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ÖsterCity – Jul på Värnhemstorget 2005 
Så blev det då äntligen Jul på Värnhemstorget, lördag och söndag, 17’e och 18’e december 2005. 
Det blev musik, clowneri och auktioner från scenen samt bodar med glögg, spettekaka, lotterier, korv och ost 
mm – 2 dagar i sträck. För de mindre fanns barnprogram med underhållning, skönsång, clowner och en riktig 
julkarusell. Grus i Dojjan, Gitte Pålsson, Ulf Darinder, Bernt Hammarlund, Den Pojkaktiga Orkestern,
Sångarbröderna och Paulis körer med flera underhöll, stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson talade och Malmö
Stad’s luciatåg sjöng. 

Detta skall vi nu infria och fortsätta på… 
Överskottet från detta vårt första Värnhemsevenemang – ett femsiffrigt belopp – kommer nu att överlämnas
till Karin Eskilsson, företrädare för Stadsmissionshälsan, vid ett lunchevenemang på Värnhemstorget, 
måndagen den 13 februari mellan kl. 12 och 13. Samtidigt kommer vi att introducera Värnhemskorv med 
ÖsterCity-stuk – en kulinarisk nyhet från Korvhuset – världsbäst på korvar (numera 102 st ??) – under glada 
former och toner flödande ur instrument trakterade av Grusets spelemän med Krutte i spetsen. Alla är 
välkomna att delta. 

Händer det mera? 
Jovisst… Efter succén med Jul på Värnhemstorget 2005 har vi bevisat att Värnhemstorget – dessutom med 
Kungsgatans östra del och Rörsjöparken – tillsammans är en ideal plats för olika publika evenemang i Malmö 
ÖsterCity.  Vår tanke är att ta området i bruk med tre aktiviteter om året – ÖsterCity Vårmarknad i maj, 
ÖsterCity Höstmarknad/Kräftskiva i augusti och så naturligtvis ÖsterCity Jul på Värnhem i december. Vi arbetar 
även med ÖsterCity LångTorsdag, en torsdag i slutet av månaden då hela Malmö ÖsterCity har öppet till kl. 21
-22. Kombinerat med ÖsterCity SmakGata där alla våra olika matställen erbjuder några kulinariska smakprov
och nåt gott i glaset för en ringa penning.
Totalt finns över 300 butiker och fler än 85 matställen i Malmö ÖsterCity.

ÖsterGruppen på Öster sedan 1952 
Vi = ÖsterGruppen = butiksföreningen för östra delarna av Malmö – numera Malmö ÖsterCity. Vi startade för 
54 år sedan när några butiksägare längs Östra Förstadsgatan gick samman för att hjälpas åt att göra området 
trevligare och kundvänligare. I ÖsterGruppen vill vi samla fler kreativa krafter med kunskap och kontakter för 
att förändra, utveckla och påverka vårt ÖsterCity i Malmö så att stadsdelen blir lika bra som vi vill att den ska 
bli. Vi samarbetar med fastighetsägare som Stena, Akelius, Lomma Tegelfabrik, Heimstaden, MKB, Malmö City…
boendeföreningar som Värnhems Vänner… idrottsföreningar som Pantern, simklubben RAN… samt alla andra
som vill delta och bidra...
Vår målsättning är att skapa ett attraktivare Malmö ÖsterCity.
Detta är ett öppet upprop för att just Du ska anmäla just Ditt intresse… 
Kom och låt oss träffas och berätta vad just Du tycker…

Tid: nu på måndag den 13 februari kl 12-13  – Plats: på Plattan på Värnhemstorget.

ÖsterGruppen / ÖsterCity Service: http://www.ostercity.se
Ole Hagelin, Josty Data / Ordförande, tel 126708,  Christer Neglén, Vollmers / Kassör, tel 127092 
Peter Sahlén, ÖsterCity Service AB / Marknad, tel 103060 e-mail: peter@ostercity.se

Värnhems Vänner:  Christian Kindblad, tel 932086,  Rigmor Fransson, tel 186277 

http://www.ostercity.se

Tillsammans skapar vi en trevligare stadsdel...


