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Kära Rostorpsbor, Rostorpsgrannar och Rostorpsvänner i vårt gemensamma 

Rostorp. 

Alla Barn och vuxna, Unga och gamla, Nyinflyttade och inbodda 

Ännu ett år har passerat och vi samlas som vi brukar här på Rostorpsplanen för att 
umgås en stund och önska varandra ett Gott Nytt År 

När vi nu summerar och tar farväl av det gångna året kan vi se tillbaka på ännu ett 
rikt år i Rostorps Egna Hem – vår egen villaförening, på Kirseberg, i Malmö. 

Under året som gått har vi skapat och haft tillfällen till möten där vi som grannar i 
Rostorp kan träffas, umgås och lära känna varandra. 

I lättsamma former och med inspiration från 2019 års tema ”Försköna Rostorp”. har 
VI ROSTORPSBOR, i alla åldrar, träffats och umgåtts kring olika gemensamma 
aktiviteter: 

• Med Facebookgruppen ROSTORP som kontaktyta startades en spontan 
fröbytarkedja under tidig vår. 

• Under en av vårens fina dagar i april hade vi traditionell städdag. Tillsammans 
städade vi de gemensamma ytorna i Rostorp. Efter att ha gjort området fint 
samlades alla hos Rune för lite fika och lek. 

• Senare i april ordnades en träff med kommunpolis om grannsamverkan. Vi fick 
tips om hur vi kan förebygga inbrott och en grannsamverkansgrupp bildades. 
Det har varit flera möten med kontaktpersoner och intresserade under året.  

• Den traditionella växtbytardagen blev i år spontan. Vi träffades på 
Rostorpsplanen i början av maj för att byta plantor och dricka en kopp kaffe 
tillsammans. 

• I maj var det också tomt- och garageloppis på Rostorp. De som medverkade i 
loppisen öppnade sina grindar och bjöd ut sina loppisprylar till försäljning. 

• På midsommarafton samlades vi för gemensamt midsommarfirande med 
midsommarstång, dans och fika 

• I slutet av augusti var det dags för Rostorpsdagen med bl a tipsrunda, 
boulemästerskap och kräftskiva. En magisk kväll med tropisk värme och klar 
himmel. 

• I början av september var det uppskattad kurs i beskärning av äppelträd. 
Intresset var så stort att kursen genomfördes vid två tillfällen 

• Vi avslutade september med en lyckad Skördefest i fint väder och med nio 
utställare. 

När vi vänder blicken och gläntar på dörren in till det år som närmar sig väcker även 
det kommande årets tema en del nyfikenhet och förväntningar. 

• 2020 års tema spelar en del på känslor och kan ta sig uttryck i olika levande 
varelser omkring oss. 

• Det nya temat kan ha många infallsvinklar. Det kan inspirera till mångfald, ge 
sällskap, kittla vår fantasi och kreativitet. Det kan på flera plan vara såväl 
engagerande som inspirerande och utvecklande. Samtidigt som det öppnar för 
nya och fördjupade kontakter mellan oss som bor i området.  

• Allt med tanken att vårt område ska bli ännu bättre och skönare att leva i. 

2020 års tema för aktiviteter i Rostorp är ”Djuren i Rostorp”. 

• Rostorps Egna Hem har, i olika tider, varit hem för hundar och katter, grisar 
och höns, bin och fjärilar och mycket mer. En del djur har vi som husdjur, 
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andra kommer på besök och bygger sina bon eller hämtar föda i våra 
trädgårdar. Vissa kanske vi ser mest på vintern. 

• Temat "Djuren i Rostorp" anspelar på såväl tama som vilda djur. Djur med två, 
fyra, sex, åtta och många ben. Djur med och utan vingar. Djur med två eller 
många ögon. Små och stora djur 

• Med temat Djuren i Rostorp vill vi bidra till att djuren trivs i vårt område.  

o De tama kan vi hjälpas åt att passa när ägaren behöver hjälp. 

o De vilda kan vi hjälpa på olika sätt. Vi kan odla växter och anlägga 
fjärilsrabatter för fjärilar, bin och humlor, där de kan hämta föda.  

o Vi kan skapa bostäder genom att sätta upp holkar för fåglar och 
fladdermöss, och bygga bihotell för vilda bin.  

o Vi kan också hjälpa igelkottar genom att skapa övervintringsplatser och 
mata vilda fåglar under vintern. 

o Genom att lämna lite löv och ris i något hörn av trädgården och låta 
fröställningar stå kvar över vintern kan vi hjälpa djuren att övervintra. 

• Vi kan alla bidra och inspirera till årets tema genom att bjuda in och visa 
exempel på hur vi på olika sätt skapat glädje, skönhet och Hygge för djur och 
människor i våra egna oaser på Rostorp 

Det är vi Rostorpsbor och Rostorpsgrannar som tillsammans gör Vårt Rostorp till en 
härlig och skön oas att bo och leva i. Här kan man växa upp, Här kan man leva och 
Här kan man åldras i god gemenskap. 

Vi kan alla bidra till att öka gemenskapen och tilliten genom att höja blicken och byta 
några ord med den man möter i området, både kända och okända. 

Innan vi skiljs åt här idag - Se dig omkring bland våra nya och gamla gemensamma 
Rostorpsgrannar, Vidga dina vyer, Byt några ord med någon du inte känner 

Kliv på tåget och fortsätt resan från ”Försköna Rostorp” 2019 in i ett nytt decennium 
och ett oskrivet 2020 med det spännande temat ”Djuren i Rostorp” 

Skål kära  

• Rostorpsbor, Rostorpsgrannar och Rostorpsvänner för ett nytt gott år  

• Bland djuren i Rostorps vackra trädgårdar, fina miljö och härliga invånare 


