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Kära	  Rostorpsbor	  och	  Rostorpsgrannar	  i	  vårt	  Rostorp	  

Ännu	  ett	  år	  har	  gått	  och	  vi	  samlas	  som	  brukligt	  på	  Rostorpsplanen	  för	  
att	  umgås	  en	  stund	  och	  önska	  varandra	  ett	  Gott	  Nytt	  År	  2015	  

När	  vi	  nu	  summerar	  och	  tar	  farväl	  av	  det	  gångna	  året	  kan	  vi	  se	  
tillbaka	  på	  ett	  rikt	  år	  i	  Rostorps	  Egna	  Hem	  –	  vår	  egen	  villaförening.	  Vi	  
har	  också	  fått	  känna	  av	  naturens	  krafter	  under	  en	  sommar	  som	  bjudit	  
på	  såväl	  värme	  som	  kraftiga	  regn.	  

Under	  året	  som	  gått	  har	  vi,	  med	  utgångspunkt	  i	  det	  gångna	  årets	  
tema	  VÅRT	  ROSTORP,	  velat	  skapa	  tillfällen	  till	  möten	  där	  vi	  som	  
grannar	  i	  Rostorp	  kan	  träffas	  och	  lära	  känna	  varandra.	  	  

I	  lättsamma	  former	  och	  med	  inspiration	  från	  temat	  VÅRT	  ROSTORP	  
har	  VI	  ROSTORPSBOR	  bl	  a	  	  

 Tillsammans,	  stora	  och	  små	  Rostorpsbor,	  städat	  de	  
gemensamma	  ytorna	  i	  vårt	  villaområde	  och	  avslutat	  med	  
efterföljande	  fika	  och	  umgänge	  hemma	  hos	  Rune	  

 Träffats	  på	  växtbytardagar	  (vår	  och	  höst)	  där	  vi	  bytt	  och	  delat	  
med	  oss	  av	  växtlighet	  till	  våra	  trädgårdar	  

 Haft	  ”Öppet	  Rostorp”	  där	  Rostorpsbor	  öppnat	  för	  rundvandring	  
i	  sina	  hus	  och	  trädgårdar	  

 Vi	  har	  farit	  till	  Vellinge	  för	  att	  introduceras	  och	  testa	  olika	  sätt	  
att	  gjuta	  betong	  för	  att	  smycka	  våra	  trädgårdar	  i	  Rostorp.	  

 Traditionsenligt	  har	  vi	  också	  träffats	  här	  på	  Rostorpsplanen	  i	  
gemensamt	  midsommarfirande	  och	  rostorpsdag	  med	  kräftskiva	  



	  

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	  2015	  är	  
passande	  nog	  KOMMUNIKATION.	  	  

Kommunikation,	  i	  smått	  och	  stort,	  är	  en	  del	  av	  kittet	  i	  en	  aktiv	  
gemenskap	  …	  	  

 det	  är	  när	  vi	  pratar	  med	  våra	  Rostorpsgrannar,	  stora	  och	  små	  	  
 det	  är	  när	  vi	  hälsar	  och	  tilltalar	  dem	  vi	  möter	  i	  området,	  dem	  vi	  
känner	  och	  dem	  vi	  inte	  känner	  

 det	  är	  vår	  grupp	  på	  Facebook	  och	  vår	  Hemsida	  på	  nätet	  

En	  del	  i	  temat	  kommunikation	  är	  att	  fibergruppens	  arbete	  nu	  ger	  
resultat.	  Alla	  ska	  ha	  fått	  ett	  brev	  i	  lådan	  från	  Canal	  Digital.	  

 Informationsmöte	  i	  Kirsebergssalen	  12	  jan,	  
 anmälan	  senast	  31	  jan,	  
 grävning	  startar	  troligtvis	  i	  februari.	  

Genom	  kommunikation	  kan	  vi	  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	  våra	  gemensamma	  
Rostorpsgrannar,	  Byt	  några	  ord	  med	  någon	  du	  inte	  känner	  

Kliv	  på	  tåget	  och	  fortsätt	  resan	  via	  VÅRT	  ROSTORP	  2014	  in	  i	  ett	  nytt	  
och	  oskrivet	  2015	  med	  det	  spännande	  temat	  KOMMUNIKATION	  

Skål	  kära	  Rostorpsbor	  för	  ett	  nytt	  gott	  år	  bland	  Rostorpsgrannar	  2015	  


