
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 JohanssonKronetorpsgatan 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: 
 

● Byggfabriken: 10 % på elprylar, Östra Förstadsgatan 
● 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. 143, juni 2019 

 
Midsommar! 

Som alltid blir det midsommarstång och fest på Rostorpsplan! Vi 
samlas 10.30 för att klä och resa stången. Till det behövs blommor 
och blad - ta gärna med om du har. Kl 11 drar dansen igång. Vi 
hjälps åt att fylla kakbuffé och tar chansen att bjuda våra grannar 
på favoritkakan! Dryck och filt behövs för eget bruk. Firandet slutar 
kl 12. Varmt välkomna! 
 

 
 
 
 
 



Medlemsavgift 2019 
Fram tills nu har 144 medlemmar betalat årsavgiften, vilket skall 
jämföras med 154 för 2018. Det finns ingen anledning att tro att vi 
detta år skulle vara färre, som är intresserade av vara medlemmar i 
vår anrika förening. Det är nog bara så att en del har glömt att 
betala. Därför får vi påminna en sista gång. Betala nu omgående 
och senast den 20 juni 200 kr till Plusgiro 246368-5 eller via Swisch 
till 123 146 5640. Efter den 20 juni kommer vi att färdigställa 
medlemskort till de som betalat efter den föregående utdelningen 
av medlemskort. Någon ytterligare utskrift av medlemskort 
kommer inte att göras. 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. 
 
 

Kommande aktiviteter på Rostorp 

❖ 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!  
❖ Skördefest 22 september 
Byt Rostorpsproducerat med varandra eller köp/sälj för en 
symbolisk liten peng! 
 
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… 
❖ Grannsamverkan på Rostorp 
Den 24 april samlades ett antal intresserade Rostorpare på 
Kirsebergsteatern för att lyssna på informaton om grannsamverkan 
från Polisen och Länsförsäkringar. Några tips som kom fram under 
kvällen: 

- inventera dina för dig värdefulla föremål 
- märk med DNA (erbjudande kommer inom kort på 

märkningskit) 
- använd fantasin för att lura tjuven 
- var uppmärksam på främlingar 
- ring 11414 om du är misstänksam på något onormalt 
- var försiktig i sociala medier – sprid inte ut att du är 

bortrest 
- larm och appen Coyards. 

 
MEN framför allt lär känna dina grannar och samverka kring 
tryggheten. De ska veta om att ni vet att de är där! 
 
Efter informationsmötet bildades en grannsamverkansgrupp som 
har löpande kontakt med Polisen. Mer info kommer om man är 
intresserad av att vara med där.  
❖ Städdag  
Städdagen var i vanlig ordning välbesökt och Rostorpsborna 
samlades och städade gemensamt ett redan relativt städat 
området. Rune öppnade i vanlig ordning generöst upp sin trädgård 
och där belönades alla med gofika och gemytlighet. Ett trevligt och 
uppskattat inslag i Rostorps-kalendern!  
❖ Loppis 
Även loppisen är en populär aktivitet under Rostorpsåret och det 
var det även i år. Vi var något färre deltagare i år, men inför nästa 
år planerar vi att komma ut med datum för aktiviteterna tidigare. 
På  så sätt har alla möjlighet att förbereda sig.  Vi vill även tipsa om 
att samarbeta med era närmaste grannar! Om man är ett antal hus 
som är markerade på kartan så är sannolikheten större att 
besökarna söker sig dit.  
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