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Städdag och vårloppis!
Ett år går snabbt! Snart är det dags igen att göra Rostorp
vårvackert. Den 22 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!

Medlem och avgift
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
• 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.
• NYTT ERBJUDANDE: 30% rabatt och fri frakt på
www.365klick.com. Använd rabattkod ROSTORP i varukorgen.
Tält
Föreningen har tre stora samt ett litet festtält för uthyrning till
våra medlemmar. Boka dem genom att kontakta Martin Nilsson,
0733-549334. Det kostar 250 kr. per tält.

Den 20 maj är det äntligen dags för vårens efterlängtade garageoch tomtloppis! Då höstens koncept blev succé kör vi nu en repris
med samma väder och minst lika mycket besökare. Tillvägagångssättet är enkelt - ni anmäler er (anmälan gör att ni blir markerade
på loppiskartan över Rostorp vilket ökar era chanser att få köpsugna
besökare), senast den 16 maj, genom att maila till
Jenny: moodyjen@gmail.com med adressen ni bor på. Sedan säljer
ni era prylar på utsatt tid och datum vid er tomtgräns. Ni som har
tomt som gränsar till två gator - hojta vilken sida ni vill stå på så
markerar vi det på den karta som kommer upp i samband med
marknadsföringen!

Medlemsavgift 2018
Det är fortfarande några av er som inte har betalat in
medlemsavgiften på 200 SEK. Tänk på – har ni inte fått ett
medlemskort så har ni inte betalt. För att få ett medlemskort
måste ni betala före den 1 maj. Betala den till PlusGiro 246368-5
eller via Swish till 123 146 5640. Glöm inte att skriva ert namn och
er adress som avsändare. Det namn som står på inbetalningen
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.

Solceller
Projektet där vi tittar på möjligheter att sätta solceller på våra hus
drivs på av en liten arbetsgrupp med Andreas Holmgren i spetsen.
Rostorp pekas ut i översiktsplanen 2012 som en del av Malmös
kulturhistoriska värdefulla stadsmiljö. Regeringens förslag om
slopad lovplikt för solenergianläggningar gäller inte för
kulturhistoriskt värdefulla miljöer avseende både byggnader och
områden, t ex Rostorp. Vi har därför lagt till ett
förprojekteringmoment där vi tar fram en typlösning som kan
utvärderas av Malmö Stad och Malmö Muséer. Vi planerar också
ett nytt medlemsmöte (ej datumsatt i skrivande stund) där vi ska
fastställa de utvärderingskriterier som vi ska ha när vi väljer
leverantör.

Kommande aktiviteter på Rostorp
❖ Städdag 22 april
Se första stycket för mer info!
❖ Växtbytardag 13 maj
Söndag d. 13e maj kan du bytta dig till nya plantor till
trädgården. Ta med dina sticklingar och plantor och få andra
med hem. Vi ses kl. 14 på Rostorpsplanen. Eventet är
självorganiserat.

❖ Vårloppis 20 maj
Se första stycket för mer info!
❖ Midsommar 22 juni
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!
❖ Rostorpsdagen 25 augusti
Sätt X i almanacken den 25:e augusti 2017 för årets
kräftskiva! Mer info kommer, 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!
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.

Har hänt…
❖ Nyårsfirande 2017
Traditionen tro skålade vi ut det gamla året och in det nya på
Rostorpsgången 31/12-2017. Kent Skoog höll årets nyårstal och
presenterade 2018s tema, som blir "Förnybart Rostorp".
❖ Årsmöte 2018
Årsmötet hölls 11/3 i Ringstasalen på Kirsebergs kulturhus och
var relativt välbesökt. Mötet var snabbt, protokoll kommer snart
på hemsidan. Styrelsen förnyades till viss del; Tina Canerholm på
Stenkyrkegatan 9, Martin Sundell på Stenkyrkegatan 14 och
Heléne Karlsson på Kronetorpsgatan 14 blev invalda i styrelsen.
Vi tackar Martin Nilsson, Karin Steimer och Sandra Mols för
mångåriga insatser i vår styrelse. Efter mötet och fika höll
Malmö Stad samt Solar Region Skåne föredrag om
solcellsinstallationer på villor i allmänhet och på Rostorp i
synnerhet.

