
ROSTORPSBLADET   Nr. 146, februari 2020 

 
Årsmöte 2020 
Välkomna till årsmöte den 15/3 kl. 15.00 i Kirsebergssalen på Kirsebergs 
kulturhus. Bifogat till detta Rostorpsblad finns verksamhetsberättelse 
samt förslag till föredragningslista. Medlemmarna uppmanas att 
inkomma med motioner till styrelsen senast 1 mars.  
 

 
Efter att samtliga förfaranden i samband med årsmötet är avslutade 
fortsätter vi vårt möte med information från ornitologen Kenneth 
Bengtsson som kommer prata om fåglarna som finns i närområdet. Det 
kommer serveras fika och Kenneths föredrag startar cirka 16.30. 
 
Välkomna! 
 

  



Kommande aktiviteter på Rostorp 
Som utlovat har styrelsen nu spikat datum för våra aktiviteter under 
året. Det kan tillkomma fler, men i dagsläget är följande spikade:  
 

❖ Årsmöte 15 mars kl 15.00. 
❖ Städdag 19 april 2020, med traditionell uppsamling i Runes 

trädgård. 
❖ Utflykt till Tirup den 28 mars. 
❖ Fortsättning på beskärningskurs av fruktträd 4 april. 
❖ Vårloppis 10 maj, kl 10-15. 
❖ Växtbytardag 3 maj. 
❖ Midsommar 19 juni. 
❖ Rostorpsdag och skördefest 5 september. 
❖ Ny omgång beskärningskurs 26 september.  

 
Samtliga aktiviteter kommer att komma som evenemang i 
Facebook-gruppen. Mer info följer där! Vi tar gärna emot förslag på 
aktiviteter - hör av dig till styrelsen med dina fina idéer! 

 
Utflykt till Tirups örtagård 

Den 28 mars är det dags för en ny utflykt till Tirup! Där väntar en 
föreläsning och en guidad tur. Anmäler er gör ni genom att swischa 50 kr 
till Helene Karlsson på 0704-185808. Evenemeng kommer på Facebook. Tänk 
på att samordna transporten dit! 

 
Fortsättning på beskärningskurs  
Den 4 april blir det fortsättning på beskärningskursen. Det innebär att ni 
som gick förra omgången i höstas har nu möjlighet att hoppa på 
fortsättningen. Anmäler er gör ni genom att swischa 50 kr till Helene på 
nummer  och anmäla till Helene genom att swischa till 0704-185808. 
Preliminärt kommer vi anordna en ny omgång den 26 september, mer info om 
det följer!  
  



Medlemsavgift för 2020 
Nu är det dags att betala in 2020:s års medlemsavgift på 200 SEK. Betala 
den till PlusGiro 246368-5 eller via Swish till 123 146 5640. Glöm inte att 
skriva ert namn och er adress som avsändare. Det namn som står på 
inbetalningen kommer sedan att stå på ditt medlemskort. Medlemskort 
krävs för att delta i föreningens organiserade aktiviteter och för att få 
rabatt hos våra samarbetspartners, vilka du kan hitta på hemsidan. Vi 
tillämpar en medlemsavgift per fastighet. 
  
Från och med i år kommer inga inbetalningskort att delas ut. Vi håller 
oss på den digitala vägen och hoppas att ni efter detta meddelande kan 
betala in så snart som möjligt. Vi vet att det är lätt att glömma, men det 
är trist med upprepade påminnelser och det skapar onödigt merarbete 
för styrelsen.  
 
 

Medlem och avgift 
Som medlem i Rostorps Egna Hem har du normalt sett tillgång till ett 
antal rabatter. Styrelsen håller på att se över vilka rabatter som är 
tillgängliga och kommer uppdatera infon till nästa blad. Dessförinnan 
kommer vi gå ut med en uppdatering på hemsidan. 
 
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. 
 

  



Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2018/2019 
 
Jon Joines, ordförande Stenkyrkegatan 26 0707-306084  
Sven Nordgren, kassör Smedjekullsgatan 7 0730-209488 
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 
 
 
 


