
JUBILEUMSÅRET 2022   
E  informa onsblad från föreningen Rostorps Egna Hem

Hundra år på Rostorp

Den 22 november 1922 bildades föreningen Rostorps Egna Hem, för a  
förverkliga medlemmarnas önskan om a  få bygga och äga hus med trädgårdar.
Den 22 november 2022 har föreningen funnits i hundra år och det ska vi fira. 

Firandet räcker ll mer än en dag! Hela 2022 blir e  jubileumsår med olika 
festligheter, ak viteter och hög dlighållanden. Målet med jubiléet är a  fira en 
fin granngemenskap som har hållit i hundra år och få den a  hålla i hundra ll, 
samt a  uppmärksamma Rostorps historia både för oss som bor här och för 
besökare.
 
I det här bladet hi ar du e  kalendarium med de vik gaste datumen och 
händelserna under året men fler saker llkommer. Följ sedan informa onen på 
vår hemsida rostorp.se där vi uppdaterar löpande och har e  ständigt aktuellt 
kalendarium.

Öppna och läs mer!



E  år värt a  uppmärksamma – låt oss uppmärksamma det llsammans!

All ng kickar igång redan på nyårsa on när vi skålar in jubileumsåret och 
startar 2022 llsammans. Däre er följer e  antal ak viteter under året, både 
kända tradi oner och nya, med höjdpunkten i november när jubileumsfesten 
hålls. Och det finns rum för fler arrangemang om någon skulle sakna något och 
vilja hålla i e !

Styrelsen planerar året för fullt men jubiléet blir inte lyckosamt utan 
medlemmarnas deltagande och engagemang. Därför hoppas vi a  många av er 
vill engagera er på olika sä  under året, med a  hjälpa ll med något av 
arrangemangen eller själva komma på arrangera någon y erligare ak vitet. Vill 
du kanske anordna en särskild trädgårdsvandring, en historisk exposé, en 
studiecirkel eller något annat? Skriv ll styrelsen på info@rostorp.se och 
berä a vad du skulle vilja göra. 

Varmt välkommen a  vara med och göra egnahemsföreningens hundrade år ll
e  engagerande, festligt och minnesvärt firande!

Carl Björklund, ordförande



Kalendarium för jubileumsåret 2022

31 december 2021: Nyårsskål på Rostorpsplan
Vi träffas på Rostorpsplan där vi skålar in jubileumsåret kl 12:00 på dagen.
Korvgrillning och tal. Ingen föranmälan!

20 mars : Årsmöte
Kallelse kommer som vanligt i brevlådorna senast tre veckor innan mötet. 

24 april: Städdag
Även e  jubileumsår behöver området städas. Vi träffas på Rostorpsplan och hjälps åt 
a  plocka skräp i området. E eråt gemensam fika. Ingen föranmälan!

22 maj: Barnens dag på Rostorp
En dag med ak viteter och lekar för barnen på Rostorp, med jubileumstema.

24 juni: Midsommarfirande
Tradi onsenligt firande på Rostorpsplan med dans runt stången ll levande musik.

3 juli: Boken om Rostorps trädgårdar släpps
I samband med Sveriges största trädgårdsarrangemang, Tusen Trädgårdar, släpps 
jubileumsboken om Rostorps trädgårdar. 

27 augus : Rostorpdagen med bouletävling och krä skiva
Bouletävlingen är en tradi on sedan tjugo år llbaka. Alla är välkomna a  delta! E er 
e  par år med uppehåll för pandemi hoppas vi också kunna arrangera den 
e erlängtade krä skivan igen. 

Någon helg i september: Trädgårdsevenemang
Alla detaljer är inte klara, men håll utkik på hemsidan e er mer informa on!

19 november: Den stora jubileumsfesten
Föreningen Rostorps Egna Hem fyller e  hundra år och det firas ståndsmässigt.
Håll utkik e er inbjudan!

31 december: Nyårsskål

De a är e  urval av händelser under året. Fler ak viteter planeras som vanligt in 
löpande, så håll utkik på hemsidan! Inför respek ve evenemang publiceras detaljer om 
arrangemanget på hemsidan och i Facebookgruppen.

Vill du ordna en ak vitet? Skicka e-post ll info@rostorp.se och berä a!



Medlem och förmåner
Som medlem i Rostorps Egna Hem har du llgång ll raba er hos e  antal 
företag, framför allt olika plantskolor. Vilka de aktuella raba erna är, och 
mycket annan informa on hi ar du på vår hemsida rostorp.se. Kom ihåg a  
betala medlemsavgi en: 2022:s års medlemsavgi  är på 200 SEK och betalas 

ll PlusGiro 246368-5 eller via Swish ll 123 146 5640. Glöm inte a  skriva 
namn och adress som avsändare. Vi llämpar en medlemsavgi  per fas ghet. 

Är du inte medlem än? Du blir enkelt medlem genom a  betala in 
medlemsavgi en på något av sä en som beskrivs ovan. Välkommen!

Din hjälp behövs!
Vill du hjälpa ll och göra jubileumsåret roligare genom a  vara med och 
arrangera någon av ak viteterna under året? Vi behöver medelmmar som kan 
ge en hjälpande hand vid e  eller flera llfällen. Kan du hålla en tältpinne, bära 
e  bord, dela ut sopsäckar eller kra a en boulebana? Då kan du göra en vik g 
insats! Hör av dig ll styrelsen, du ser våra kontaktuppgi er här nedanför.
Du kan också skicka e-post ll info@rostorp.se om du vill nå oss.

Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2021/2022

Carl Björklund, ordförande Stenkyrkegatan 24 0708-97 01 40 
Cecilia Wallseth, vice ordf. Värnanäsgatan 18 0793-32 41 64
Sven Nordgren, kassör Smedjekullsgatan 7 0730-20 94 88
Ulrike van Ransbeeck , sekreterare Östra Fäladsgatan 29 0707-84 85 81
Helene Karlsson, gransamverkansansv. Kronetorpsgatan 14 0704-18 58 08
Birgi a Weidmar, suppleant Åkerögatan 38 0735-42 11 46
Tove Axelsson, suppleant Smedjekullsgatan 27 

Är du intresserad av a  si a med i styrelsen nästa år? 
Kontakta valberedningen redan nu och anmäl di  intresse!

Valberedningen:
Bodil Johansson Kronetorpsgatan 16 0702-816271
Fa ma Badri  Sävstaholmsgatan 11 0709-981139


