
Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2016/2017

Jon Joines, ordförande Stenkyrkegatan 26 0707-306084
Sven Nordgren, vice ordf. Smedjekullsgatan 7 040-937641
Sandra Mols, sekreterare Beijersparksgatan 28 0721-575883
Martin Nilsson, ledamot Dalhemsgatan 12 0733-549334
Jenny Leyman, kassör Beijersparksgatan 10 0768-692890
Bodil Bøjer, suppl. Sävstaholmsgatan 27 0732-621062
Karin Steimer, suppl. Stenkyrkegatan 12 040-187375

Valberedningen:
Bodil Johansson Kronetorpsgatan 16 0702-816271
Hanna Fagerlund Värnanäsgatan 2 0704-251347
Rune Karlsson Kronetorpsgatan 12 0708-179335

Medlem och avgift
Får du ett inbetalningskort med detta blad, betyder det att du inte
betalat in 2017:s medlemsavgift. Du hinner fortfarande betala in 2017: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.
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Årsmöte 2017!
Välkomna till årsmöte den 19/3 kl. 15.00 i Ringstasalen på
Kirsebergs kulturhus. Vi börjar med sedvanliga årsmötesaktiviteter
och sedan går vi över till mer informella delar.

Årets tema på Rostorp är ”Hållbart boende på Rostorp”. Inom detta
tema vill vi lyfta fram exempel på hur vi agera för att vara var-
samma mot vårt Rostorp, miljön och klimatet samt mot vår egen
plånbok. Som ett första steg har vi bjudit in Rustan Nilsson som
föreläsare på årsmötet. Rustan jobbar som miljöpedagog på Sysav
och håller ofta föredrag kring temat avfall, konsumtion och hållbar
utveckling.

Även i år kan vi med stor glädje servera en god soppa gjord av
Rostorps framstående kock Tomas Gustafsson.



Rostorps Egna Hem fyller 95 år!
Tiden går snabbt när man har kul! 2017 är ett jubileumsår –
Rostorps Egna Hem fyller 95 år. Det är dags att fira och ta avstamp
mot de 100. Firandet kommer att gå av stapeln i november, men
redan nu behöver vi börja planera. Vi behöver personer som vill
vara med i en festkommitté och skapa en sprakande fest för
rostorpsvännerna. Kontakta styrelsen på info@rostorp.se om du
vill bidra!

Kommande aktiviteter på Rostorp
v Städdagen 2:e april

Ett år går snabbt! Snart är det dags igen att göra Rostorp
vårvackert. Den 2e april kl. 10.00–12.00 städar vi Rostorp
tillsammans! Samling på Kronetorpsgatan 12. Efter städningen
ses vi i Runes trädgård för fika och lek. Välkomna!

v Vårväxtbytardag
Har du för många tomatplantor, squashplantor eller
pelargonier? Ta med dem till växtbytardagen söndagen d. 7:e
maj kl. 15 - 16 på Rostorpsplanen. Växter för inomhus såväl
som utomhus, sticklingar som plantor kan bytas med
grannarna. Ta med egna bord eller filtar – aktiviteten är
självorganiserad.

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.

Har hänt
v Nyårsfirande 2016

Ännu ett härligt år på Rostorp har passerat. Vi har haft många
tillfällen att träffas och vi har traditionen trogen firat
midsommar, Rostorpsdagen och städat området tillsammans.
Vi har också plundrat granen, besökt Alnarp och bytt växter
och frön. Nyårsafton den 31 december sågs vi för sista gången

detta år för att skåla ut det gamla året och in det nya på
Rostorpsgången. Kent Skoog höll traditionen trogen årets
nyårstal, som kan läsas på föreningens hemsida. I talet
presenterades bl.a. nästa års tema, som blir "Hållbart boende på
Rostorp".

v Julgransplundring
Den gamla traditionen med julfest på trettondagen har
återupptagits och firades nu för andra året på rad. Närmare 30
barn med föräldrar deltog i dans och lek. I pausen avnjöts glögg
och kakor från den gemensamma välfyllda kakbuffén.

v Informationsmöte med Malmö Stad
Den 26 januari berättade Lars Böhme och Sophia Bescher från
Malmö stad om kommunens utvecklingsplaner i vårt närområde
samt beskrev kommunens byggprocess från tanke till handling.
De berättade lite kort om översiktsplanen för Malmö samt de
fördjupade översiktsplanerna för Kirseberg och Nyhamnen (norr
om centralstationen). På lite närmare håll presenterades
detaljplanen för Sege park, den nya tåglinjen (ringlinjen) med
station på Östervärn samt var förtätningar planeras. Kirseberg
ses som en småstad i den stora staden och småskaligheten ska
behållas och utvecklas. Vidare vill kommunen satsa på att knyta
samman Kirseberg med resten av Malmö åt väster och sydväst
med nya passager och cykelvägar. I samband med att stationen
på Östervärn åter tas i bruk (de väntar just nu på körtillstånd för
tågen) kommer nya bostäder och kontor att byggas i närheten
av stationen. Det ställdes flera frågor till kommunen däribland
tanken med spårvagn längs Kronetorpsgatan. Lars sa att
spårvagn i Malmö ligger långt i framtiden och det är inget som
kommunen arbetar aktivt med för tillfället. Det finns även andra
alternativa dragningar av spårvagn ut till Kirseberg. Lars och
Sophia kommer skicka presentationen samt återkomma med
svar på de frågor de inte kunde besvara under mötet. Denna
information kommer göras tillgänglig för samtliga rostorpsbor.
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