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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.

Medlem och avgift

Medlemskort krävs för att delta i föreningens organiserade
aktiviteter och för att få rabatt hos våra samarbetspartners. Har du
glömt att betala in 2013-års medlemsavgift, så betala den till
PlusGiro: 246368-5. Skriv namn och adress som avsändare. Vi
tillämpar en medlemsavgift per fastighet.
En förfrågan till alla
Jobbar du med reklamprodukter eller har ett överfyllt garage med
grejer som du kan tänka dig att sponsra föreningens lotterier med,
så hör gärna av dig till styrelsen.
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Rostorpsdag & kräftskiva 2013

Nu är det dags att samla prylar till loppisen, ladda boulearmen, hitta
favoritkakreceptet och göra sig redo att ”leka” med grannarna!
Den 31/8 kl 12.00 samlas vi åter på Rostorpsplanen till Rostorpsdag
och kräftskiva!
Vi sätter upp tälten redan på förmiddagen, så dagens aktiviteter sker
under tak vid regn och rusk!
Kom och tillverk din egen hatt till kräftskivan, testa vår tipsrunda
och hjälp oss att kora Rostorps bästa kaka 2013 i kaktävlingen ”Vad
bjuder du grannarna på?”
Kaféet kommer att vara öppet 12-15 och på menyn finns t.ex. korv,
kaffe, juice och tävlingskakorna. Varva fikastunden med lotteri och
ett parti boule. Årets Rostorpsturnering förväntas än en gång att bli
en rafflande uppgörelse mellan kvarterets boulevänner!
Du kan även sälja dina begagnade saker, trädgårdsväxter och frön på
vår loppis - till det behövs eget försäljningsbord eller filt. Bordet kan
återanvändas vid kräftskivan på kvällen.
Anmälan till bouletävlingen görs till Kent senast den 26/8 på tel 04093 21 45, lapp i brevlådan (Värnanäsgatan 23) eller via
kent.skoog@lansstyrelsen.se. Det kostar 20 kronor att delta i
tävlingen.

Viktiga tider!
Kl. 11-12 lämnas alla kakor in.
Kl. 12.00 börjar Rostorpsdagen.
Kl. 14.45 prisutdelningen gällande
tipsrunda, boule och kaktävling.
Kl. 12-16 Lämnas bord till kräftskivan
in till Martin.
Kl. 18 drar kräftskivan igång med
musik, dans, snapsvisor och
gemenskap för alla åldrar! Ta’ med
egen mat och dryck, t.ex. kräftor med
tillbehör, tallrikar, bestick och glas.
Föreningen bjuder på kaffe och kaka. Kostnad: 50 kr för alla över
12 år, betalas på plats till Jon, gärna med jämna pengar.

Välkomna!!
Det har hänt
Växtbytardag 2013
Tomatplantor, broccoliplantor, hallonbuskar, jordgubbsplantor,
blommor och mycket mer bytta ägare, när en liten grupp
Rostorpsbor träffades till växtbytardag i maj. Har du plantor eller
frön över, passa på att byta eller sälja dem till höstens växtbytardag
eller på loppisen den 31/8. Se mer under kommande aktiviteter!
Besök på Hallongården
En liten tapper skara besökte Hallongården utanför Håslöv den 2:a
juni, där de fick en fin introduktion till Hallonodlandets ädla konst
och alla de produkter som tas fram på gården. Kaffe med
Hallonmuffins (vad annars) avnjöts efteråt.
En mycket trevlig eftermiddag!

Midsommarafton
Traditionsenligt samlades glada
Rostorpsbor med vänner (96 personer!!)
för att dansa runt midsommarstången
och fika på Rostorpsplanen. Vädret var
bra, grodorna hoppade och kakbordet
var fullt av smaskiga kakor!

Kommande aktiviteter på Rostorp
 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. Få platser
kvar, kontakta Eva Gustafsson på 040-93 87 89 eller
tomas.kock@gmail.com. Deltagarna tar sig själv till
Vellinge, vi ser gärna samåkning.
 Rostorpsdagen & kräftskiva
Den 31 augusti samlas vi åter på Rostorpsplanen till
Rostorpsdagen och kräftskiva. Se mer i början på
Rostorpsbladet!
 Höstväxtbytardag
Den 29 september kl. 15 - 16.30 finns det möjlighet igen att
byta växter och frön på Rostorpsplanen. Växter för inomhus
såväl som utomhus, sticklingar som plantor kan bytas eller
säljas till grannarna. Ta med egna bord eller filtar –
aktiviteten är självorganiserad.
 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.

