
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
Fatima Badri Sävstaholmsgatan 11 0709-981139
Rune Karlsson Kronetorpsgatan 12 0708-179335

Medlem och avgift
Är du inte medlem? 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.

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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Midsommardans på Rostorpsplanen!
Som alltid 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 drar 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!

Trygghetsvandring på Kirseberg.
Den 27 april genomförde Malmö stad tillsammans med Polisen en
trygghetsvandring på Kirseberg. Syftet med en sådan vandring är att
inkludera medborgarna i det trygghetsskapande arbetet inom
kommunen. Vandringen inleddes med en samling på fritidsgården
Kirseberg där deltagarna presenterades och diskussion om upplevda
otrygga områden redovisades. Enligt enkätundersökning bland
boende på Kirseberg upplevs olika platser i stadsdelen som otrygga,
Kirsebergs torg, Gerlachs park, Beijers park, Fritidsgården, Rostorps-
gången och Rostorpsplanen samt området kring Bulltofta kött på
Södra Bulltoftavägen har angetts som platser som upplevs som
otrygga. Vid mötet togs bland annat upp att den upplevda otrygg-
heten i Malmö ökar vilket det inte finns stöd för i brottsstatistiken
vilken som helhet nedgått på senare tid. Polisen misstänker att
senaste tidens grova våldsbrott i Malmö och den efterföljande
mediala uppmärksamheten bidrar till detta.



Efter fika och diskussion genomfördes besök på respektive plats
där vidare diskussion fördes kring vilka åtgärder som kan förbättra
tryggheten på respektive plats. Gemensamt för alla besökta
platser är bristen på tillräcklig belysning under dygnets mörka
timmar, däremot är inte lösningen alltid att bygga ut belysningen
då detta kan påverka boendemiljö, djurliv och trafiksituation
negativt. Kvällen avslutades med en summerande diskussion där
det redovisades vad som tagits upp under vandringen.

Styrelsen arbetar aktiv tillsammans med Polisen och Malmö stad
för att skapa en trygg boendemiljö på och omkring Rostorp, bl.a.
planeras ett informationsmöte mellan Polismyndigheten och
medlemmar genomföras efter sommaren. Det arbetas även med
att ta fram ett grupperbjudande för s.k. "smart dna" för
stöldmärkning av tillhörigheter. Vi planerar även framgent att
återuppta grannsamverkan mot brott.

Glöm inte att prata med era grannar om ni planerar att resa bort;
Be grannarna titta till huset, tömma er brevlåda, hänga tvätt i er
trädgård och om ni har en väldigt hjälpsam granne kan ni kanske
även få gräsmattan klippt. Ni kan även använda timer för
belysning i huset.

Har du några förslag på hur vi kan förbättra tryggheten på Rostorp
är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Kommande aktiviteter på Rostorp
v Midsommar – se intro i bladet

v Rostorpsdagen 2017
Sätt X i almanacken den 2:e september 2017 för årets
kräftskiva! Mer info kommer i augusti, men vet du redan nu,
att du skulle kunna tänka dig att bidra med en aktivitet,
underhållning eller något helt tredje, hör gärna av dig till
styrelsen!

v Jubileumsfest 2017
Den 18 november 1922 bildades föreningen Rostorps Egna Hem.
På dagen 95 år senare kommer vi att fira 95-årsjubileum i
Kirsebergssalen på Kirsebergs fritids- och kulturhus. Planeringen
av festen är inledd och vi kommer med mer information längre
fram. Till skillnad från många andra fester är jubileumsfesten
barnfri, så boka barnvakt redan nu!

Har hänt
v Årsmöte 2017

Årsmötet hölls 19/3 i Ringstasalen på Kirsebergs kulturhus med
en mindre skara medlemmar. Mötet var snabbt, protokoll
kommer snart på hemsidan. Efter mötet avnjöts en smarrig
rödbetssoppa av Rostorpskocken Tomas och sedan höll Rustan
Nilsson från Sysav ett spännande föredrag om hållbart boende
på Rostorp och hur vi själva kan påverka miljön.

v Städdagen 2017
Under en av vårens första fina dagar samlades närmare 80
rostorpsbor för den årliga städdagen. Efter att ha gjort Rostorp
fint samlades alla hos Rune för lite fika och lek. Tack till alla som
kom och hjälpte till att städa!

v Växtbytardag 2017
Den 7. maj var det växtbytardag på Rostorpsplanen. Cirka 20
entusiastiska grannar träffades för att byta plantor och dricka en
kopp kaffe tillsammans.

Tips för ett Hållbart boende på Rostorp
Föreningens tema för 2017 är "Hållbart boende på Rostorp" och vi
gjorde en rivstart på årsmötet med ett föredrag av Rustan Nilsson
från Sysav. Redan idag gör många en insats för att bidra till att
minska belastningen på vår miljö och klimat. På vår Facebook-sida
är det många som bjuder ut de leksaker, möbler och byggmaterial
som de inte har nytta av längre. Kanske har du också saker som kan
få ett liv till?


