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...uti hundrade år!

Efter ett sommarhalvår som sprudlat av aktiviteter på Rostorp så lägger sig nu 
höstlugnet i takt med mörkare kvällar. Men vi kan se tillbaka på sköna minnen 
av växtbytardag, midsommarfirande, öppna trädgårdar och framför allt 
Rostorpsdagen! Det var underbart att se hur många som ville vara med och ta 
upp traditionen igen efter två pandemiår. Tack, alla som hjälpte till med att resa
och riva tält! Tyvärr saknade vi ett par tält av olika orsaker och trängseln visade 
att vi behöver ha samtliga ”i drift” nästa år, men det var också glädjande att se 
hur alla ansträngde sig och trängde ihop sig för att grannarna skulle få plats. 

En stor händelse på Rostorpsdagen var också premiären för jubileumsboken om
vårt område, Hundra år med Rostorps trädgårdar. Det var en stund många 
hade sett fram emot med stor förväntan, och den färdiga boken gjorde ingen 
besviken. Det är en mycket fin skrift som arbetsgruppen för boken har tagit 
fram och det är tydligt för alla som läser den att deltagarna har lagt ner ett stort
arbete. Tack Per, Astrid-Louise, Sandra och Anna! Det hade aldrig hänt utan er. 

Nu ser vi fram mot jubileumsfesten den 19 november. Ja, må vi leva!

Carl Björklund, ordförande
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Har du ett tält någonstans?
Under förberedelserna för Rostorpsdagen så upptäcktes att ett av föreningens 
tält var försvunnet, och det är tyvärr fortfarande spårlöst borta. Omständig-
heterna kring dess försvinnande är fortsatt oklara, men det är i alla fall 
sannolikt att det var efter den studentfest-intensiva sommaren 2021 som ett av 
8 x 4 m-tälten inte återkom till sin förvaringsplats. Det var många tält i omlopp 
då vilket har gjort spårningen svårare än väntat. Troligen finns det fortfarande 
kvar hos någon medlem som använde det då.

Titta efter i era källare och garage, i förråd och på vindar! Varje tält utgörs i 
nedmonterat tillstånd av en samling vita metallrör samt en eller två stora IKEA-
kassar med dukar. Om tältet inte kommer tillrätta behöver föreningen lägga 
pengar på inköp av nytt tält, istället för på roligare saker.

Kontakta tältkoordinator Richard Pauly, 0736-87 92 05, om du hittar tältet 
eller har något tips som kan leda till dess återfinnande.

Kvällsvandringar under Halloween-helgen
Den mörka årstiden är här och den kan ibland föra med sig en känsla av 
otrygghet. Visserligen är det kul att skoja till det med läskiga kläder och snälla 
bus för den som firar Halloween, men det är viktigt att alla trivs och ingen 
känner sig onödigt skrämd. För höja stämningen och att få gatorna i vårt 
område att kännas lite tryggare för både boende och besökare så ordnar 
föreningen, som en del av grannsamverkan, vandringar söndag till söndag 
under höstlovsveckan (v44). Vi välkomnar alla att medverka, och ju fler vi är 
desto trevligare! Kontakta Helene Karlsson om du har frågor eller vill vara med. 
Se också det event som är upplagt i vår Facebookgrupp för mer information.

Festen är nära!
Jubileumsfesten den 19 november närmar sig. Det är roligt att så många har 
anmält sig! Den glittrande inbjudan som delades ut i brevlådorna fick stort 
gensvar och vi ser fram mot en riktigt rolig fest. Alla anmälda har fått e-post 
från festkommittén om betalning och program, men om du har andra frågor så 
når du festkommittén på jubileum@rostorp.se. 

Du vet väl att du som medlem kan hyra tälten 
när de inte används för föreningens aktiviteter? 

Tälten bokas i förväg och det kostar bara 250:- per tält och tillfälle. 
(Observera att alla tält alltid är upptagna för Rostorpsdagen varje år)

Se vår hemsida för mer information och bokning:  https://rostorp.se/medlem/lana



Jubileumsboken till alla medlemmar
Alla medlemshushåll i föreningen får detta år ett exemplar av jubileumsboken 
Hundra år med Rostorps trädgårdar. Boken har delats ut till alla betalande 
medlemmar som inte redan hade hämtat ut den på Rostorpsdagen. I första 
hand delades böckerna ut genom att styrelsemedlemmar gick runt och 
knackade på, men i de fall där ingen var hemma vid ett par försök så delades 
boken ut i brevlådan. Om du är medlem men inte har fått boken; hör av dig till 
info@rostorp.se så undersöker vi saken.

Rostorp uppmärksammas på biblioteket!
Brith Widén och Heléne Karlsson har tidigare i år inventerat materialet från den
fotoutställning som skapades till föreningens 85-årsjubileum. Det är ett fint 
material som tål att visas igen, så Brith och Heléne har sett till att den får ställas
ut på Kirsebergsbiblioteket. Den kommer att vara utställd under november 
månad för att uppmärksamma föreningens hundraårsjubileum och visa vår 
historia för en större publik. Utställningen kommer att finnas inne i bibliotekets 
lokaler och den är givetvis gratis att besöka för både rostorpare och den breda 
allmänheten. Utställningen öppnar den 6 november och planeras pågå i cirka 
två veckor.

Kalendarium för återstoden av 2022

6 november: Utställning öppnar på Biblioteket
Den fina fotoutställning som skapades till föreningens 85-årsjubileum kommer att 
repriseras på Kirsebergsbiblioteket under den månad föreningen fyller 100. 
Gratis inträde, så klart! 

19 november: Den stora jubileumsfesten
Föreningen Rostorps Egna Hem fyller ett hundra år och det firas ståndsmässigt.

31 december: Nyårsskål
Vi skålar ut det festliga jubileumsåret och skålar in det etthundraförsta året i 
egnahemsföreningens historia. Kl 12 på dagen, på Rostorpsplanen som varje år.

Detta är de i förväg planerade händelserna. Fler aktiviteter kan komma att planeras  in 
löpande, så håll utkik på hemsidan! Inför respektive evenemang publiceras detaljer om 
arrangemanget på hemsidan och i föreningens Facebookgrupp.De som anmält sig till  
jubileumsfesten får information skickad direkt till sig med e-post.

Vill du ordna en aktivitet? Skicka e-post till info@rostorp.se och berätta!



Medlem och förmåner
För att dela på föreningens aktiviteter och ta del av andra fördelar behöver du 
vara medlem. 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. 2022 års medlemsavgift är på 200 SEK och 
betalas till PlusGiro 246368-5 eller via Swish till 123 146 5640. Glöm inte att 
skriva namn och adress som avsändare. Vi tillämpar en medlemsavgift per 
fastighet.  Tänk på att medlemskap krävs om du vill hyra något av föreningens 
tält eller låna någon av den utrustning som föreningen har, t.ex. stegar.

Har du frågor eller funderingar kring föreningen? Kontakta styrelsen!

Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2022

Carl Björklund, ordförande Stenkyrkegatan 24 0708-97 01 40 
Cecilia Wallseth, vice ordf. Värnanäsgatan 18 0793-32 41 64
Sven Nordgren, kassör Smedjekullsgatan 7 0730-20 94 88
Ulrike van Ransbeeck , sekreterare Östra Fäladsgatan 29 0707-84 85 81
Helene Karlsson, grannsamverkansansv. Kronetorpsgatan 14 0704-18 58 08
Birgitta Weidmar, suppleant Åkerögatan 38 0735-42 11 46
Tove Axelsson, suppleant Smedjekullsgatan 27 0736-47 65 39
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