Medlemskap 2013
Det är inte för sent. Du hinner fortfarande bli medlem för 2013!
Betala in 200 kr per hushåll till PlusGiro 246368-5. Skriv namn
och adress som avsändare. Vi tillämpar en medlemsavgift per
fastighet. För att delta i föreningens aktiviteter måste Du vara
medlem.
Medlemskort delas ut till alla hushåll som har betalat avgiften.
Hör av Dig till styrelsen ifall dina kontaktuppgifter har ändrats, så
att medlemskortet blir korrekt. Har du betalt medlemsavgift och
inte fått något medlemskort ber vi dig kontakta Jon.
Kontakta styrelsen:
Ninni Hyleborg, ordförande
Kent Skoog, vice ordförande
Eva Gustafsson, sekreterare
Martin Nilsson, ledamot
Jon Joines, kassör
Bodil Böjer, suppl.
Karin Steimer, suppl.

Åkerögatan 8
Värnanäsgatan 23
Åkerögatan 15
Dalhemsgatan 12
Stenkyrkegatan 26
Sävstaholmsgatan 27
Stenkyrkegatan 12

0707306084
0732621062
040-18 73 75

Valberedningen:
Lotta Söderberg
Katrine Bhiladvala
Rune Karlsson

Beijersparksgatan 14
Åkerögatan 19
Kronetorpsgatan 12

040-23 35 14
040-23 24 19
0708-179335

0766-335664
040-93 21 45
040-93 87 89

0733549334

Föreningen har två stora samt ett litet festtält för uthyrning till våra
medlemmar. Det är dessa tält vi använder på Rostorpsdagen. Boka
dem för vårens och sommarens fester genom att kontakta Martin
Nilsson.
En förfrågan till alla
Jobbar du med reklamprodukter eller har ett överfyllt garage med
grejer som du kan tänka dig att sponsorera till föreningens lotterier,
hör gärna av dig till styrelsen.
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Grannens år

På nyårsafton höll vice ordförande Kent Skoog ett fint nyårstal som
samtidigt innebar en presentationen av nästa års tema i föreningen:
”Rostorpsgrannar”.
Genom detta tema vill vi i föreningen öka tryggheten och
sammanhållningen på Rostorp. Rostorpsgrannar finns runt omkring
oss – runt huset där vi bor, i kvarteret och i villaområdet Rostorp.
Därför uppfordrar vi alla till att lära känna varandra genom att hälsa
och byta ett par ord. Det gör att vi alla blir sedda och skapar grund
för ökad sammanhållning i vårt bostadsområde. När vi känner
varandra ökar tryggheten och tilliten. När man känner varandra är
det lättare att be om hjälp med något eller räcka ut handen och
erbjuda hjälp om man ser att det behövs.
Läs hela Kents tal på föreningens hemsida www.rostorp.se
Goda grannar/grannsamverkan har också en förebyggande funktion,
där vi hjälpar varandra att hålla ögonen öppna efter objudna gäster.
Och det är tyvärr nödvändigt, för just nu rör sig både koppartjuvar
och inbrottstjuvar här, vilket vi bl. a kan läsa om på föreningens
facebooksida. Är du inte redan medlem, gå med nu – många bra
diskussioner och mycket information finns där!
Har du ytterligare någon bra idé vad vi ska göra tillsammans under
2013 för att spä på grannsämjan i vår snart 91-åriga förening, så hör
av dig till oss!

Årsmöte
Den 10 mars kl 15.00 var det årsmöte på Kirsebergs Fritids- och
Kulturhus. Protokollet från mötet finns tillgängligt på vår hemsida
inom kort.
Förutom formaliteterna presenterade gruppen som arbetat med
Rostorps-dvd:n sitt arbete och Jonas Wallengren från Bunkeflosamfällighet berättade om deras arbete med att dra in egen fiber till
villaområdet. På mötet bildades dessutom en fiberspaningsgrupp
och en trafik-spaningsgrupp på initiativ av föreningens
medlemmar. Har du lust att gå med i en av grupperna kontakta Jon
Joines från fibergruppen och Brith Widén från trafikgruppen.

Rapport från Städdagen
Den 27 april samlades 50 personer (varav 22 barn) för att plocka
skräp i våra fina kvarter. Totalt sett är området välskött, så några
sopsäckar räckte till allt. Efteråt fikades det hos Rune och vi hann
med lite lekar för stora och små. Stort tack till Rune och Marie för
att vi än en gång fick gästa uterummet!

Kommande aktiviteter 2013
Växtbytardag 2013
Har du för många tomatplantor, squashplantor eller pelargonier?
Ta med dem till växtbytardagen söndagen d. 19:e, kl. 15 - 16.30 på
Rostorpsplanen – en ny aktivitet i grannskapets tecken! Växter för
inomhus såväl som utomhus, sticklingar som plantor kan bytas
eller säljas till grannarna. Ta med egna bord eller filtar –
aktiviteten är självorganiserad. Dock krävs medlemskap för att
sälja, så passa på att bli medlem denna dag.

Följ med på tur till Hallongården, söndagen den 2 juni kl. 14
Vi får en guidad tur i hallonlandet och info om bl.a. beskärning och
odling. Turen avslutas med fika. Efteråt finns det möjlighet att
shoppa i gårdsbutiken, där man hittar färska bär, saft, marmelad och
mycket mera. Pris per person inkl. fika 60 kr. Barn halva priset.
Gemensam transport med egna bilar. Vi träffas kl. 13.15 på
Rostorpsplanen. Meddela vid anmälan om du/ni vill ha plats/er eller
hur många platser du/ni har i bilen. Anmälan till Karin 040-18 73 75
eller karin@steimer.se senast den 27 maj.
Midsommarafton
Den 21 juni är det midsommar med traditionsenligt firande på
Rostorpsplanen. Vi samlas kl 10.30 för att klä och resa stången. Till
det behövs blommor och blad – ta gärna med om du har.
Kl 11 går dansen igång. Vi hjälps åt att fylla kakbuffén och tar
chansen att bjuda våra grannar på favoritkakan! Dryck och filt
behövs för eget bruk. Firandet slutar kl 12.
Betong tar form
Gör Rostorp vackrare med fina betongdekorationer i din trädgård!
17/8 kl. 11–12.30 testar vi att gjuta i betong i Vellinge. Pris 150 kr.
Begränsat antal deltagare. Först till kvarn gäller. Kontakta Eva
Gustafsson på 040-93 87 89 eller tomas.kock@gmail.com senast 8/8.
Deltagarna tar sig själv till Vellinge, vi ser gärna samåkning.
Rostorpsdagen & kräftskiva
Den 31 augusti samlas vi åter på Rostorpsplanen till Rostorpsdagen
och kräftskiva, så sätt kryss i kalendern! Mer information kommer.
Biodling
I samband med granntemat finns det möjlighet att besöka en trädgård
på Rostorp, där man håller på med biodling. Kontakta Karin 040-18
73 75 eller karin@steimer.se för att meddela ditt intresse, så hittar vi
ett passande datum.

