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Kära Rostorpsbor, Rostorpsgrannar och Rostorpsvänner i vårt 
Rostorp 

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 2017 

När vi summerar och tar farväl av det gångna året kan vi se 
tillbaka på 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 och lära känna 
varandra.  

I lättsamma former och med inspiration från temat TRÄDGÅRD 
har VI ROSTORPSBOR, i alla åldrar, träffats och umgåtts kring 
olika gemensamma aktiviteter: 

• Vi inledde det nya året med julgransplundring i fritids- 
och kulturhuset där vi  lekte lekar, njöt av den 
gemensamma kakbuffen och dansade ut julen 

• När vårsolen började bryta in och vägarna torkade upp 
hade vi traditionell städdag, där vi tillsammans städade 
de gemensamma ytorna i vårt villaområde och avslutade 
med efterföljande fika och umgänge hemma hos Rune 

• Vi träffades på växtbytardag och loppis där vi bytt och 
delat med oss av växtlighet och överblivna prylar från 
våra hus och våra trädgårdar 

• Studiebesök i Alnarpsparken 



• I midsommartid träffades vi här på Rostorpsplanen för 
gemensamt midsommarfirande med midsommarstång, 
dans och kakbuffe' 

• När augustimörkret kom med sina långa ljumma kvällar 
hade vi Rostorpsdag med härligt väder, boulemästerskap 
och kräftskiva 

• Inte att förglömma har vi också fått fiber indraget i 
området - ett stort tack till fibergruppen för ett 
oförtröttligt arbete 

När vi vänder blicken och gläntar på dörren in till det år som 
närmar sig är det en del som händer ... 

• Vi startar med julgransplundring för små och stora 6 
januari 

• Vi har ett trevligt årsmöte 19 mars 

• Vi fyller år! Vi fyller 95! Vi planerar för fest, i november! 

För det kommande årets aktiviteter har vi också ett tema, 
som väcker en del förväntningar 

Det nya årets tema ligger i tiden och kan vara såväl 
engagerande som inspirerande och öppna för nya kontakter 
mellan oss som bor i området. 

2017 års tema för aktiviteter i vårt Rostorp är passande nog  
HÅLLBART BOENDE PÅ ROSTORP.  

• Istället för att kasta våra överblivna saker, verktyg eller 
byggmaterial kan vi skänka dem till en granne eller byta 
till oss något annat 

• Vi kan hjälpa en granne när det behövs - se till huset och 
posten under semestern, en extra hand när de egna inte 



räcker till eller barnpassning när småbarnsföräldrar 
behöver en paus 

• När vi hjälper någon kan vi själva få hjälp, kanske av 
någon annan än den vi själva hjälpt med något. Det blir 
ett sätt vara.  

• Hållbarhetstemat är redan igång bl a genom inlägg i 
föreningens facebookgrupp. Vill du vara med i gruppen - 
ta kontakt med styrelsen 

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, 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. 

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 TRÄDGÅRD 2016 in i ett 
nytt och oskrivet 2017 med det spännande temat HÅLLBART 
BOENDE PÅ ROSTORP 

Skål kära Rostorpsbor, Rostorpsgrannar och Rostorpsvänner för 
ett nytt gott år bland Rostorps vackra trädgårdar  


