
Hej, Rostorpare!

Som ny ordförande så skriver jag några rader till er för att informera om vad som är på gång i 
föreningen. Det är speciella tider nu som inte lämnar någon opåverkad, inte heller vår förening. 
Vårt årsmöte hölls den 15 mars, med särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning. Jag
vill tacka den förra styrelsen som gjorde ett bra jobb med att se till att mötet kunde hållas med 
omsorg om medlemmarnas hälsa. Det är förmodligen det första årsmötet i vår förening som hållits 
utomhus, så ni som närvarade har bidragit till att skapa historia!

På årsmötet hölls stadgeenligt val av ledamöter till styrelseposter och den nya styrelsen för 
Rostorps Egna Hem ser ut så här:

Carl Björklund, ordförande

Tove Bang, vice ordförande

Sven Nordgren, kassör

Ulrike van Ransbeeck, sekreterare

Cecilia Wallseth, ledamot

Heléne Karlsson, suppleant

Birgitta Weidmar, suppleant

Läget i vår omvärld gör att förutsättningarna just nu är annorlunda än vanligt för hur och när vi kan 
genomföra våra aktiviteter. Styrelsen följer noggrant myndigheternas bestämmelser och riktlinjer 
vilket kommer innebära att aktiviteter kan ändras med kort varsel och komma att se annorlunda ut 
än vi är vana vid. Ibland kan de komma att skjutas på eller, i värsta fall, ställas in. Jag är övertygad 
om att vår förening behövs även i sådana här tider när det är extra viktigt att hålla grannkontakten 
och stötta varandra, men vi kommer under en tid att behöva hitta andra sätt att göra det än att 
träffas i stora grupper. Vi hoppas att situationen snart återgår till det normala och fram till dess så 
gör vi vad vi kan för att hålla aktiviteter där vi inte riskerar medlemmarnas hälsa eller bidrar till 
ökad smittspridning, vare sig i vårt närområde eller samhället omkring. Vi har fortsatt många 
punkter på vårens och sommarens program, och vi anpassar dem hela tiden till rådande läge.

Information om föreningen och dess aktiviteter hittar du på vår hemsida, www.rostorp.se och i vår
Facebookgrupp för området, ”Rostorps egnahem (Kirseberg, Malmö)”. Facebookgruppen är den 
kanal vi använder för att nå ut med löpande information kring aktiviteter, och för medlemmarna att
nå ut till varandra. Passa på att gå med, du också – och tipsa dina grannar!



De aktiviteter som står närmast i kalendern är följande:

Städdagen som var planerad till 19 april SENARELÄGGS – nytt datum meddelas senare, håll utkik 
på hemsidan eller i vår Facebookgrupp!

Beskärning av fruktträd, fortsättningskurs, 4 april. (Kursen genomförs utomhus, i friska luften.)

Garageloppis och växtbytardag 10 maj

Midsommarfirande 19 juni kl 11-13

Rostorpsdagen planeras i år att hållas 5 september, i kombination med skördefesten.

Föreningens roll är också mer än aktiviteterna! Grannsamverkan och att vara medlemmarnas röst i 
viktiga frågor, t.ex. i samråd med kommunen, är även de viktiga uppgifter. Medlemmar kan 
dessutom hyra tält förmånligt, få rabatter hos ett antal företag och har möjlighet att låna några 
praktiska redskap som föreningen äger. Utan betalande medlemmar kan inte föreningen 
upprätthålla evenemangen eller de andra aktiviteterna, så med detta brev vill jag därför också 
påminna om att det är hög tid att betala in medlemsavgiften om ni inte redan har gjort det. 

Betala in årsavgiften, 200 kr per hushåll, till Plusgiro 246368-5 eller via Swish till 123 146 5640. 
Glöm inte att skriva era namn och er adress som avsändare. Det namn som står på inbetalningen 
kommer sedan att stå på medlemskortet. Medlemskap krävs för att delta i föreningens 
organiserade aktiviteter och medlemskortet behövs för att få rabatt hos våra samarbetspartners, 
som du hittar listade på hemsidan.  Medlemskorten skrivs ut i några få omgångar -  betala nu så att 
du hinner få ditt kort under våren! 

Om du inte är medlem men vill bli, betala in avgift på samma sätt som ovan! På vår hemsida 
www.rostorp.se hittar du mer information om vad föreningen är, vilka medlemsförmåner som 
finns och vilka aktiviteter som anordnas. Där hittar du också kontaktuppgifter till alla i styrelsen.

Välkommen till det nittioåttonde året med föreningen Rostorps Egna Hem!

Carl Björklund

Ordförande


