
 Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2018/2019

Jon Joines, ordförande Stenkyrkegatan 26 0707-306084
Sven Nordgren, kassör Smedjekullsgatan 7 040-937641
Tove Bang, viceordf. Sävstaholmsgatan 30 0733-746074
Bodil Böjer, sekreterare Sävstaholmsgatan 27 0732-621062
Tina Brine, ledamot  Stenkyrkegatan 9 0763-387383
Helene Karlsson, suppl. Kronetorpsgatan 14 0704-185808
Birgitta Weidmar, suppl. Åkerögatan 38 0735-421146

Valberedningen:
Bodil Johansson Kronetorpsgatan 16 0702-816271
Fatima Badri Sävstaholmsgatan 11 0709-981139
Rune Karlsson Kronetorpsgatan 12 0708-179335

Medlem och avgift
Som medlem i Rostorps Egna Hem har du följande rabatter vid
uppvisande av medlemskort:

● Byggfabriken: 10 % på elprylar, Östra Förstadsgatan
● Elbolaget, Exercisgatan 6: 10-15% på belysning och elprylar
● Allt i Bruk, Arlövsvägen 4-8: 20% på hela sortimentet.
● 10% på utplanteringsväxter till ordinarie pris på Flyinge

Plantshop.
● 30% rabatt och fri frakt på www.365klick.com. Använd

rabattkod ROSTORP i varukorgen.
● NYTT ERBJUDANDE: 10% på Tirups örtagård (ej i caféet)

Tält
Föreningen har tre stora samt ett litet festtält för uthyrning till våra
medlemmar. Boka dem genom att kontakta Jon Joines, 0707-
306084. Det kostar 250 kr per tält.
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Rostorpsdagen
Plocka fram dina bouletalanger, snapsvisor och dansskor! Den 31:e
augusti är det dags för Rostorpsdagen med den årliga kräftskivan!
Vill du arrangera en aktivitet för barn eller vuxna - ansiktsmålning,
ballongvikning, danstävling eller något helt annat - hör av dig till
styrelsen på info@rostorp.se.
Vi kommer sätta upp tälten på fredagen den 30 augusti. Vi ses kl 17
och kör en montera-tält-after-work! Kom och ta ett glas vin med
styrelsen och hjälp till!

Boule
Självklart blir det bouletävling. Anmäl dig och tävla om äran och ett
presentkort på Boulebaren! Anmälan till bouletävlingen görs till
Fredrik Månsson på mail fredrik.mansson@yahoo.se senast den
24/8. Du som inte tävlar har ändå möjlighet att bejaka din inre
fransman - kom och duka upp picnic med pastis och heja fram din
favorit i tävlingen! Tävlingen kommer att pågå under dagen med
final kl. 17:30. Mer exakta tider kommer att meddelas när vi vet
hur många som är anmälda.

Kräftskiva
Kl. 18:00 välkomnas alla in till kräftskivan. Under kvällen kommer
det bli sång och dans och det bjuds på kaffe och choklad till de
vuxna och godis till barnen. Sätt upp eget bord och stolar inklusive
duk och tallrikar innan kl 12. Ta med egen mat och dryck, t.ex.
kräftor med tillbehör, tallrikar, bestick och glas.



Betalning - Viktigt!
Man ska anmäla sig (både barn och vuxna) och betala i förhand för
att delta i kräftskivan. Anmälan sker via facebook eller på mail:
info@rostorp.se. Kostnad: 100 kr för alla vuxna över 18 år.
Betalning sker i förhand med Swish till vårt Swish-nummer 123 146
56 40. Kom ihåg att skriva namn och antal deltagare.

Viktiga tider!
Kl. 17 30/8 sätts tälten upp.
Senast kl 12 lämnas borden (alla tar med eget
bord och stolar).
Kl. 16.00 börjar Rostorpsdagen med
välkomstdrink, lekar för barnen och tipspromenad.
Kl. 17.30 spelas boulefinalen.
Kl. 18.00 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 något sött till de vuxna och godis till barnen.
Kl. 24.00 stänger musiken.

Vi behöver hjälp med att ta ner tälten kl. 11:00 på söndagen.

Saknade rostorpare
Kära rostorpare som inte är med på våra aktiviteter så mycket! Vi
saknar dig! Och vi är väldigt nyfikna på vad som skulle göra att just
du vill delta på våra gemensamma aktiviteter! Vi i styrelsen pratar
ofta om att vi vill vara en förening för alla och att vi är rädda för att
vi missar någon. Finns det något väsentligt vi missar eller är du helt
enkelt nöjd med kärlek på distans? Hör gärna av dig med input till
info@rostorp.se eller grabba tag i närmaste styrelsemedlem.

Nya grannar
När ni får nya grannar får ni gärna hojta till till styrelsen, så får vi
möjlighet att hälsa välkommen!

Utflykt till Tirup
I oktober planerar vi en tur till Tirup. Datum ej satt än men vi tar
gärna emot intresseanmälan, via FB eller tfn Helen Karlsson (se
kontaktuppgifter i slutet av bladet). Eventuellt kommer Tirups
örtagård att kunna arrangera en "föreläsning" på plats, har du
något önskemål om vad som kontakta Helen. Som ni säkert vet har
medlemmar i föreningen Rostorps Egna hem 10% rabatt på inköp
av växter. Tirups örtagård har också finfina trädgårdstillbehör som
vackra krukor och caféet är öppet. Förslag är att vi samåker i bilar,
så om du kan tänka dig att ta med en kär granne är det ett plus.

Kurs i beskärning av äppleträd
Den 7 september kl 10.30-12.30 finns det möjlighet att få lyssna på
Isolde Broekman Krumholt från Happy apple tree om hur, när och
varför man bäst beskär äppelträd. Samling på Rostorpsplan för att
prata om föreningens träd som exempel. Det kostar 50 kr och fika
ingår. Det finns 12 platser och det är först till kvarn som gäller.
Anmälan sker genom att ni swischar Helene Karlsson (se tlfn i
slutet av bladet).

Grannsamverkan
Det planeras ett nytt möte för oss rostorpare som vill fungera som
kontaktpersoner gällande grannsamverkan gentemot våra grannar.
Datum kommer på Facebook så småningom. Är du inte med i
Facebook-gruppen? Kontakta Helene Karlsson för mer detaljer.
Bifogat till bladet hittar ni en lathund för hur säkerhetsappen
Coyard fungerar. Ni hittar också en lista med tips på vad ni själva
kan göra för att förebygga inbrott.

Rostorps skördefest
Den 22 september blir det skördefest på Rostorpsplan! Föreningen
sätter upp tält och bjuder på kaffe och kaka - sätt upp ditt bord och
sälj eller skänk det som växer i din trädgård eller det som du
förädlar hemma hos dig! Blommor, grönsaker, honung eller annat
som just du vill dela med dig av!


