
 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:

● 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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Gott Nytt År och välkommen 2020!
Styrelsen tackar för ännu ett härligt år med fina aktiviteter och god
grannsämja. Vi har haft många tillfällen att träffas och det finns
flera spännande projekt som påbörjats under året. Traditionen
trogen har vi firat midsommar och Rostorpsdagen tillsammans på
Rostorpsplanen. Vi har också städat området och fikat i solen i
Runes trädgård, bytt växter och frön och arrangerat tomtloppis. I
år har vi också haft vår första skördefest och beskäringskurs och vi
har dragit igång vår grannsamverkan.

Nu är det dags att säga adjö till 2019 och god dag till 2020 på
Rostorp. Nyårsafton den 31 december skålar vi ut det gamla året
och in det nya på Rostorpsgången kl.11.30–12.30. Föreningen
bjuder på grillad korv, alkoholfria bubblor och annat gott. Kläder
efter väder!

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen



Rostorpsbladet digitaliseras
Det är dags för Rostorpsbladet att ta steget in i nutiden och
digitaliseras. Om du fortsatt ändå vill ha bladet i pappersform vill vi
gärna att du anmäler det till styrelsen.

Kommande aktiviteter
Rostorpsåret 2020 kommer som vanligt att vara fyllt av roliga
aktiviteter såsom årsmöte, städdag, loppis, midsommar m.m.
Styrelsen kommer tidigt under året att spika aktiviteter och datum
och gå ut med dem.

Kurs i beskärning av äppleträd
I september genomförde vi två kurstillfällen i att beskära
äppleträd. Det var en populär kurs och vi kommer att ha ett
uppföljningstillfälle i vår för er som deltog. Kursledaren Isolde
Broekmans Krumholt har klippt föreningens träd på Rostorpsplan.

Grannsamverkan
Under året har vi startat upp arbetet med vår grannsamverkan. Vi
har haft en rad olika aktiviteter och möten och kommit fram till
formen för hur samverkan ska fungera. Framåt föreslår
arbetsgruppen att vi årligen ber Polisen uppdatera oss med
statistik och deras bedömning av hur situationen är i området. Har
du idéer kring hur vi skapar trygghet i området och aktiviteter som
vi kan göra är du välkommen att kontakta Heléne
(helene.karlsson14@tele2.se). Är du inte med i Facebook-
gruppen? Kontakta Helene Karlsson för mer detaljer. Mer info
kring grannsamverkan finns på hemsidan.

Historiska Rostorp

Rosenbergs trädgård, Sävstaholmsgatan 5, i vinterskrud.
1920-talet.

Sävstaholmsgatan 18, trädgården i vinterskrud. 1940-talet.


