Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2016/2017
Jon Joines, ordförande
Sven Nordgren, vice ordf.
Sandra Mols, sekreterare
Martin Nilsson, ledamot
Jenny Leyman, kassör
Bodil Böjer, suppl.
Karin Steimer, suppl.

Stenkyrkegatan 26
Smedjekullsgatan 7
Beijersparksgatan 28
Dalhemsgatan 12
Beijersparksgatan 10
Sävstaholmsgatan 27
Stenkyrkegatan 12

0707-306084
040-937641
0766-285737
0733-549334
0768-692890
0732-621062
040-187375

Valberedningen:
Bodil Johansson
Hanna Fagerlund
Rune Karlsson

Kronetorpsgatan 16
Värnanäsgatan 2
Kronetorpsgatan 12

0702-816271
0704-251347
0708-179335

Medlem och avgift
Snart är det dags att betala in 2017:s medlemsavgift på 200 SEK. Betala
den 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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Nyårsfirande och välkommen 2017!
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 skålar vi ut det gamla året och in det nya på
Rostorpsgången kl.11.30–12.30. Föreningen bjuder på grillad korv,
alkoholfria bubblor och annat gott. Kläder efter väder!

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!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR~ÖNSKAR STYRELSEN
Tack alla rostorpsbor som har hjälpt till vid och
deltagit i våra gemensamma aktiviteter!

Informationsmöte med Malmö Stad

Har hänt

Informationsmötet med Malmö stad om utvecklingsplanerna i vårt
närområde fick tyvärr ställas in pga sjukdom. Vi återkommer med
eventuellt nytt datum.

v Rostorpsdagen
Bra väder, boule, snapsvisor, tipsrunda, lekar, musik,
såpbubblor, kräftor och trevliga grannar – vilken härlig kräftskiva
det blev i år, igen! Tack alla goda grannar, som spelade boule,
lekte lekar, sjöng snapsvisor och dansade! Och stort tack till alla
som hjälpte till med att sätta upp/ta ner tält, bouletävling, lekar
för barnen, tipsrunda, ansiktsmålning, musik, sång, kaffe och allt
annat, som gjorde kvällen så skön och rolig. Vi var ett hundratal
Rostorpsbor som festade denna sköna septemberkväll. Årets
boulevinnare blev Patrik Danielsson, stort grattis! Väl mött igen
nästa år!

Kommande aktiviteter på Rostorp
v Nyårsfirande på Rostorpsplanen
Vi skålar ut det gamla året och in det nya på Rostorpsgången
kl.11.30–12.30, nyårsaftonsdag den 31e december. Se mer i
början av bladet.
v Julgransplundring
Trettondag jul, 6 januari, kl. 16-18 dansar Rostorp ut julen
tillsammans i Teatern på fritids- och kulturhuset. Det bjuds på
glögg, godis och lekar för stora och små. Ta gärna med en kaka
till vår gemensamma kakbuffé. Anmälan till Sandra Mols
senast 3 januari. Arrangemanget är gratis.
v Årsmöte 2017
Välkomna till årsmöte den 19/3 kl. 15.00 i Ringstasalen på
Kirsebergs kulturhus. Vad som bör beaktas är att motioner till
årsmötet ska, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast
den 12:e februari så att vi har tid att förbereda dem inför
årsmötet.
Har du idéer eller önskningar 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.
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.

v Alnarp
En solig söndag i maj besökte några entusiaster parken i Alnarp.
Vi fick en fin guidning i parken och fick också lite historia om
"slottet " och anläggningen till livs. Avslutningsvis njöt vi av
medhavd fika under trevliga former.

