Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2017/2018
Jon Joines, ordförande
Sven Nordgren, vice ordf.
Sandra Mols, sekreterare
Martin Nilsson, ledamot
Jenny Leyman, kassör
Bodil Böjer, suppl.
Karin Steimer, suppl.

Stenkyrkegatan 26
Smedjekullsgatan 7
Beijersparksgatan 28
Dalhemsgatan 12
Beijersparksgatan 10
Sävstaholmsgatan 27
Stenkyrkegatan 12

0707-306084
040-937641
0766-285737
0733-549334
0768-692890
0732-621062
040-187375

Valberedningen:
Bodil Johansson
Fatima Badri
Rune Karlsson

Kronetorpsgatan 16
Sävstaholmsgatan 11
Kronetorpsgatan 12

0702-816271
0709-981139
0708-179335

Medlem och avgift

Som medlem i Rostorps Egna Hem har du följande rabatter vid
uppvisande av medlemskort:
• Lindströms på Lundavägen: 5 % på allt. Gäller även redan
rabatterade priser
• Byggfabriken: 10 % på elprylar, Östra Förstadsgatan
• Filialen Konst och konsthantverk: 10 %. Agnesgatan 1
• Kenneths däck: 5-20 % på alla däck och tillhörande däckservice,
samt 20 % på arbetskostnad vid bilservice. Visa gällande
medlemskort och uppge kundnummer 5671. Lundavägen 76.
• Elbolaget, Exercisgatan 6: 10-15% på belysning och elprylar
• Allt i Bruk, Arlövsvägen 4-8: 20% på hela sortimentet.
• 10% på utplanteringsväxter till ordinarie pris på Flyinge
Plantshop.
Tält
Föreningen har tre stora samt ett litet festtält för uthyrning till
våra medlemmar. Boka dem genom att kontakta Martin Nilsson.
Det kostar 250 kr. per tält.
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Gott Nytt År och Välkommen 2018!

Det är dags att säga adjö till 2017 och god dag till 2018 på Rostorp.
Vi har haft många tillfällen att träffas och vi har traditionen trogen
firat midsommar och Rostorpsdagen på Rostorpsplanen och städat
området tillsammans. Vi har också plundrat granen, bytt växter och
frön och arrangerat tomtloppis. Och så har vi firat 95-års jubileum i
bästa 20-tals stil! Nyårsafton den 31 december skålar vi ut det
gamla året och in det nya på Rostorpsgången kl.11.30–12.30.
Föreningen bjuder på grillad korv, alkoholfria bubblor och annat
gott. Kläder efter väder!

Medlemsavgift 2018

Nu är det dags att betala in 2018: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. Det
namn som står på inbetalningen kommer sedan att stå på ditt
medlemskort. Medlemskort krävs för att delta i föreningens
organiserade aktiviteter och för att få rabatt hos våra
samarbetspartners. Vi tillämpar en medlemsavgift per fastighet.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR~ÖNSKAR STYRELSEN
Tack alla rostorpsbor som har hjälpt till vid och
deltagit i våra gemensamma aktiviteter!

Kommande aktiviteter på Rostorp

v Nyårsfirande på Rostorpsplanen
Vi skålar ut det gamla året och in det nya på Rostorpsgången
kl.11.30–12.30, nyårsaftonsdag den 31e december. Se mer i
början av bladet.
v Årsmöte 2018
Välkomna till årsmöte den 18/3 kl. 15.00 i Ringstasalen på
Kirsebergs kulturhus. Vad som bör beaktas är att motioner till
årsmötet ska, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast
den 11:e februari så att vi har tid att förbereda dem inför
årsmötet.
Har du idéer eller önskningar till aktiviteter i föreningens regi,
skicka ett mail på info@rostorp.se. Mer info och datum för
aktiviteter hittar du löpande på www.rostorp.se och i vår
facebookgrupp.

Har hänt…

v Rostorpsdagen
Vilken underbar
Rostorpsdag det blev - allt
tack vare alla vi goda
grannar på Rostorp. Vi tror
att vi slog deltagarrekord i
år med 70 betalande
vuxna vilket är otroligt
roligt! Vinnare av boulen
blev Patrik Danielsson som
mötte Patrik Lidforsen.
Stort tack till alla som
hjälpte till med att sätta
upp och ta ner tälten, för pyntning och dukning, för lekar och
bus, för tipsrunda, för ansiktsmålning, gott humör och allt
annat som krävdes för att det skulle bli en sån lyckad dag!

v Tomtloppis
Den 8 oktober var det dag för
vår första tomt- och
garageloppis på Rostorp.
Rostorp visade sig från sin bästa
sida i vacker höstskrud och
nyfiket folk kom från alla delar
av Malmö för att fynda! Vi var
sammanlagt 27 hushåll som
rensade våra källare och garage
på prylar, pryttlar och kläder
som sedan fick nytt liv hos andra
lyckliga ägare. Vi var många som fick mersmak och nytt datum
utlovas i vår då vi hoppas att fler är sugna på att ge sina saker
ett nytt hem!
v 95-års jubileumsfest
Vilken helt igenom lyckad fest det blev! Vacker lokal, underbar
mat & dryck, proffsigt band och vackra Rostorpsbor i finaste 20tals stil. Vår egen Rostorpschef Tomas Gustafsson stod för den
läckra förrätt och huvudrätt, vår egen cupcakebagare Tove Bang
för den läckra desserten och kaffet var sponsrat av Solde
Kafferosteri. Stort tack till festkommittén som slet och fixade
den finaste festen och tack till alla andra som hjälpte till!

