

SPORTHALLEN 

Behovet av en bättre anpassad sporthall är stort hos föreningarna i Söraby socken och en 
projektgrupp har därför tillsatts att utreda och driva arbetet framåt. Frågor som behandlas är 
bl.a. hur finansiering ska ske, om ny- eller ombyggnation blir bäst, hur de exakta behoven ser ut 
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etc. Rottne Samhällsförening kommer att ha ett nära samarbete med denna projektgrupp under 
verksamhetsåret som kommer. 

SKOLA/BARNOMSORG 

Under 2014 har en hel del problem vid Söraby skola lyfts till ytan och vi fortsätter därför att 
hålla kontakten med föräldraföreningen och skolan. En ny rektor finns på skolan sedan en kort 
tid tillbaka och ombyggnationen av Söraby skola kommer att starta under 2015. Mycket som 
händer och väl värt att bevaka med andra ord. 

TRÄFFPUNKTEN 

Under det kommande verksamhetsåret ska SPF ta över skötsel och bokningar av Träffpunkten. 
Intäkter och kostnader ligger kvar på Rottne Samhällsförening. 

HEMSIDAN 

Vi har en alldeles ny hemsida och arbetet med att hålla den levande året runt fortsätter och 
kommer att ta mer tid i anspråk än tidigare hemsida gjorde. Vi fortsätter att fylla på med bilder 
och information, bygdens historia ska berättas, motionsanläggningar och spår ska tas med etc. Vi 
bevakar det som händer omkring oss. 
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