Styrelsen, Rostorps Egna Hem 2018
Jon Joines, ordförande Stenkyrkegatan 26
Sven Nordgren, kassör Smedjekullsgatan 7
Jenny Leyman, viceordf.Beijersparksgatan 10
Bodil Böjer, sekreterare Sävstaholmsgatan 27
Tina Canerholm, leda. Stenkyrkegatan 9
Helene Karlsson, suppl. Kronetorpsgatan 14
Tove Bang, adj. suppl. Sävstaholmsgatan 30
Valberedningen:
Bodil Johansson
Fatima Badri
Rune Karlsson

Kronetorpsgatan 16
Sävstaholmsgatan 11
Kronetorpsgatan 12

0707-306084
040-937641
0768-692890
0732-621062
0763-387383
0704-185808
0733-746074

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, Östergatan 5
● 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.

Aktiviteter i 2019
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.
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Årsmöte 2019
Välkomna till årsmöte den 10/3 kl. 14.00 (OBS! Ny tid) i
Kirsebergssalen på Kirsebergs kulturhus. Bifogat till detta
Rostorpsblad finns verksamhetsberättelse samt förslag till
föredragningslista.

Efter att samtliga förfaranden i samband med årsmötet är
avslutade fortsätter vi vårt möte med information från Tirups
örtagård och närmare bestämt om verksamheten och vilka
planerade aktiviteter som finns.
Välkomna!

Kommande aktiviteter på Rostorp
❖
❖
❖
❖

Årsmöte 2019
Städdag april 2019 - mer info senare
Vårloppis 2019 - mer info senare
Midsommar 2019 - mer info senare

Viktigt - Medlemsavgift 2019
Nu är det dags att betala in 2019: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.
Ordet ”Viktigt” i rubriken står där av den anledningen att många
medlemmar slarvade med betalningen förra året. Vi fick gå ut med
flera påminnelser. Sista betalningen gjordes i december. Sena
betalningar orsakar osäkerhet och onödigt arbete – inte minst vad
gäller medlemskorten.
Så kära medlemmar betala omgående, så att ni inte glömmer bort.

Historiska Rostorp
Kommer ni ihåg telefonkiosken på Rostorpsplan? Pagodtypen av
telefonkiosk togs fram 1901 och hade ett tak av “zinkfjäll”. Bilden
nedan är från 1975 vilket man kanske kan utläsa från byxorna.

Tält
Vi har en ny ordning för våra tält. De har under många år skötts om
och förvarats hos Martin på Dalhemsgatan. Stort tack till Martin för
omhändertagandet! Numera har vi tälten fördelade på flera olika
ställen. Vi förfogar över tält i flera storlekar; 1 st 8x6 m; 4 st 8x4 m;
1 st 6x3 m; 1 st paviljong 3x3 m. De hyrs ut för 250:- per styck och
bokningstillfälle. Bokning sker genom att kontakta Jon Joines på
jon@joines.se eller på 0707-306084.

Har hänt…

❖ Nyårsfirande 2018
Nyårsafton den 31 december sågs vi för sista gången detta år för
att skåla ut det gamla året och in det nya på Rostorpsgången. Vår
före detta styrelseledamot Kent Skoog höll traditionen trogen årets
nyårstal. I talet presenterades bl.a. nästa års tema, som blir
”Försköna Rostorp”.
.
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