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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ROTTNE SAMHÄLLSFÖRENING ÅR 2020 

Arbetet med att vara drivande och samordnande aktör för invånare och verksamma i Söraby socken har under 

2020 varit starkt påverkat av coronakrisen då möjligheten till möten och evenemang har begränsats. Men detta 

till trots har styrelsen drivit ett antal strategiska frågor.  Under verksamhetsåret 2020 har följande frågor 

drivits:  

 

UTEMILJÖ OCH BOSTÄDER 
 

Vi har fortsatt föra diskussioner kring torgmiljö i centrum med Tekniska förvaltningen, Växjö kommun. Tekniska 

förvaltningen har presenterat ritningar/skisser på ny utformning av torgmiljön samt åtgärder längs med vägen 

genom centrum. Samhällsföreningen har lämnat synpunkter på förslaget. Beslut har ej fattats gällande när 

åtgärderna ska genomföras.  

Dialog har förts med Kultur- och fritidsförvaltningen om upprustning av badplats med tillhörande lekplats. Ett 

antal åtgärder vid badplatsen har genomförts av Växjö kommun, men dialog pågår kring ytterligare insatser, 

bl.a. upprustning av grillplatsen och en lekplats.  

Av de fem tomter som var till försäljning på Drottningvägen har fyra tomter sålts. Dialogen har inletts med 

planeringsavdelningen på Växjö kommun kring framtagande av nya tomter.  

Inflyttning har skett till de nybyggda lägenheterna som Vidingehem byggt i centrala Rottne och under 2021 

kommer frågan om nästa byggnation att lyftas med Vidingehem.  

 

ROTTNEDAGEN 
 

Rottnedagen gick tyvärr inte att genomföra 2020 på grund av coronapandemin.  

 

SPORTHALL 
 

En arbetsgrupp har bildats för att driva frågan om renovering samt tillbyggnad av sporthallen för att skapa fler 

omklädningsrum, en B-hall samt större och säkrare läktare. Arbetsgruppen har träffats vid ett antal tillfällen 

under året och kommer driva frågan vidare under 2021.  
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ÖVRIGA AKTIVITETER 
 

 

Nationaldagsfirandet fick ställas in på grund av coronapandemin.  

Planeringsavdelningen, Växjö kommun har deltagit vid ett styrelsemöte och presenterat utkast på Växjö 

kommuns nya översiktsplan. Styrelsen har återkopplat synpunkter på presenterat utkast på översiktsplan 

gällande Rottne med omnejd.  

Styrelsen har varit involverade i frågan kring att få till en organiserad nattvandring i Rottne. Samtal har förts 

med Braås samhällsförening, Växjö kommun samt privatpersoner i Rottne för att undersöka intresse samt 

möjlig organisering av nattvandring. På grund av pandemin har arbetet pausats tills det åter är möjligt att 

träffas fysiskt för att då bjuda in till ett informationsmöte (fysiskt).  

Styrelsen har medverkat vid möten med Växjö kommun då bland annat en landsbygdsplan för Växjö kommun 

har diskuterats.  

Styrelsemötena har under 2020 genomförts fysiskt i Rottnegården samt digitalt då restriktionerna inte har 

tillåtit fysiska möten.  
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