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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 ÅR  2 0 1 6 -2 0 1 7 

 

Arbetet med att vara drivande och samordnande för invånare och verksamma i Söraby socken 
fortsätter som tidigare. Under verksamhetsåret 2016-2017 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, Växjö kommun.  Beslut om upprustning är fattat hos kommunen. 

En grupp samhällsföreningar, där Rottne Samhällsförening är en del, har träffats och arbetar 
tillsammans gällande 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 2016 i och med att Rottnedagen även i år 
sammanarrangeras med Vidingehem Triathlon. Nytt i år är att hela Rottnedagen kommer att 
vara förlagd nere vid Innaren. Även kvällsaktiviteter kommer att hållas där i år. Rottne 
Samhällsförening kommer i år att stå för fler aktiviteter än tidigare. 

Precis som förra året kommer Rottnedagen att ta in deltagare från andra orter, för att på så sätt 
få ett större utbud. 

ÖVRIGA AKTIVITETER 

Då ekonomin i samhällsföreningen är fortsatt god har vi beslutat att bjuda på kaffe och tårta 
under Nationaldagen även detta år.  

Gällande julskyltningen avvaktar vi med att fatta beslut kring vårt deltagande till efter årsmötet. 
Julgransplundringen i januari 2017 är däremot planerad som vanligt med jultomte, musik och 
godispåsar till barnen. 

LANDSBYGDSUTVECKLING 

Rottne Samhällsförening är med och stöttar i kunskapsspridningen av Leader Linné, gällande 
ansökan om lokalt stöd för utveckling.  
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SKOLA/BARNOMSORG 

Söraby Skolas rektor Joachim Åberg kommer att bjudas in till flera styrelsemöten under 
kommande verksamhetsår då han gärna ser ett nära samarbete med samhällsföreningen. Rottne 
Samhällsförening kommer även att delta under invigningen av den ombyggda skolan i 
september. 

TRÄFFPUNKTEN 

SPF kommer att fortsätta med skötsel och bokningar av Träffpunkten. Intäkter och kostnader 
ligger kvar på Rottne Samhällsförening. 

HEMSIDAN 

Under året ska samhällsföreningen bli ännu bättre på att hitta och lägga ut arrangemang och 
händelser i Sörabyområdet. 

 

Styrelsen för Rottne Samhällsförening, mars 2016 
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Mari Hanaholm, ordförande  Rickard Alexandersson, vice ordförande 
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Therese Widing-Jaramillo, sekreterare  Henrik Borg 
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Michael Johansson   Roger Olsson 
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Sofie Sköld     


