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Medlem och avgift 
Inte medlem? Det blir du genom att betala in 2016:s medlemsavgift på 
200 SEK till PlusGiro: 246368-5. Glöm inte att skriva ert namn och er 
adress som avsändare. Det namn som står på inbetalningskortet 
kommer sedan att stå på ditt medlemskort. Medlemskort krävs för att 
delta i föreningens organiserade aktiviteter och för att få rabatt hos våra 
samarbetspartners. Vi tillämpar en medlemsavgift per fastighet. 

 
Som medlem i Rostorps Egna Hem har du följande rabatter vid 
uppvisande av medlemskort: 

 Lindströms på Lundavägen: 5 % på allt. Gäller även redan 
rabatterade priser 

 Byggfabriken: 10 % på elprylar, Östra Förstadsgatan 

 Filialen Konst och konsthantverk: 10 %. Agnesgatan 1 

 Kenneths däck: 5-20 % på alla däck och tillhörande däckservice, samt 
20 % på arbetskostnad vid bilservice. Visa gällande medlemskort och 
uppge kundnummer 5671. Lundavägen 76. 

 Elbolaget, Exercisgatan 6: 10-15% på belysning och elprylar 

 Allt i Bruk, Arlövsvägen 4-8: 20% på hela sortimentet. 

 10% på utplanteringsväxter till ordinarie pris på Flyinge Plantshop.  

 
 
 

ROSTORPSBLADET       Nr. 133, Maj 2016 

 

Midsommar 
Innan vi vet av det är det midsommar igen. Traditionen trogen blir det 
midsommarstång och fest på Rostorpsplanen. Vi samlas kl 10.30 för att klä 
och resa stången. Till det behövs blommor och blad – ta gärna med om du 
har. Kl 11 går dansen igång. Vi hjälps åt att fylla kakbuffén och tar chansen 
att bjuda våra grannar på favoritkakan! Dryck och filt behövs för eget 
bruk. Firandet slutar kl. 12. Varmt välkomna! 
 

 
 

 
 
 



 

 
Senaste om fibern 
Nu är fibern installerad hos de flesta och många har dragit igång sina 
tjänster, internet från Ownit och TV från Canal Digital. Trottoarerna 
håller på att återställas med asfaltering och grus. Om man har frågor 
kring sina tjänster ska man i första hand vända sig till Ownits respektive 
Canal Digitals kundtjänster. Skulle det vara något som inte löser sig, kan 
ni vända er till fibergruppen på fiber@rostorp.se. Fibergruppens arbete 
fortsätter ett tag till med sikte på att fastställa avtalen med Ownit och 
Malmö Stad.  
 

Kommande aktiviteter på Rostorp 

 Studiebesök på Alnarp 
Den 22 maj kl 10 träffas vi på Alnarp för ett studiebesök i denna fina 
park. Alnarpsparken påbörjades 1859. Parken bjuder bl.a. på träd, 
buskar och örter från hela världen. Samling 9.50 på parkeringen vid 
slottet. Efter rundturen kan vi passa på och fika i parken med den 
medtagna picknick korg. Turen tar ca 1 – 1,5 tim. Anmälan görs till 
karin@steimer.se senast d. 19e maj.   

 
 Midsommarfirande 

Se i början på bladet.  
 

 Rostorpsdagen – 10/9-2016 
Boka datumet i almanacken, denna dag blir det traditionsenlig 
kräftskiva och fest på Rostorpsplanen. Mer info i augusti. 

Har du idéer eller önskar till aktiviteter i föreningens regi, skicka ett mail 
på info@rostorps.se. Mer info och datum för aktiviteter hittar du 
löpande på www.rostorp.se och i vår facebookgrupp. 

 
 
 
 
 

 
 

Har hänt 
 Årsmöte 

Runt 30 hushåll deltog i årsmötet, som på grund av branden i 
Kirsebergs Kulturhus fick hållas i Kirsebergskyrkans församlingslokal, 
Körsbärssalen. Jon Joines valdes som ny ordförande efter Ninni 
Hyleborg, ny medlem i styrelsen blev Jenny Leyman. Stort tack till 
Ninni för hennes stora engagemang i föreningen och välkommen till 
Jenny! Anna Jakobsson, lärare och forskare i park- och trädgårds-
historia på SLU i Alnarp, höll ett föredrag om egnahemsträdgården i 
Sverige i början av 1900-talet med utgångspunkt i Rostorp. Hon 
berättade bl a om hur litteraturen rekommenderade att en 
egnahemsträdgård skulle se ut och vad den skulle innehålla, samt 
visade äldre fotografier från Rostorp och dess trädgårdar. Årsmötet 
avslutades med en härlig svampsoppa, lagad av Rostorpskocken 
Tomas.  

 
 Städdag 

Återigen var det stor tillslutning till städdagen 18e april. Vädret var 
med oss och efter en stor insats på Rostorpsgator och Rostorpsplanen 
bjöds det traditionen tro på fika, lek, godis och lotteri i Runes 
trädgård. Tack till alla medlemmar och till Rune och Marie för en 
härlig förmiddag! 

 
 Loppis/vårväxtbytardag 

24/4 var det loppis och växtbytardag på Rostorpsplanen. Runt 10 
Rostorpsbor kom för att sälja kläder, leksaker, trädgårdmaterial/ 
redskap, krukor och div saker! Det kom grannar o handlade lite/bytte 
växter och köpte korv med tillbehör. En trevlig dag i grannars sällskap! 

 

Tält 
Föreningen har tre stora samt ett litet festtält för uthyrning till våra 
medlemmar. Boka dem genom att kontakta Martin Nilsson. Det kostar 
250 kr. per tält. 
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