
                     MALMÖFLICKORNA 
 

 

 
 

 

 
PM nr 1                  2020-01-13 

 

 

Vi hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till vårterminen 2020! 

 

I detta PM följer information som vi ber dig läsa igenom. Om du undrar över något så hör 

gärna av dig till expeditionen eller till någon av dina ledare. 

 

På expeditionen träffas Agnetha Randau på 040-91 71 79. Om expeditionen inte är bemannad 

går det bra att tala in på telefonsvararen eller skicka ett mail till 

malmoflickorna@hotmail.com 

 

Vårterminen avslutas med Vårgalor på Malmö Opera den 23-24 maj där hela föreningen 

medverkar. Mer info kommer under terminen. 

 

I slutet av april och under maj månad kommer en del flickor att få förändrade träningstider 

under ett par veckor. Detta beror på att man måste samträna till de olika programmen som ska 

visas upp på Vårgalan. Vi hoppas på förståelse för detta. 

 

Terminsavgifter vårterminen 2020 varav medlemsavgiften för 2020 ingår. 

 

1 tim/vecka/termin                       1250:- 

2 tim/vecka/termin           1550:- 

3 tim/vecka/termin                       1850:- 

4 tim t/vecka el fler/termin           2150:- 

   

Tänk på att avgiften gäller antal timmar man tränar, inte antal veckodagar 

 

Exempel: tränar måndag kl.19-21 + onsdag kl.19-21 är detta 4 tim /vecka = 2150:- 

 

Familjerabatt 

Den flicka som tränar mest betalar enligt ovan och syskon får 100:- rabatt på sin avgift. 

 

Avgiften, som ni själv betalar in (vi skickar ingen faktura) kan endast betalas via  

Bankgiro 5399-5726, ska vara inbetald senast den 31 januari 2020. 

 

Var snäll och lämna fullständiga uppgifter vid inbetalning: medlemmens namn och 

personnummer. Var snäll och meddela oss om ni ändrar mail/gatuadress eller telefonnummer. 

 



GDPR – ny dataskyddsförordning  

Vi använder uppgifter i vårt register enligt PUL/GDPR.  

Personuppgifterna i vårt medlemsregister används för att söka bidrag i Malmö kommun. 

 

Träningen är inställd: 
 

Sportlovsveckan den 17 - 23 februari 

 

 

Påsklovsveckan 6 april – 13 april          

 

 

 

Stormvarning klass 2 

Om det går ut en stormvarning klass 2 för allmänheten har fritidsförvaltningen bestämt att 

stänga alla sina anläggningar. Eftersom Dammfriskolan är fritidsförvaltningens anläggning 

ställs alla våra lektioner in vid ett sådant tillfälle. 

 

 

Välkomna till vår cafeteria som har öppet: 

 

Måndag                                                 17.00  -  20.00 

Tisdag                                                   Självservering 

Onsdag                                                  Stängt 

Torsdag                                                 17.00  -  20.00 

Lördagar                                         10.00  -  13.30 

 

I vår cafeteria träffar ni Ea, Karin och Terezia . 

 

 

Dräkter 

Vi ledare vill gärna att du tränar i träningsdräkt eftersom vi då lättare kan se dina rörelser och 

hjälpa dig. Du kan naturligtvis träna i någon dräkt som du redan har men om du behöver en ny 

dräkt så har vi dräkter till försäljning i cafeterian. 

 

  

Bollar 

Alla nya medlemmar måste till tredje lektionen skaffa sig en egen boll. Bollen kostar 175:- 

och säljs i vår  cafeteria. Var rädd om dina bollar och pumpa dem inte i onödan. Låt din ledare 

avgöra om bollen behöver pumpas. När det är kallt är det bra att packa in dem i en handduk 

eller mössa när du åker till träningen eftersom bollarna inte gillar kyla.  

 

 

Kakor och knäckebröd från Kakservice 

Vi ska åter försöka sälja varor fån Kakservice eftersom det efterfrågas. 

Det blir troligen under mars/april. 

 

Fotografering 

Vi tillåter inte fotografering eller filmning på våra lektioner.   

Vi tackar för förståelse för detta. 



 

 

 

 

Parkering 

Biltrafiken på Ribevägen är ett problem och vi ber er visa hänsyn till boende på Ribevägen. 

Parkeringsavgift mån-fred. kl. 9-18. 

Tänk på att det är parkeringsförbud på den sida som är närmast idrottshallen.  

Försök att parkera på omkringliggande gator.  

Var snäll och stäng av motorn på bilen medan ni sitter och väntar på era flickor. 

 

 

 

Svenska Spel 

Ni som spelar på Svenska Spel kan meddela ert spelombud att ni vill stödja 

Gymnastikföreningen Malmöflickorna varje gång ni registrerar ett spel.  

Det är gratis för er men Malmöflickorna får då en liten slant varje gång ni spelar.  

Tack på förhand! 

 

 

Sponsorhuset 

Ni kan också stödja Malmöflickorna gratis genom att göra era ev. inköp på nätet via  

Sponsorhuset.  www.sponsorhuset.se/malmoflickorna/blimedlem 

                        www.sponsorhuset.se/malmoflickorna 

 

 

Glöm inte att gilla oss på Facebook!!!  

 

 

Spara alla dina PM! De innehåller information som du kan behöva längre fram under 

terminens gång. 

 
 

Vi ser fram emot att träffa våra medlemmar, gamla såväl som nya och hoppas att vi får en  

trevlig termin tillsammans! 

 

 

 

 

                                                         RESPEKT 

 

                                                                                                            SAM- 

            GLÄDJE                                                                             ARBETE 

                                                                                                             

 

 

 

 

Hälsningar          

Ledarna                                                                                                Telefonlista, se nästa sida. 

http://www.sponsorhuset.se/malmoflickorna/blimedlem
http://www.sponsorhuset.se/malmoflickorna


TELEFONLISTA  VÅRTERMINEN 2020 
 

 

Anna Allfelt                                                      0709 – 99 42 04 

 

Jessica Bergh Skoog                                         0735 – 25 71 44 

 

Tina Edblad Holmér                                         0703 – 49 20 38 

 

Christina Ekbladh                                             0733 – 35 86 07 

 

Isabella Engström                                            0739 – 48 80 25 

 

Caroline Fender Ilestam                                   0735 – 11 48 96 

 

Rebecca Granqvist                                            0720 – 33 11 03 

 

Emma Janderberg                                             0704 – 29 29 74 

 

Marie Lilja                                                        0768 – 84 83 43 

 

Helena Lindblad                                                0708 – 25 79 20 

 

Marie-Louise Lindblom                                    0727 – 28 89 36 

 

Madeleine Linnskog                                         0721 – 91 88 88 

 

Linnea Nilsson                                                  0736-69 49 63 

 

Viveka Nilsson                                                  0733 – 64 96 59 

 

Anna Nordström                                               0768 – 06 06 21 

 

Linda Obiedzinski                                            0708 – 51 99 51 

 

Evelina Olsson                                                  0722 – 33 74 37 

 

Agnetha Randau                                                0735 – 44 73 50 

 

Pernilla Setthammar                                          0706 – 70 39 95 

 

Linda Swärd                                                      0739 – 59 47 29 

 

Michaela Åblom                                               0733 – 82 50 16 

 

Emmie Åblom                                                   0703 – 02 06 61 

 

Petronella Ågren                                               0723 – 98 02 24 

 


