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Jubileumsvåren nalkas
Våren har börjat söka sig in lite försiktigt på Rostorp – med vissa avbrott för
snöslask – och det märks hur rostorpsborna börjar röra sig lite mer ute i
trädgårdarna för att röja och njuta av solstrålarna. Just trädgårdarna på Rostorp
kommer att ägnas särskild uppmärksamhet detta jubileumsår, det fick vi veta på
årsmötet som hölls den 20 mars. Ett trettiotal medlemmar var där och gjorde
sina röster hörda samt fick höra information om de föreningsaktiviteter som
planeras under året. Projektgruppen som arbetar med jubileumsskriften om
Rostorps trädgårdar berättade vad den kommer att innehålla och när den
släpps. Se mer information i notisen inne i bladet!
Val till styrelseposter genomfördes också: Samtliga sittande ledamöter vars
poster var uppe till beslut återvaldes, inklusive ordföranden. Styrelsen kommer
därmed att se likadan ut under 2022 som den gjorde under 2021. Jag är glad att
få jobba vidare tillsammans med denna kloka och aktiva grupp som är fulla av
engagemang för vårt område. Men alla som vill engagera sig i föreningsarbetet
och våra aktiviteter är välkomna och viktiga, så hör av dig om du vill hjälpa till
med något eller vill ordna en aktivitet.
Carl Björklund, ordförande

Boulekvällarna är tillbaka!
Bouletävlingen på Rostorpsdagen har varit ett populärt inslag under många år,
men deltagandet har sjunkit de senaste åren. En anledning verkar vara att färre
känner sig hemma i sporten eller saknar möjlighet att träna. Efter önskemål
från flera medlemmar tar vi nu upp en gammal tradition, boule på Rostorpsplanen på söndagskvällar! Passa på att lära dig en kul sport eller träna på dina
färdigheter, om du redan vet hur ett klot ska svingas.
Kom som du är, ta med dig egna klot eller låna om du inte har så kan du både
träna och umgås. Hör av dig till Helene Karlsson, hkson64@gmail.com, om du
vill veta mer. Info kommer också i Facebookgruppen.

Din hjälp behövs!
Du kan hjälpa till att göra jubileumsåret roligare genom att vara med och
arrangera någon av aktiviteterna under året. Vi behöver medlemmar som kan
ge en hjälpande hand vid ett eller flera tillfällen. Kan du hålla en tältpinne, bära
ett bord, dela ut sopsäckar eller kratta en boulebana? Då kan du göra en viktig
insats! Hör av dig till styrelsen, du ser våra kontaktuppgifter här nedanför.
Du kan också skicka e-post till info@rostorp.se om du vill nå oss.

Öppna din trädgård i juli, tillsammans med många andra!
Tusen trädgårdar är Sveriges största trädgårdsvisning. Under en och samma
dag, i år den 3 juli mellan kl. 10.00 – 17.00, har du möjlighet att öppna upp
din trädgård för nyfikna trädgårdsgäster. Samma dag, den 3 juli, har vi boksläpp
för Jubileumsboken 100 år med Rostorps trädgårdar.
Vi kommer att göra en gemensam anmälan för alla ni på Rostorp som vill öppna
upp era trädgårdar den 3 juli. Sista anmälningsdag den 15 maj.
Skicka er anmälan till Per Håkansson, Åkerögatan 32 eller perhak@live.com
För mer information kring Tusen trädgårdar se https://svensktradgard.se/
Mer information om anmälan kommer i din brevlåda.

Kalendarium för jubileumsåret 2022
24 april: Städdag
Även ett jubileumsår behöver området städas. Vi samlas vid Kronetorpsgatan 12 kl 10
och hjälps sedan åt att plocka skräp i området. Efteråt bjuds alla deltagare på fika i
Runes trädgård. Ingen föranmälan!
8 maj: Växtbytardag
Den årliga traditionen för alla odlingsintresserade.
22 maj: Barnens dag på Rostorp
En dag med aktiviteter och lekar för barnen på Rostorp, med jubileumstema.
24 juni: Midsommarfirande
Traditionsenligt firande på Rostorpsplan med dans runt stången till levande musik.
3 juli: Boken om Rostorps trädgårdar släpps
I samband med Sveriges största trädgårdsarrangemang, Tusen Trädgårdar, släpps
jubileumsboken om Rostorps trädgårdar. Var med och öppna din trädgård!
Läs mer på sidan här till vänster.
27 augusti: Rostorpdagen med bouletävling och kräftskiva
Bouletävlingen är en tradition sedan tjugo år tillbaka. Alla är välkomna att delta!
Efter ett par år med uppehåll för pandemi hoppas vi också kunna arrangera den
efterlängtade kräftskivan igen.
Någon helg i september: Trädgårdsevenemang
Alla detaljer är inte klara, men håll utkik på hemsidan efter mer information!
19 november: Den stora jubileumsfesten
Föreningen Rostorps Egna Hem fyller ett hundra år och det firas ståndsmässigt.
Håll utkik efter inbjudan!
31 december: Nyårsskål
Detta är ett urval av händelser under året. Fler aktiviteter planeras som vanligt in
löpande, så håll utkik på hemsidan! Inför respektive evenemang publiceras detaljer om
arrangemanget på hemsidan och i Facebookgruppen.
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.

Nya rabatter!
Några nya medlemsrabatter har tillkommit
och kan utnyttjas när du har betalat
årsavgiften och fått ditt medlemskort.
Antalet plantskolor som vi har rabatt på har
nu utökats, så totalt tre olika ger oss rabatt
mot uppvisande av kortet.
Är du inte medlem än? Du blir enkelt
medlem genom att betala in
medlemsavgiften på något av sätten som
beskrivs ovan. Om du har Swish kan du
bara skanna QR-koden här intill med din
telefon. Välkommen!

Har du fler frågor? Kontakta styrelsen!

Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2022
Carl Björklund, ordförande
Cecilia Wallseth, vice ordf.
Sven Nordgren, kassör
Ulrike van Ransbeeck , sekreterare
Helene Karlsson, grannsamverkansansv.
Birgitta Weidmar, suppleant
Tove Axelsson, suppleant

Stenkyrkegatan 24
Värnanäsgatan 18
Smedjekullsgatan 7
Östra Fäladsgatan 29
Kronetorpsgatan 14
Åkerögatan 38
Smedjekullsgatan 27

0708-97 01 40
0793-32 41 64
0730-20 94 88
0707-84 85 81
0704-18 58 08
0735-42 11 46
0736-47 65 39

