VAD HÄNDE PÅ BYARÅDET?
Missade du byarådet igår kväll på Röstångagården måndag 7 april 2014? Hatten av för Elin Wigrup
som skrev minnesanteckningar.
RÖSTÅNGA TILLSAMMANS c/o ANETTE NILSSON Fruktpressen finns för bokning
på http://rostangatillsammans.se/bygdebussen. Först och främst delägare får teckna sig.
FACEBOOKGRUPPEN: STOPPA KAOLINGRUVAN PÅ BILLINGE FÄLAD c/o POPPE LINGE Alla
krafter behövs för att stoppa Kaolinbrytningen. Bli medlem på Facebook för att visa ditt missnöje.
RIS Ungdom, Vuxna samt skid- och motionsektionen. Kämpar för att få till en 7-manna konstgräsplan.
Annordnar loppis på Odenvallen 31 maj kl 12-15. RIS fest 3 maj på Röstångagården. Planeras ett
barntrithlon nästa år. Redan i år kommer ett barnlopp hållas i augusti.
BISTRÖ kämpar för att stoppa Kaolinbrytningen på Bilinge fälad, och rädda naturen kring Jällajär.
Gruvan planeras bli 150 ha, och området 200 ha så det är mycket natur som går till spillo. Bli medlem
och ge Biströ mer tyngd i förhandlingarna! Medlemskapet kostar inget men gör stor skillnad! Maila
namn, adress, tel och mail till info@bistroe.se för att bli medlem. OBS! KOSTNADSFRITT!
TIBBEGÄNGET som äger och sköter Röstångagården, ska sätta upp en mordhistoria på Kulturhuset i
Stockamöllan i september.
Även SVINGARNA är delägare i Röstångagården, och de vill slå ett extra slag för LINE-dansen på
söndagskvällar. Mycket roligt!
KF AKUSTIK har hållit ca 120 arrangemang sedan starten 2006, och fortsätter med ca 1 arr/månad.
Irrländska musiker kommer och spelar på skolan den 8 maj, kl 20. Den 31 maj anordnas
Röstångafestivalen bakom Stationen Röstånga. 9 akter, varav minst två är extra barnvänliga. Biljetter
finns att köpa, och all info hittar du på www.rostangafestivalen.se. Vill du vara volontär under
festivalen, får du gärna kontakta festivalgeneralen Ola på ola.ohlson@gmail.com . Skånetrafiken
sätter in en extra buss till Stehag på natten, så att resenärer som vill till Lund, Malmö etc, kan ta sig
hem med buss/tåg.
RÖSTÅNGA KONSTHALL/KONSTFÖRENINGEN FREON har klart vårprogram: 18-27 april Robert
Dirksen, 1-8 maj Jasmine Cederqvist, 10 maj Fredrik Rubin. Passa också på att bli medlem i vår
Konstförening FREON om du inte redan är det. Årsavgiften 40 kr/person kan betalas kontant i
konsthallen.eller sättas in på Bankgirot: 104-1433, Ange e-post, namn och födelsedata i
meddelandet.https://www.facebook.com/RostangaKonsthall?fref=ts
FORTSÄTTNING MINNESANTECKNINGAR BYARÅDET...
...RÖSTÅNGA SIMSÄLLSKAP hyr Ugglebadet i Perstorp varje lördag 9.00-12.30. Medlemskap kostar
500 /år (=gratis inträde). Kontakta Nils Phillips för mer info
RÖSTÅNGA TILLSAMMANS/RUAB har en buss med 22 platser som finns att hyra (500:-/gång)
påhttp://rostangatillsammans.se/bygdebussen.
RUAB äger dessutom fastigheterna Stationen ock konsthallen. Studiebesök planeras till Samsö, som
är en dansk ö självförsörjande på energi. RUAB har ett samarbete med pensionärsföreningen för att ta
fram en lokal hemtjänst. Om allt klaffar ska det bli verklighet i slutet av året.
