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Sommar - som vanligt fast annorlunda 
 
Värme som stannar även när solen går i moln.  
Stadsljud som försvinner i trädgårdarnas frodiga grönska. 
Den friska luften efter regnskurarna.  
Pipet av hungriga fågelungar under takpannor.  
Smöret som smälter under frukosten i solen.  
Nätter när gatubelysningen aldrig behövs.  
Nyklippt gräs som kittlar fotsulor och näsborrar.  
Voltande skratt från en studsmatta i närheten.  
Ljudet av poolblöta flipflops mot trottoaren.  
Doften av etthundrasjuttio grillar som tänds. 
 
Ganska mycket är som vanligt den här sommaren, eller hur? 
 
Men vissa saker är det inte. Fortfarande blir vi begränsade av världsläget men 
Egnahemsföreningen håller verksamheten igång. Kanske blir många kvar i 
Rostorp över Midsommar? Passa på att delta i det midsommarfirande som 
ordnas av föreningen. I år blir det såklart med särskilda försiktighetsåtgärder, 
men den traditionella midsommarkänslan ska vi ändå försöka att ta fram 
tillsammans. 
 
En skön sommar önskar styrelsen  
genom 
 
Carl Björklund, ordförande 



Kommande aktiviteter på Rostorp 
Med anledning av det rådande läget så har några aktiviteter fått skjutas upp 
medan andra hålls på annat sätt än vanligt. Vi har fortsatt många punkter på 
sommarens och höstens program. För aktiviteter som ligger längre fram i tiden 
så ligger de kvar som planerat, men styrelsen följer hela tiden situationen och 
anpassar aktiviteterna efter läget och myndigheternas rekommendationer.  
Håll utkik på vår hemsida rostorp.se, där är kalendariet alltid uppdaterat! 
Samtliga aktiviteter kommer också att komma som evenemang i vår 
Facebook-grupp. Där får du hela tiden de senaste nyheterna om aktiviteter i 
föreningen.  
 
De aktiviteter som ligger närmast i tiden är: 
 

❖ Midsommarfirande 19 juni. 
❖ Rostorpsdagen med skördefest 5 september. 
❖ Garageloppis - hålls preliminärt i september 

 
Vi tar givetvis gärna emot förslag på aktiviteter - hör av dig till styrelsen med 
dina fina idéer!  
 

Midsommarfirande  
Midsommarfirandet kommer att hållas även i år, men med 
försiktighetsåtgärder så att det inte blir någon fest för viruset. Föreningen 
håller som vanligt med midsommarstång, lekledare och husband. I år blir det 
dock ingen ringdans utan dans i familjegrupper och knytkalaset ersätts med 
egna picknickar. Att sjunga och hoppa som grodor går fortfarande bra att göra 
så länge vi tänker på att hålla avstånd och inte ta varandra i hand.  Men känner 
du symtom så är det tyvärr inte bra att vara med i år, så då ber vi dig att hålla 
dig hemma just den här gången. 
 
Firandet börjar 11:00 på Midsommarafton och pågår till ca 14:00, men redan 
från 9:30 är alla välkomna att komma med blommor och dekorera. Ta gärna 
med blommor från era trädgårdar att smycka vår vackra midsommarstång 
med. Tänk bara på att inte trängas vid stången, håll avstånd till varandra och 
vänta gärna lite om det redan står någon annan vid stången och dekorerar. 
 
 

  

http://rostorp.se/
https://www.facebook.com/groups/rostorp


Rostorpsdagen i september 
Styrelsen jobbar för att det ska bli en Rostorpsdag även i år, men troligen 
under lite andra former än vanligt. Boulefantaster behöver inte vara oroliga, 
den årliga tävlingen har hög prioritet så den ska vi göra vad vi kan för att 
genomföra. Kräftskivan är än så länge väldigt osäker, eftersom vi söker 
polistillstånd för att få sätta upp tält på Rostorpsplanen (som är kommunens 
mark) och som ni vet så tillåts just nu inte evenemang med fler än 50 
deltagare. Det är möjligt att situationen och reglerna ändras till september, 
men tills dess så ser vi på möjligheten att istället ha andra aktiviteter vid 
mindre stationer, under dagen.  
 
Vill du vara med och diskutera idéer, planera och förbereda dagen?  
Hör då av dig till vår koordinator för Rostorpsdagen, Cecilia Wallseth!  
Du når Cecilia på ceciliawallseth@gmail.com och 0793-32 41 64. 

 
Garageloppisen 
Vi beslutade i våras att senarelägga garageloppisen pga virusläget. Vi avvaktar 
fortfarande men hoppas att det ska bli bätte förutsättningar efter sommaren. 
Vi återkommer med mer information i god tid innan loppisen när den väl blir 
av. 

