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En annorlunda vår är här 
 
Maj månad är här och vi har sjungit in våren - även om det just det här året 
snarare blev på egen hand än i grupp. Men sång eller inte, våren är här och har 
varit det ett bra tag på Rostorp. Detta blir mitt första Rostorpsblad jag skriver 
som nyvald ordförande för Rostorps egnahemsförening. Jag är glad för 
förtroendet att få leda arbetet i den här anrika föreningen med allt det 
engagemang som finns i vårt område. 
 
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.  
 
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.  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. Om du har tips på aktiviteter, särskilt 
sådana som passar det ovanliga läget, så är du som alltid varmt välkommen att 
höra av dig till styrelsen! 
 

Carl Björklund, ordförande  



Kommande aktiviteter på Rostorp 
Med anledning av det rådande läget så har några aktiviteter fått skjutas upp 
medan andra hålls på annat sätt än vanligt. Vi har fortsatt många punkter på 
vårens och sommarens program. För aktiviteter som ligger längre fram i tiden 
så ligger de kvar som planerat, men styrelsen följer hela tiden situationen och 
anpassar aktiviteterna efter läget och myndigheternas rekommendationer.  
Håll utkik på vår hemsida rostorp.se, där är kalendariet alltid uppdaterat! 
Samtliga aktiviteter kommer också att komma som evenemang i vår 
Facebook-grupp. Där får du hela tiden de senaste nyheterna om aktiviteter i 
föreningen.  
 
De aktiviteter som ligger närmast i tiden är: 
 

❖ 10 maj: Städdag och växtbytardag.  
❖ Midsommarfirande 19 juni. 
❖ Rostorpsdagen med skördefest 5 september. 
❖ Garageloppis - senarelagd, hålls preliminärt i september 

 
Vi tar givetvis gärna emot förslag på aktiviteter - hör av dig till styrelsen med 
dina fina idéer!  
 

Städdagen i annorlunda tappning - 10 maj kl 10-13 
Det blir städdag även i år - men på grund av rådande omständigheter gör vi 
avsteg från den mysiga traditionen att utgå från och återsamlas hos Rune. I år 
samlas vi istället på Rostorpsplanen kl 10.00 där vi väljer ett kvarter för 
städning och sedan går i mindre grupper.  Alla medlemmar som känner sig 
friska är välkomna. Tag med egen fika och picknickfilt! Efter städrundan så 
sätter vi oss i mindre grupper på lagom avstånd varifrån vi kan vinka till varann 
och önska våren välkommen. Växtbytare är sedan välkomna att anslutna, ca 
11.30. Priser utlottas bland deltagarna i städningen!  
 

Ny kurs i beskärning av fruktträd 
Den 13 juni startar en ny omgång av den omtyckta och efterfrågade kursen i 
beskärning av fruktträd med en grundkurs. Kursen tar ca 2 timmar och hålls ute 
i det fria med start på Rostorpsplanen.  Anmäler er gör ni genom att swisha 50 
kr till Helene på nummer 0704-185808. Grundkursen är sedan tänkt att följas 
av en fortsättningskurs i höst.  

http://rostorp.se/
https://www.facebook.com/groups/rostorp


Medlemsavgift för 2020 
Är du inte medlem än? Du blir medlem genom 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. 
  
Har du varit medlem men glömt att betala i år? Skynda dig att betala nu så att 
du hinner få ett medlemskort, för de produceras bara vid några tillfällen per år.  
Numera delas inga inbetalningskort i papper ut. Vi håller oss till digital 
kommunikation och hoppas att ni ändå ska komma ihåg att betala. Om du vet 
att du har glömt, passa på att betala nu (t.ex. med Swish) när du läser detta! 
 

Medlem och förmåner 
Som medlem i Rostorps Egna Hem har du tillgång till rabatter hos ett antal 
företag. Vilka de aktuella rabatterna är, och mycket annan information hittar 
du på vår hemsida rostorp.se! 
 
Tält 
Föreningen har tre stora samt ett litet festtält för uthyrning till våra 
medlemmar till förmånligt pris. Boka dem genom att kontakta Jon Joines, 
0707-306084. Att hyra kostar 250 kr per tält och tillfälle. 
 
Redskap och prylar 
Som medlem har du också möjlighet att gratis låna några praktiska redskap 
som föreningen äger.  Det finns även möjlighet att hyra en popcornmaskin! Du 
hittar information om detta på hemsidan.  



Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2020/2021 
 
Carl Björklund, ordförande Stenkyrkegatan 24 0708-97 01 40  
Tove Bang, vice ordförande Sävstaholmsgatan 30 0733-74 60 74 
Sven Nordgren, kassör Smedjekullsgatan 7 0730-20 94 88 
Ulrike van Ransbeeck , sekr. Östra Fäladsgatan 29 0707-84 85 81 
Cecilia Wallseth, ledamot Värnanäsgatan 18 0793-32 41 64 
Helene Karlsson, suppleant Kronetorpsgatan 14 0704-18 58 08 
Birgitta Weidmar, suppleant Åkerögatan 38 0735-42 11 46 
 
 
 
Är du intresserad av att sitta med i styrelsen nästa år? Kontakta 
valberedningen redan nu och anmäl ditt intresse! 
 
Valberedningen: 
Bodil Johansson Kronetorpsgatan 16 0702-816271 
Fatima Badri  Sävstaholmsgatan 11 0709-981139 
Rune Karlsson Kronetorpsgatan 12 0708-179335 
 
 
 
 

 


