
Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2018 
Jon Joines, ordförande Stenkyrkegatan 26 0707-306084                       
Sven Nordgren, kassör Smedjekullsgatan 7 040-937641 

Jenny Leyman, viceordf. Beijersparksgatan 10 0768-692890 
Bodil Böjer, sekreterare Sävstaholmsgatan 27 0732-621062 
Tina Canerholm, ledamot Stenkyrkegatan 9 0763-387383 
Helene Karlsson, suppl. Kronetorpsgatan 14 0704-185808 
Martin Sundell, suppl. Stenkyrkegatan 14 0708-498763 
 
Valberedningen: 
Bodil Johansson Kronetorpsgatan 16 0702-816271 
Fatima Badri    Sävstaholmsgatan 11 0709-981139 
Rune Karlsson  Kronetorpsgatan 12 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 

• 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. 

• 30% rabatt och fri frakt på www.365klick.com. Använd 
rabattkod ROSTORP i varukorgen. 

 
Tält 
Föreningen har tre stora samt ett litet festtält för uthyrning till 
våra medlemmar. Boka dem genom att kontakta Martin Nilsson, 
0733-549334. Det kostar 250 kr. per tält. 
Vi behöver någon som kan hjälpa till att förvara tälten framöver. 
Kontakta någon i styrelsen om du har plats för ett tält eller flera i 
ditt förråd eller källare. 
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Solceller 
Vi har kommit långt i vårt projekt med solceller. Ett 60-tal 
fastighetesägare har visat intresse för att få förhands-
besked från Malmö Stad och att bli kontaktade av utvald 
leverantör. Vi har utvärderat ett antal leverantörer och E.ON var de 
som kunde ge bäst villkor och pris. Vi har fått erbjudande om en 
rabattrappa som innebär att vi får 10 % rabatt om fler än 10 hushåll 
beställer och 15 % om fler än 20 hushåll beställer. Tillsammans kan 
vi alltså skapa en bra affär. Just nu får man 30% bidrag från staten, 
men pengarna kan försvinna snart, och det är osäkert läge efter 
valet. Om ni funderar på lån till investeringen, fråga efter sk 
”energilån” på er bank, där kan ni få rabatt. Passa på nu. E.ON 
kontaktar de som har visat intresse, man får fylla i ett formulär och 
sedan får man en skarp offert. Lathund för formuläret finns på vår 
hemsida under Solceller. Vi tittar på hur vi kan göra 
bygglovsprocessen så smidig som möjligt tillsammans med E.ON och 
Stadsbyggnadskontoret. Den 22:e augusti kommer vi sannolikt ha 
ett informationsmöte med E.ON. Håll utkik på hemsida och 
Facebook för mer information. 
 
 

Har hänt… 
❖ Städdag 22 april 
❖ Växtbytardag 13 maj 
❖ Vårloppis 20 maj 
❖ Midsommar 22 juni 

Kommande aktiviteter på Rostorp 

❖ Information solceller 22 augusti 
❖ Rostorpsdagen 25 augusti (se nästa sida) 

 



 
Rostorpsdagen 
Plocka fram dina bouletalanger, snapsvisor och dansskor! Den 
25:e augusti är det dags för Rostorpsdagen med den årliga 
kräftskivan! Vi börjar kl. 13:00 med kaktävling, sedan hejar vi fram 
vinnaren i årets Bouletävling, som har pågått under dagen.  
Vill du arrangera en aktivitet för barn eller vuxna - ansiktsmålning, 
ballongvikning, danstävling eller något helt annat - hör av dig till 
styrelsen på info@rostorp.se. Vi uppmanar dessutom alla att 
anmäla sig till att dj:a en kvart under kvällen - kanske är det dina 
favoritdanslåtar som får alla upp på dansgolvet? 
 
Boule 
Självklart blir det bouletävling. Anmälan till bouletävlingen görs till 
Martin Landgren senast den 22/8 på mlandgren@gmail.com eller 
tel. 0735583916. Tävlingen kommer att pågå under dagen med 
final kl. 17:00. Mer exakta tider kommer att meddelas när vi vet 
hur många som är anmälda. 
 
Hattävling 
Ta med din egentillverkade hatt och delta i tävlingen om den 
fetaste hatten. 
 
Kaktävling 
Vi återupptar en tidigare succé; baka en kaka och lämna senast 
klockan 12.00. Meddela nedanstående kontaktperson om du 
tänker delta senast torsdag den 23:e augusti. Detta för att se om 
intresset är så stort att det är värt att starta upp caféet. Klockan 
13.00-15.00 är ett café öppet där du kan köpa kaffe/te/saft och 
två olika sorters kaka för självkostnadspriset 10 kr. Rösta på den 
kaka du tycker förtjänar bästa pris. Självklart håller vi bagaren 
hemlig tills prisutdelningen kl 15.15. Kontaktperson är Helen 
Karlsson, tel. 0704-185808 eller mejl helene.karlsson14@tele2.se. 
 
 
 

 
Kräftskiva 

Kl. 18:00 välkomnas alla in till kräftskivan. Under kvällen kommer 
det bli sång och dans och det bjuds på kaffe och choklad till de 
vuxna och godis till barnen.  
 

Betalning - Viktigt! 
Man ska anmäla sig (både barn och vuxna) och betala i förhand för 
att delta i kräftskivan. Anmälan sker via facebook eller på mail: 
info@rostorp.se. Kostnad: 100 kr för alla vuxna över 18 år. 
Betalning sker i förhand med Swish till vårt Swish-nummer 123 146 
56 40. Kom ihåg att skriva namn och antal deltagare.  
 

Viktiga tider!  
Kl. 10 sätts tälten upp.  
Kl. 12-14.00 lämnas borden (alla tar med eget 
bord och stolar, lämnas senast 14.00).  
Kl. 12 lämnar man in kakor till tävlingen.  
Kl. 13-15 är caféet öppet och därmed också kaktävlingen. 
Kl. 15.15 prisutdelning kaktävling.  
Kl. 16.00 börjar Rostorpsdagen med välkomstdrink, lekar för barnen 
och tipspromenad.  
Kl. 17.00 börjar festligheterna med välkomstdrink och lekar för 
barnen.  
Kl. 17.30 spelas boulefinalen. 
Kl. 18.00 drar kräftskivan igång med musik, dans, snapsvisor och 
gemenskap för alla åldrar!  
Ta med egen mat och dryck, t.ex. kräftor med tillbehör, tallrikar, 
bestick och glas. Föreningen bjuder på kaffe och något sött till de 
vuxna och godis till barnen. 
Kl. 24.00 stänger musiken.  
 

Vi behöver hjälp med att ställa upp tälten kl. 10.00 på lördagen och 
ta ner tälten kl. 11:00 på söndagen. Vi uppmanar så många som 
möjligt att anmäla sig via facebook. 
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