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2017 har varit ett spännande verksamhetsår för den ideell föreningen Röstånga 
Tillsammans. Den mesta verksamheten har skett inom ramen för föreningens 
utvecklingsbolag Röstånga Utvecklings AB (svb) som givetvis därför också verkar efter 
Röstånga Tillsammans ändamålsparagraf.  
 
Under 2014-2017 har vi haft månadsinvesteringar till Röstånga Tillsammans. Dessa 
konverteras till aktier, totalt 542 st. Ytterligare 44 st aktier har sålts direkt under 2017 för att 
investera i framför allt restaurangverksamheten på Stationshuset. Ett ovillkorligt 
aktieägartillskott till RUAB har med detta gjorts möjligt på 586 x 499 kr = 292.414 kr. Av 
dessa överfördes 170.000 kr redan 2016, och nu 115.000 kr 2017. För RUAB har det varit 
ett investeringsintensivt år, varför detta tillskott direkt använts till renoveringar och uppstarten 
av stationen. 
 
Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret, utöver årsmöte 
och konstituerande möte. Föreningen har under 2017 inte haft några nya sammankomster 
utan de öppna möten, arrangemang eller som frivillig arbetsinsats för bygdens räkning som 
skett har skett tillsammans med Röstånga Utvecklings AB (svb) eller andra föreningar. 
 
Hemsidan har uppdaterats men vårt främsta och enda löpande kommunikationsverktyg är 
just nu Facebook, som nu har över 1000 följare. Tack till alla administratörer som hjälp till: 
Sara Frostberg Lowery, Patrik Månsson, Nils Phillips.  
 
Kulturbussen - bussen har under året används av främst MidgårdSkola, RIS 
(fotbollsklubben) och Röstånga Tillsammans/RUAB (studiebesök och kulturprogram) samt 
några privata uthyrningar. 
 
Föreningen har genom året synts flitigt i massmedia i samband med projektet och 
landsbygdsutveckling, vilket är positivt. Styrelsens ledamöter har föreläst eller hållit i 
workshops kring lokal landsbygdsutveckling och tagit emot studiebesök, vilket genererat 
uppmärksamhet till föreningen.  
 
Vi är i år igen medlemmar i riksorganisation Hela Sverige Skall Leva via Hela Skåne Skall 
Leva (regionalt) och HUT (Hållbar Utveckling Skåne.)  
 
I medlemsmatrikeln finns det 99 medlemmar. 
 
Styrelsen för 2017 var: 5 styrelsemedlemmar och 1 suppleant  
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