
Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2018/2019 
 
Jon Joines, ordförande Stenkyrkegatan 26 0707-306084  
Sven Nordgren, kassör Smedjekullsgatan 7 040-937641 
Tove Bang, viceordf. Sävstaholmsgatan 30 0733-746074 
Bodil Böjer, sekreterare Sävstaholmsgatan 27 0732-621062 
Tina Brine, ledamot Stenkyrkegatan 9 0763-387383 
Helene Karlsson, suppl. Kronetorpsgatan 14 0704-185808 
Birgitta Weidmar, suppl. Åkerögatan 38 0735-421146 
 
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. 
● NYTT ERBJUDANDE: 10% på Tirups örtagård (ej i caféet) 

 
Tält 
Föreningen har tre stora samt ett litet festtält för uthyrning till våra 
medlemmar. Boka dem genom att kontakta Jon Joines, 
0707-306084. Det kostar 250 kr per tält. 

 

ROSTORPSBLADET      Nr. 142, april 2019 

 
Städdag och vårloppis! 
Ett år går snabbt! Snart är det dags igen att göra Rostorp 
vårvackert. Den 28 april kl. 10.00–12.00 städar vi Rostorp 
tillsammans! Samling på Kronetorpsgatan 12. Efter städningen 
ses vi i Runes trädgård för fika och lek. Välkomna!  
 

 
 
Den 5 maj är det äntligen dags för vårens efterlängtade garage- 
och tomtloppis! Tillvägagångssättet är enkelt - ni anmäler 
er (anmälan gör att ni blir markerade på loppiskartan över Rostorp 
vilket ökar era chanser att få köpsugna besökare), senast den 2 
maj, genom att maila till Jenny: moodyjen@gmail.com med 
adressen ni bor på. Sedan säljer ni era prylar på utsatt tid och 
datum vid er tomtgräns. Ni som har tomt som gränsar till två gator 
- hojta vilken sida ni vill stå på så markerar vi det på den karta som 
kommer upp i samband med marknadsföringen! 
 
 

mailto:moodyjen@gmail.com


Medlemsavgift 2019 
Det stora flertalet har betalat in årets medlemsavgift men inte alla. 
De som har betalat senast den 13 april får medlemskort 
tillsammans med detta Rostorpsblad. Ni som ännu inte har betalat 
- gör det snarast - 200 kr till Plusgiro 246368-5 eller via Swisch till 
123 146 5640. Ni kommer också få era medlemskort, men lite 
längre fram. 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. 
 

Träden på Rostorpsplan  
Vid föreningens 75-årsjubileum planterades äppleträd av sorterna 
Stenkyrke, Sävstaholm, Åkerö, Värnanäs, Rossvik och Ringsta på 
Rostorpsplan.  
 

 
 
Det är också samma äpplesorter som namngett gatorna på 
Rostorp. Träden är i behov av lite omsorg och kärlek och vi är 
väldigt tacksamma mot Rune som gör ett jättejobb och tar hand 
om träden idag. Rune behöver lite avlastning och vi söker därför 
frivilliga som kan tänka sig att ta hand om ett träd. 
 

Tack! 
Vi vill rikta ett varmt tack till Jenny Leyman för hennes mångåriga 
insats i styrelsearbetet. Jenny har i år tackat för sig och Tove Bang 
ersätter Jenny som vice ordförande.  
 

Kommande aktiviteter på Rostorp 

❖ Träff med kommunpolis 24 april 
Vi bjuder in till ett möte där polisen informerar om 
grannsamverkan, appen Coyards, Facebook, märkning, dagens 
situation utifrån polisens erfarenheter och statistik vad gäller olika 
slags kriminalitet i området. Vi ses 19:00 på Teatern på Kirsebergs 
fritids - och kulturhus, Kronetorpsgatan 1. 
❖ Städdag 28 april 
❖ Vårloppis 5 maj 
❖ Midsommar 21 juni 
Som alltid blir det midsommarstång och fest på Rostorpsplanen! 
❖ Rostorpsdagen 31 augusti 
Sätt X i almanacken den 31:e augusti 2019 för årets 
kräftskiva! Mer info kommer, men vet du redan nu, 
att du skulle kunna tänka dig att bidra med en aktivitet, 
underhållning eller något helt tredje, hör gärna av dig till 
styrelsen!  
 
Har du idéer eller önskningar till aktiviteter i föreningens regi, 
skicka ett mail på info@rostorps.se. Mer info och datum för 
aktiviteter hittar du löpande på www.rostorp.se och i vår 
facebookgrupp. 

 
Har hänt… 

❖ Årsmöte 2019  
Årsmötet hölls 10/3 i Kirsebergssalen på Kirsebergs kulturhus och 
var relativt välbesökt. Mötet var snabbt, protokoll kommer snart 
på hemsidan. Styrelsen förnyades till viss del; Tove Bang på 
Sävstaholmsgatan 30 och Birgitta Weidmar på Åkerögatan 38 blev 
invalda i styrelsen. Efter möte och fika höll Tirups örtagård 
föredrag om örtagården ute mot Staffanstorp.  

mailto:info@rostorps.se
http://www.rostorp.se/

