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Och vilken fest det blev!

Föreningen Rostorps egna hem har nu funnits i hundra år och vi har under året 
uppmärksammat det på flera sätt. I augusti hade vi en extra festlig rostorpsdag, 
jubileumsboken släpptes och under hösten delades den ut till alla medlemmar. 
Den 18 november var det exakt hundra år sedan föreningen bildades och dagen
efter firades detta med fest. 

Jubileumsfesten den 19 november blev mycket uppskattad bland deltagarna. 
Det blev en hejdundrande och högtidlig fest med mycket god mat, skön musik, 
en fint dekorerad lokal och massor med samtal mellan grannar. 
Tack alla som kom och firade! 

Ett särskilt stort och varmt tack går till vår festkommitté; Tove Bang, Tina Brine 
och Bodil Bøjer. Under lång tid har de planerat, preparerat, inhandlat,  
förhandlat, kontrakterat och reviderat. Under dagarna innan festen jobbade de 
hårt in i det sista med att dekorera, pynta, fixa, preppa och peppa. 
Tack Tove, Tina och Bodil för att ni ordnade en magnifik fest!

Nu ser vi fram mot de nästa hundra åren. Och framför allt det etthundraförsta!

Carl Björklund, ordförande
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Nyårsskål i år igen!
Den 31 december avrundar vi detta festliga jubileumsår på traditionellt sätt, 
med en nyårsskål med korvgrillning på Rostorpsplanen.  Föreningen bjuder på 
varm korv, både vanlig och vegetarisk, och alkoholfritt mousserande. Styrelsen 
är på plats och grillar, och det traditionsenliga nyårstalet hålls av Kent Skoog. 
Alla medlemmar som vill och har möjlighet är välkomna, ingen föranmälan 
krävs. Välkomna!

Stegfadder sökes!
För att föreningen ska kunna tillhandahålla verktyg och utrustning till 
medlemmarna att låna eller hyra behöver vi hjälp av våra medlemmar att 
förvara dessa hemma hos sig. Att hyra förråd för dessa skulle bli dyrare och mer
krångligt i hanteringen än vad som är rimligt. Just nu söker vi någon som kan 
förvara och låna ut den långa utskjutsstegen. Är det kanske du? Kontakta vice 
ordförande Cecilia Wallseth, ceciliawallseth@gmail.com, om du kan tänka dig 
att hjälpa till med att förvara stegen. 

Tältet saknas fortfarande...var är det?
Under förberedelserna för Rostorpsdagen så upptäcktes att ett av föreningens 
tält var försvunnet, och det är tyvärr fortfarande spårlöst borta. 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 roliga aktiviteter för medlemmarna. Kontakta 
tältkoordinator Richard Pauly, 0736-87 92 05, om du hittar tältet eller har något
tips som kan leda till dess återfinnande.

...och nu är det dags att betala medlemsavgift igen!
Medlemsavgiften för 2023 är på samma nivå som för 2022, endast 200 kr. 
Följ instruktionen på sista sidan i bladet för hur du betalar.

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



Årsmöte 2023
Söndag den 19 mars är det dags för föreningens etthundraförsta årsmöte. 
Kallelse med dagordning kommer, som stadgarna föreskriver, att delas ut senast
tre veckor innan mötet. Kallelsen kommer i brevlådorna. Om du vill inkomma 
med en motion till mötet så skickar du den skriftligt till styrelsen senast fem 
veckor innan mötet, d.v.s. senast söndag den 26 februari, till info@rostorp.se.

Viktiga datum under 2023:

31 december 2022: 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.

19 mars 2023: Årsmöte
I samband med årsmötet hålls en föreläsning i aktuellt ämne. Givetvis blir det fika 
också! Lokal meddelas i kallelsen som kommer tre veckor innan mötet.

26 augusti 2023: Rostorpsdagen
Rostorpsdagen kommer traditionsenligt åter med bland annat bouletävling och 
kräftskiva. 

Fler aktiviteter tillkommer under året. Städdagen, växtbytardagen och andra 
återkommande aktiviteter planeras även i år, men datumen är inte spikade ännu. 
Håll utkik på hemsidan! 

Inför respektive evenemang publiceras detaljer om arrangemanget på hemsidan 
och i föreningens Facebookgrupp.

Föreningen är inget utan sina engagerade medlemmar som ordnar olika aktiviteter. 
Vill du ordna en aktivitet? Skicka e-post till info@rostorp.se och berätta!

Är du intresserad av att kandidera till styrelsen? 
Kontakta valberedningen:

Bodil Johansson Kronetorpsgatan 16 0702-81 62 71
Fatima Badri  Sävstaholmsgatan 11 0709-98 11 39
Annika Carlsson Sävstaholmsgatan 25 0703-67 54 37



Medlemsavgift 2023

Nu är det snart slut på jubileumsåret och därmed dags att betala in 
medlemsavgiften för det nya året. 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. 

2023 års medlemsavgift är på 200 SEK och
betalas till PlusGiro 24 63 68-5 eller via Swish 
till 123 146 5640. Glöm inte att skriva namn
och adress som avsändare. Vi tillämpar en
medlemsavgift per fastighet.  Om du har 
Swish kan du enkelt skanna QR-koden här 
intill med Swish-appen i din telefon. 

Tänk på att medlemskap krävs om du vill 
hyra något av föreningens tält eller låna 
någon av den utrustning som föreningen 
har, t.ex. någon av stegarna.

Har du inte varit medlem tidigare? Du blir
enkelt medlem genom att betala in
medlemsavgiften på något av sätten som
beskrivs ovan. Välkommen! 

Har du frågor eller funderingar kring föreningen? Kontakta styrelsen!

Styrelsen för 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


