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Verksamhetsåret 2022 var det år då vi till slut kunde lägga pandemirestriktionerna bakom oss och hålla
aktiviteter i de former vi var vana att se dem sedan tidigare. Med anledning av att föreningen bildades 18
november 1922 så var också hela året ett jubileumsår med flera aktiviteter för att högtidlighålla och fira
jubiléet.

En jubileumsbok, “Hundra år med Rostorps trädgårdar”, publicerades under året och alla medlemmar fick
ett exemplar. Det omfattande arbetet med boken hade utförts under flera års tid av en särskild
arbetsgrupp och finansieringen bestod till stor del av olika bidrag som föreningen sökt. Boken har fått stor
uppskattning både från medlemmar och utomstående.

En utställning om Rostorps Egna Hem har under november månad visats på Kirsebergs bibliotek,
baserad på en tidigare visad fotoutställning som funnits i föreningens arkiv och fått nytt liv med anledning
av jubileumsåret. Ett häfte med namnet “Rostorp runt på 100 år”, baserat på foton ur föreningens arkiv
och upplagt som en guide till en historisk promenad genom Rostorp, har också delats ut till medlemmarna
i slutet av året.

Årsmötet hölls 20 mars på Kirsebergs Fritids- och kulturhus med ett 30-tal medlemmar närvarande.
Förutom de formella punkterna fick deltagarna också höra en presentation från arbetsgruppen för
jubileumsboken om hur arbetet med boken fortgick, samt information från styrelsen om hur det
kommande jubileumsåret planerades.

Under året hölls också ett antal aktiviteter, både de vanliga återkommande och särskilda med anledning
av jubileet.

● Städdagen genomfördes 24 april, och lockade många engagerade deltagare som såg till att våra
gator och grönytor blev fria från skräp samt därefter fikade tillsammans.

● En växtbytardag hölls på Rostorpsplanen 8 maj, som vanligt med ett rikt utbud av stora och små
plantor.

● Midsommarfirandet genomfördes 24 juni på Rostorpsplanen med ringdans runt
midsommarstången till levande musik och lekledare, med picknick i gröngräset efteråt.

● Den 3 juli deltog flera hushåll på Rostorp i Sveriges största trädgårdsarrangemang, Tusen
Trädgårdar, genom att öppna sina trädgårdar för allmänheten. Förutom att ge allmänheten en fin
inblick i vårt område så skapade den också uppmärksamhet inför publiceringen av
jubileumsboken senare under sommaren.

● Den 27 augusti firades Rostorpsdagen och drog många deltagare till Rostorpsplanen trots att
vädret inte var det bästa.  På dagen genomfördes en Barnens dag med hundra år gamla lekar



som tema med anledning av jubiléet. Givetvis hölls också den traditionella bouletävlingen, och på
kvällen den välbesökta kräftskivan.

● På Rostorpsdagen genomfördes också en ceremoni för att fira publiceringen av jubileumsboken
“Hundra år med Rostorps Trädgårdar”. Representanter från arbetsgruppen berättade om boken
och sitt arbete, och boksläppet firades med skål i mousserande vin samt Rostorpsfanfaren. De
medlemmar som var på plats kunde hämta ut sitt exemplar av boken där, och återstående böcker
delades ut av styrelsen under de efterföljande veckorna.

● Den 19 november hölls en storslagen jubileumsfest på Lokstallarna, med galatema. Fördrink på
Rostorpsplanen, gemensam marsch ner till Lokstallarna, välkomstskål, en trerätters middag och
sedan dans till sena timmen gjorde det hela till ett högtidligt och festligt arrangemang som också
var välbesökt med ca 150 deltagare, inklusive inbjudna tidigare ordföranden.

● Före Jul delades häftet “Rostorp runt på 100 år” ut till medlemmarna, som en julklapp och en
avslutning på jubileumsåret.

● Den 31 december var det åter dags för den traditionella nyårsskålen på Rostorpsplanen.
Styrelsen grillade korv och många medlemmar slöt upp. Med nyårstal och gemensam skål i
alkoholfritt bubbel samt, en sista gång för året, Rostorpsfanfaren välkomnade vi tillsammans
2023.

Under året har fyra Rostorpsblad delats ut i brevlådorna med information till medlemmarna om
föreningens verksamhet och aktiviteter. Detta kompletteras med information på föreningens hemsida
rostorp.se där också utförligare information läggs ut för dem som vill veta mer. Föreningens
Facebookgrupp har fortsatt att vara en flitigt använd kanal för de boende på Rostorp att förmedla
information till varandra, byta, köpa, sälja och skänka föremål samt samordna gemensamma event som
t.ex. garageloppisen i september med många deltagande hushåll. Gruppen är också en bra kanal för
styrelsen för att nå ut med snabb information när det behövs.

Styrelsen har också jobbat vidare i strävan att utveckla grannsamverkan, främst genom att ta initiativ till
gemensamma kvällsvandringar i området under den mörka årstiden. Under Halloweenhelgen var flera
medlemmar ute på kvällarna för att skapa lugn och visa vuxen närvaro. Huvudsyftet var att hålla nere de
störningar från ungdomar som brukar skapa otrygghet under en annars trevlig helg. Vandringarna verkar
ha haft effekt då det var lugnare på gatorna i vårt område än tidigare år, men det behövs fortfarande fler
som engagerar sig i vandringarna för att få en bestående verkan.

Sammantaget så är det en i högsta grad levande förening som går  in i det etthundraförsta
verksamhetsåret. Föreningen är inget utan sina medlemmar och det är tack vare engagerade sådana
som många uppskattade aktiviteter kunnat genomföras och förmåner erbjudas, inte minst under detta
jubileumsår. Styrelsen vill därför rikta ett varmt tack till alla medlemmar som lagt ner tid och möda och på
olika sätt bidragit, med både stort och smått,  i allt det som åstadkommits under året.

Rostorp i februari 2023
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