HELA SVERIGE SKA LEVA har årsmöte den 15 april på Stationen Röstånga. Välkomna att anmäla
deltagande till Anna på anna.haraldson@gmail.com

SÖDERÅSENS VANDRARHEM är inne på sin tionde säsong och har uppnått sina mål om beläggning.
Ca 75% av gästerna är danskar och 25%svenskar. Liselotte framförde sin uppskattning för att det
finns så många sevärdheter/besöksvärdheter förutom naturen.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN välkomnar nya förmågor som vill bli brandmän/brandkvinnor! Håkan berättar
att de kan hjälpa till med både bränder, olyckor och vård IVPA (i väntan på ambulans). Tveka inte att
ringa 112 om du tror du behöver hjälp, de är här för att hjälpa dig!
MAJBLOMMEKOMMITÉEN hjälper byns barn att hjälpa sig själva. De pengar som försäljningen ger,
går direkt tillbaka till byns barn som behöver finansiellt stöd att tex åka på sommarkollo, köpa nya
glasögon osv. Dessutom har Röstånga bad och camping en insamling av pantflaskor/burkar, där alla
pengar går till Röstångas majblommekommité. Karin uppmanar att tipsa om barn som kan behöva
extra hjälp (k_wigrup@hotmail.com) , och framförallt: Köp en majblomma!!!
FÖRETAGARFÖRENINGEN planerar en ny julmarknad den förste advent, 30 nov. Hemmapysslare
som vill sälja är välkomna, likväl som föreningar och företag! Har ni idéer till julmarkanden,eller vill
engagera er: kontakta Elin på elin@stationenrostanga.se
RÖSTÅNGA BYAMÄN är en liten förening som varit vilande i ett flertal år, men som nu ska ta sig i
kragen och vakna till liv, hälsar Marko!
RÖSTÅNGA TURIST- OCH HEMBYGDSFÖRENIG äger och sköter ”gamla skolan”, Nedangården
samt skolmuséet. Hjördis tipsar om att dessa lokaler är till för att användas och därmed går att
låna/hyra. Årets program: 26 april städdag, samling gamla skolan. 30 april Valborgsfirande på
Nedangården. 3 maj växtloppis på gamla skolan. 11 maj vårvandring till Jälabjär. 14 juni
minnesmarsch till Knutshög, 15 juni hemvändardag. 20 juni midsommarfirande på Nedangården. 1416 augusti Kultur i Natur på Odensjön, i år med Malena Ernman och the Hittils. 20 sept växtloppis. 5
okt Höstvandring. 30 nov julmarknad. Byns anslagstavlor ska renoveras.
RÖSTÅNGA/KÅGERÖDS KYRKA delar ut kyrkbladet med aktuell info. Sista tisdagen varje månad
ordnas eftermiddagsträffar med andakt, fika och något program för dagen. Dessutom har man
kyrkokör, barnkör, kyrkis och syförening.
RÖDA KORSET har 248 medlemmar varav ca 20 är aktiva. Röda korset ordnar bla besöksverksamhet
till äldre som är ofrivilligt ensamma, läxhjälp för barn arrangeras på skolan. Planer finns på en
konstskola. Man hjälper asylsökande på Blinkarp med praktiska saker. Just nu efterlyses en sittvagn
för två barn, samt skor till män i storlek 45-46. Vinterkläder och vinterskor efterfrågas konstant. Kupan
har second hand på Hantverksgatan varje lördag mellan 10 och 14.
RÖSTÅNGAGYMNASTERNA har tre sektioner barngymnastik i Röstånga,
Vuxengympa/motionsgympa i Röstånga samt elitgymnastik i Kågeröd. Planer finns på att starta en
grupp för Parkour.
SIST MEN INTE MINST UPPMANAS ALLA ATT HÅLLA KALLENDERN
PÅ WWW.RÖSTÅNGA.NU OCH RÖSTÅNGA TILLSAMMANS FACEBOOKSIDA UPPDATERADE
MED EVENEMANG OCH ANNAT SOM ÄR PÅ GÅNG!
… tänk att det är möjligt!