 
 

 
 
 
Erbjud ett hem åt ett tält! 
Föreningen har ett flertal tält för uthyrning till medlemmarna. Dessa förvaras 
hos olika medlemmar och Jon Joines koordinerar uthyrningen.  
 
Nu söker vi nya hem till några av tälten! Vill du bli värd till ett av dem?  
Som tack för din insats behöver du inte betala någon avgift de gånger när du 
hyr tält till dig själv.  
 
Intresserad? Kontakta föreningens tältkoordinator Jon Joines på  
tel. 0707-306084 så matchar han dig med ett lämpligt tält.  

mailto:ceciliawallseth@gmail.com


  



Nya parkeringsregler i Rostorp 
Trafiknämnden i Malmö stad har fattat beslut om att reglera parkeringen på 
gatorna i Kirseberg och Rostorp. Föreningen har inte varit tillfrågad i denna 
process, så styrelsen vet inte mer om beslutet än vad som står att läsa i 
protokollen och media. Fastighets- och Gatukontoret har dels kommit fram till 
att det står många bilar parkerade på gatorna i vårt område som inte är 
hemmahörande här och dels att det har blivit stort slitage på trottoarer på de 
smalare gatorna när tunga fordon ska ta sig förbi parkerade bilar.  
 
Trafiknämnden har därför beslutat om parkeringsförbud på de mindre gatorna, 
och att bara tillåta parkering på Kronetorpsgatan och Beijersparksgatan. På de 
gatorna blir det avgiftsbelagd parkering, men boende i området kan ansöka om 
boendeparkeringstillstånd och parkera billigare. Parkering på gatorna kommer 
dock inte att räcka till alla hushåll i Rostorp, men trafiknämnden hänvisar till att 
hushållens bilar i första hand ska ställas upp på tomterna.  
 
Om du är intresserad att läsa mer så kan du läsa Trafiknämndens protokoll och 
beslutsunderlag från mötet på: 
https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/tekniska-namnden/mot
e-2020-04-21 under punkten 10. 
 
Styrelsen kommer att kontakta Malmö stad för att höra efter om de praktiska 
lösningarna och om det finns några planer för t.ex. hastighetsdämpande 
åtgärder på genomfartsgatorna. Eftersom Tekniska nämnden motiverar sitt 
beslut med att de vill minska slitaget på trottoarer (som ska ska renoveras) och 
öka framkomligheten för utryckningsfordon på de smala gatorna så ser inte 
styrelsen några utsikter att nämnden ändrar beslutet om parkeringsförbud där.  

 
 

 
  

https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/tekniska-namnden/mote-2020-04-21
https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/tekniska-namnden/mote-2020-04-21


Medlem och förmåner 
Som medlem i Rostorps Egna Hem har du tillgång till rabatter hos ett antal 
företag. Vilka de aktuella rabatterna är, och mycket annan information hittar 
du på vår hemsida rostorp.se! Är du inte medlem än? Du blir medlem genom 
att betala in 2020:s års medlemsavgift på 200 SEK. Betala den till PlusGiro 
246368-5 eller via Swish till 123 146 5640. Glöm inte att skriva ert namn och er 
adress som avsändare. Vi tillämpar en medlemsavgift per fastighet. 
 
Tält 
Föreningen har tre stora samt ett litet festtält för uthyrning till våra 
medlemmar till förmånligt pris. Boka dem genom att kontakta Jon Joines, 
0707-306084.  
Att hyra kostar 250 kr per tält och tillfälle. 
 
Redskap och prylar 
Som medlem har du också möjlighet att gratis låna några praktiska redskap 
som föreningen äger.  Det finns även möjlighet att hyra en popcornmaskin! Du 
hittar information om detta på hemsidan. 
 

Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2020/2021 
 
Carl Björklund, ordförande Stenkyrkegatan 24 0708-97 01 40  
Tove Bang, vice ordförande Sävstaholmsgatan 30 0733-74 60 74 
Sven Nordgren, kassör Smedjekullsgatan 7 0730-20 94 88 
Ulrike van Ransbeeck , sekr. Östra Fäladsgatan 29 0707-84 85 81 
Cecilia Wallseth, ledamot Värnanäsgatan 18 0793-32 41 64 
Helene Karlsson, suppleant Kronetorpsgatan 14 0704-18 58 08 
Birgitta Weidmar, suppleant Åkerögatan 38 0735-42 11 46 
 
Är du intresserad av att sitta med i styrelsen nästa år? Kontakta 
valberedningen redan nu och anmäl ditt intresse! 
 
Valberedningen: 
Bodil Johansson Kronetorpsgatan 16 0702-816271 
Fatima Badri  Sävstaholmsgatan 11 0709-981139 
Rune Karlsson Kronetorpsgatan 12 0708-179335 
 
 

http://rostorp.se/


 


