
Minnesanteckningar	  Rottne	  Samhällsförening	  2015-‐‑04-‐‑28	  
	  
Närvarande:	  
Mari	  Hanaholm,	  Henrik	  Borg,	  Sofie	  Sköld,	  Roger	  Olsson,	  Rickard	  Alexandersson,	  
Michael	  Johansson,	  Linda	  Brattström,	  Tobias	  Johansson,	  Andreas	  Gustavsson,	  
Therese	  Viding	  Jaramillo	  samt	  Hans	  Olsson	  (Växjö	  kommun)	  
	  
Mötet	  inleddes	  med	  avtackning	  av	  kommunens	  landsbygdssamordnare	  Hans	  
Olsson	  som	  går	  i	  pension	  till	  sommaren.	  Avtackningen	  gjordes	  med	  blommor	  och	  
smörgåstårta	  som	  en	  uppskattning	  för	  allt	  som	  Hans	  har	  gjort	  för	  att	  stötta	  
samhällsföreningen	  i	  vårt	  uppdrag	  med	  att	  utveckla	  Rottne.	  Vi	  önskar	  Hans	  lycka	  
till	  med	  nya	  livet	  som	  pensionär	  och	  tackar	  för	  gott	  samarbete.	  
	  
Vi	  passade	  på	  att	  lyfta	  några	  frågor	  med	  Hans	  innan	  han	  lämnar	  oss:	  
	  
-‐‑	  Badplatsen.	  	  
Vi	  ska	  få	  återkoppling	  om	  vilken	  förvaltning	  som	  ansvarar	  och	  vart	  vi	  ska	  vända	  
oss	  med	  önskemål.	  Therese	  får	  i	  uppdrag	  att	  sätta	  ihop	  en	  skrivelse	  till	  kommunen	  
med	  önskemål	  om	  lekredskap	  bland	  annat.	  
	  
-‐‑	  Infotavlan	  vid	  Strålagårdsvägen.	  	  
Inget	  nytt	  om	  vem	  som	  äger	  tavlan.	  Rekommendationen	  är	  att	  Samhällsföreningen	  
tar	  över	  och	  ser	  till	  att	  den	  aktualiseras	  med	  företagsloggor,	  karta	  och	  annan	  bra	  
information	  om	  Rottne.	  Inga	  beslut	  fattades	  kring	  detta.	  
	  
Resten	  av	  mötet	  handlade	  om	  planering	  inför	  Rottnedagen	  den	  29/8.	  
	  
Efter	  en	  genomgång	  av	  det	  aktuella	  läget	  från	  Roger	  Olsson	  beslutades	  det	  att	  
fördela	  ansvaret	  enligt	  följande:	  
	  
Uppdrag:	   Ansvarig:	  
Elverk	   Andreas	  Gustavsson	  
Karta/planering	  av	  området	   Henrik	  Borg	  
Tält	  till	  matmässa/föreningar	   Tobias	  Johansson	  
Tidsschema	   Roger	  Olsson	  
Toaletter	   Samhällsföreningen	  -‐‑	  klart	  
Parkering	   Rottne	  Industri	  
Scen	  (alt.	  Lastbilsflak)	   Rickard	  Alexandersson	  
Utställare	  –	  mattält	   Therese	  Jaramillo/Mari	  Hanaholm	  
Tillstånd	   Mari	  Hanaholm	  
Sponsorer	   Brittatorp	  
Caféboden	   Roger	  Olsson	  
Bil&Marin	   Michael	  Johansson	  
Team	  Sportia	   Michael	  Johansson	  
Bike	  Brothers	   Roger	  Olsson	  
Gustaf	  Folkesson	  Your	  Success	   Roger	  Olsson	  
Hästar/ponnyridning	   Sofie	  Sköld	  
	  



Under	  dagen	  kommer	  vi	  att	  ha	  ett	  flertal	  aktiviteter	  på	  plats	  med	  föreningar,	  
företag	  och	  uppvisningar.	  Ansvarig	  tar	  kontakt	  med	  respektive	  förening,	  därefter	  
skickas	  uppgifter	  till	  Roger	  Olsson	  som	  ansvarar	  för	  att	  knyta	  ihop	  programmet.	  
Ansvarsfördelning	  för	  detta	  ser	  ut	  som	  följer:	  
	  
Förening/Företag/Organisation:	   Ansvarig:	  
Gymnastikringen	   Andreas	  Gustavsson	  
Rottne	  Gym	   Andreas	  Gustavsson	  
Katherine´s	  Fitness	  Dance	  (Zumba)	   Therese	  Jaramillo	  
Studiefrämjandet	   Therese	  Jaramillo	  
Yoga	  –	  Sofia	  Rappe	   Mari	  Hanaholm	  
Pingis	   Michael	  Johansson	  
Kvarnabacken	   Rickard	  Alexandersson	  
Rottne	  IF	  /Rottnegården	   Michael	  Johansson	  
Mats	  Persson	  Växjö	  Kommun	  	   Therese	  Jaramillo	  
Carina	  Bergqvist	  P4Kronoberg	   Roger	  Olsson	  
	  
	  
Övrigt:	  
Lions	  vill	  ha	  försäljning	  av	  korv	  och	  kaffe,	  de	  sköter	  detta	  själva.	  Ljudet	  har	  
Christian	  Funck	  fått	  i	  uppdrag	  att	  ordna.	  Kvällens	  ölservering	  sköts	  av	  Rottne	  IF	  
(ev.	  i	  samverkan	  med	  Rottnegården)	  
Therese	  Jaramillo	  får	  i	  uppdrag	  att	  sköta	  kontakter	  med	  media,	  skicka	  ut	  
pressinbjudan	  och	  se	  till	  att	  dagen	  uppmärksammas.	  
	  
Nästa	  möte:	  
Den	  21/5	  kl	  19:00	  
	  
Sofia	  Stynsberg	  som	  är	  ordförande	  i	  Tekniska	  nämnden	  kommer	  för	  att	  diskutera	  
aktuella	  frågor	  kring	  Rottne.	  Därefter	  ägnas	  hela	  mötet	  åt	  fortsatt	  planering	  av	  
Rottnedagen.	  Alla	  ansvarar	  för	  att	  så	  mycket	  som	  möjligt	  har	  gjorts	  av	  ovanstående	  
uppdrag	  till	  nästa	  möte.	  Vi	  bestämde	  även	  att	  informera	  varandra	  via	  mail	  så	  snart	  
något	  blir	  klart	  eller	  något	  problem	  uppstår,	  så	  att	  vi	  ser	  att	  saker	  händer.	  
	  
Vid	  tangentbordet	  
	  
Therese	  Viding	  Jaramillo	  	  


