Medlem och avgift
Du hinner fortfarande! Betala in 2014:s medlemsavgift till PlusGiro:
246368-5 och ta del i föreningens många roliga aktiviteter och
erbjudanden. 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 för villaföreningen och uppge kundnummer 5671.
Lundavägen 76.
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Årsmöte 2014
Välkomna till årsmöte den 16/3 kl 15.00 i Ringstasalen på Kirsebergs
kulturhus. Vi inleder med sedvanligt årsmöte efter given dagordning,
åtföljd av härlig soppa lagad av Rostorpskocken Thomas. Utlottning
av vinster bland närvarande och information kring fiber i området ska
även hinnas med under eftermiddagen som avslutas senast kl 17. Vi
har inte mottagit några motioner inför detta möte.
Har du inte betalt medlemsavgiften vid årsmötet, så ta med 200 kr, så
ordnas detta vid mötestillfället.

Fartgränsen på Rostorp

Ninni Hyleborg, ordförande
Kent Skoog, vice ordförande
Eva Gustafsson, sekreterare
Martin Nilsson, ledamot
Jon Joines, kassör
Bodil Böjer, suppl.
Karin Steimer, suppl.

Åkerögatan 8
Värnanäsgatan 23
Åkerögatan 15
Dalhemsgatan 12
Stenkyrkegatan 26
Sävstaholmsgatan 27
Stenkyrkegatan 12

0766-335664
040-93 21 45
040-93 87 89
0733-549334
0707306084
0732621062
040-18 73 75

Valberedningen:
Lotta Söderberg
Katrine Bhiladvala
Rune Karlsson

Beijersparksgatan 14
Åkerögatan 19
Kronetorpsgatan 12

040-23 35 14
040-23 24 19
0708-179335

Föreningen har två stora samt ett litet festtält för uthyrning till våra
medlemmar. Det är dessa tält vi använder på Rostorpsdagen. Boka
dem genom att kontakta Martin Nilsson. Det kostar 250 kr. per tält.

I samband med sänkningen av fartgränsen i hela Malmö höjdes
fartgränsen i Rostorp från 30 till 40 km/timmen. En liten grupp av
medlemmar och en representant från styrelsen kämpar nu för att få
tillbaka fartgränsen på 30 km/timmen i vårt villaområde för att passa
på de många lekande barn i området. Därför vill vi än en gång gärna
uppmana alla boende och besökare om att lyfta foten från fartpedalen
och fortsatt respektera de 30 km/timmen.

Nytt från Fibergruppen
Sedan förra årsmötet har en grupp frivilliga tittat på möjligheten att
ordna snabbare internet åt oss alla. Gruppen har tittat på hur andra har
gjort samt gjort en enkätundersökning i området. Enkäten har visat på
att en stor andel är intresserade av en modernare lösning än det vi har
idag. För att driva arbetet vidare behövs det många olika kompetenser.
Vill du vara med i fibergruppen, kontakta någon i gruppen. Jon Joines
är styrelsens representant och Nermin Skrgic är sammankallande.

Nyårsfirande 2013
Nyårsaftonsdag samlades ca 75 Rostorpsbor för att skåla, grilla och
umgås i solskenet på Rostorpsplanen. Viceordförande Kent Skoog höll
traditionen tro årets nyårstal och introducerade 2014’s tema, Vårt
Rostorp, om vilket han sa följande:
När vi vänder blicken och gläntar på dörren in till det år som närmar
sig kommer vi som brukligt att ha ett tema. Temat för 2014 är
passande nog VÅRT ROSTORP. Vårt Rostorp är vad vi gör det till…
• det är t ex vårt område där vi har valt att ha våra boenden,
• det är vi som bor här och de vardagskontakter vi har,
• det är också de aktiviteter vi, både små och stora rostorpsbor,
väljer att ha tillsammans.
Vi kan alla bidra till att öka gemenskapen och tilliten genom att höja
blicken och byta några ord med den man möter i området. Det är vi
Rostorpsbor och Rostorpsgrannar som tillsammans gör Vårt Rostorp
till en härlig oas att bo och leva i. Här kan man växa upp och här kan
man åldras i god gemenskap. Innan vi skiljs åt här idag - Se dig
omkring bland Rostorpsgrannar, Byt några ord med någon du inte
känner. Kliv på tåget och fortsätt resan vi startat 2013 med Grannens
år och vidare mot VÅRT ROSTORP 2014.
Läs hela talet på föreningens hemsida: www.rostorp.se

Kommande aktiviteter på Rostorp






Årsmöte
Vårväxtbytardag
Städdag
Midsommar
Rostorpsdagen

Mer info och datum hittar du löpande på www.rostorp.se och i vår
facebookgrupp.

Medlemskort
Om du inte fått ett medlemskort bifogat detta Rostorpsblad innebär det
att du inte betalt medlemsavgiften, eller att någon blivit fel vid
inbetalningen. Kontakta Jon vid frågor om inbetald medlemsavgift.
Vill du bli medlem, så betal enligt info på annat ställe i bladet!
Dagordning till årsmötet 20140316
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysning
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Val av styrelsens ordförande för en tid av två år, varje jämnt årtal
12. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av två år
13. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år
14. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en
sammankallande, för en tid av ett år
16. Övriga frågor

