
2015 – ett rent nöje!

MEDLEMSKORT 2015

Hushållets adress
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◗ Landgren 

Ö
vägen 8 A

, Lim
ham

n. 

Telefon 040-36 36 80 

E
rbjudande: 10%

 rabatt på vårt arvode 

(gäller vid uppvisande av giltigt m
edlem

skort vid 

första kontakten m
ed oss).

◗ Lim
ham

ns B
okhandel 

Linnégatan 33, Lim
ham

n. 

Telefon 040-15 98 80 

E
rbjudande: 10%

 rabatt 

på hela sortim
entet. 

◗ Lim
ham

ns K
ött&

V
ilt 

Västanväg 51 A
, Lim

ham
n. 

Telefon 040-15 42 40 

E
rbjudande: 10%

 rabatt 

på ordinarie pris/sortim
ent.

◗ M
att-tvätten af 2004 A

B
 

K
rossverksgatan 7 H

, Lim
ham

n 

E
rbjudande: 10%

 rabatt 

på hela sortim
entet.

◗ O
ptiker Thell 

Järnvägsgatan 31, Lim
ham

n. 

Telefon 040-16 43 30 

E
rbjudande: 10%

 rabatt vid köp 

av kom
pletta glasögon. 

G
äller ej nedsatta varor, kontaktlinser 

eller i kom
b. m

ed andra erbjudanden. 

◗ P
C

-Jouren 

H
aglösa 103, 231 96 Trelleborg. 

Telefon 0410-33 11 77 

E
rbjudande: 10%

 rabatt på allt utfört arbete, 

dessutom
 fri fram

körning.

◗ P
izzeria M

adonna 

K
lagsham

nsvägen 5, B
unkeflostrand 

Telefon 040-51 04 23 

E
rbjudande: K

öp en pizza för endast 49:-! 

(G
äller nr. 1–17 på m

enyn år 2015). 

K
an utnyttjas 2 ggr och kan ej kom

bineras 

m
ed andra erbjudanden.   

❑
  ❑

◗ S
polarna 

Industrigatan 96, K
ristianstad. 

Telefon 040-19 00 64 

E
rbjudande: 12,5%

 rabatt på sam
tliga arbeten 

till villaföreningens m
edlem

m
ar. 

◗ S
venska A

larm
 

B
ox 21049, 200 21 M

alm
ö. 

Telefon 0770-112 060 

E
rbjudande: V

illaföreningen m
edlem

m
ar får 

en extra rörelsedeckare värde 1980:-, dessutom
 

bjuder vi på uppläggningsavgiften på 599:-. 

Totalt får varje m
edlem

 en rabatt av 

S
venska A

larm
 på totalt 2579:-.

◗ Tandläkarm
ottagningen vid 

K
ronprinsen, ingår i P

raktikertjänst 

Anders Falk, Liv Kroona, M
elvin Sohrabi  

M
ariedalsvägen 31, M

alm
ö. 

Telefon 040-91 51 51 

E
rbjudande: 10%

 rabatt på första 

undersökningen. 

◗ Tehuset S
hiva 

Järnvägsgatan 30, Lim
ham

n. 

Telefon 0704-500 530 

E
rbjudande: 10%

 rabatt på allt te i lösvikt till 

ordinarie pris (gäller ej K
usm

i, Löv och annat 

förpackat te).

◗ TL D
etect A

B
 (H

em
larm

):  

Telefon: 0771-760202 

E
rbjudande: E

tt startpaket som
 täcker en 

norm
alstor svensk villas behov. 

Innehåller: C
entralenhet m

ed gsm
, inom

hussi-

ren, 2 rörelsedetektorer, 1 m
agnetkontakt, 

1 brandvarnare, 1 m
anöverpanel, 1 fjärrkontroll 

och en applikation för sm
artphones. 

S
tartkostnad: 375 kr/m

ån. 

M
ånadskostnad: 279 kr/m

ån. 

U
ppge ”B

unkeflostrand” som
 partnerkod.

Bunkeflostrands villaförening
Nr 1 – april 2015

Foto: Marita
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Vi vill gärna passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året!

Två nummer av BunkefloBladet 
i egen regi.

E-post: styrelsen@bunkeflostrand.nu 

2015

www.bunkeflostrand.nu

Bunkeflostrand    Hav, strand och bro – här bygger vi framtidstro!

Våra populära 
give-aways!

Här går solen ner i havet – Bunkeflostrand 

MEDLEMSKORT 2016

Hushållets adress
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◗ Landgren 

Ö
vägen 8 A

, Lim
ham

n. Telefon 040-36 36 80 

Erbjudande: 15%
 rabatt på ordinarie m

äklararvo-

de (gäller vid uppvisande av giltigt m
edlem

skort vid första 

kontakten m
ed din m

äklare på Landgren).

◗ Lim
ham

ns B
okhandel 

Linnégatan 33, Lim
ham

n. Telefon 040-15 98 80 

Erbjudande: 10%
 rabatt på hela sortim

entet. 

◗ Lim
ham

ns K
ött&

Vilt 

Västanväg 51 A
, Lim

ham
n. Telefon 040-15 42 40 

Erbjudande: 10%
 rabatt 

på ordinarie pris/sortim
ent.

◗ M
att-tvätten af 2004 A

B
 

K
rossverksgatan 7 H

, Lim
ham

n. 

Erbjudande: 10%
 rabatt på hela sortim

entet.

◗ O
ptiker Thell 

Järnvägsgatan 31, Lim
ham

n. 

Telefon 040-16 43 30 

Erbjudande: 10%
 rabatt vid köp av kom

pletta 

glasögon. G
äller ej nedsatta varor, kontaktlinser 

eller i kom
b. m

ed andra erbjudanden. 

◗ PC
-Jouren 

H
aglösa 103, 231 96 Trelleborg. 

Telefon 0410-33 11 77 

Erbjudande: 10%
 rabatt på allt utfört arbete, 

dessutom
 fri fram

körning.

◗ Pizzeria M
adonna 

K
lagsham

nsvägen 5, B
unkeflostrand. 

Telefon 040-51 04 23 

Erbjudande: Köp en pizza för endast 49:-! 

(G
äller nr. 1–17 på m

enyn år 2016). Kan utnyttjas 2 ggr 

och kan ej kom
bineras m

ed andra erbjudanden.   

❑
  ❑

◗ S
alubis 

– Ett företag inom
 friskvård m

ed personligt engagem
ang Telefon 

0707-46 71 71 

Erbjudande: 10%
 rabatt på alla behandlingar m

ot 

uppvisande av giltigt m
edlem

skort.

◗ S
ecuritas H

em
larm

 

Telefon 010-470 14 74 

Erbjudande: S
e vårt erbjudande på 

w
w

w
.securitaslarm

.se

◗ Skånsk El- &
 D

atatjänst 

Telefon 0708-49 71 17 

Erbjudande: 10%
 på varje tim

m
e tim

pris 

470-10%
 = 423:- ex m

om
s.

◗ S
polarna 

Industrigatan 96, K
ristianstad. Tel. 040-19 00 64 

Erbjudande: 12,5%
 rabatt på sam

tliga arbeten 

till villaföreningens m
edlem

m
ar. 

◗ Svenska A
larm

 

B
ox 21049, 200 21 M

alm
ö. 

Telefon 0770-112 060 

Erbjudande: V
illaföreningen m

edlem
m

ar får en 

extra rörelsedeckare värde 1980:-, dessutom
 bjuder 

vi på uppläggningsavgiften på 599:-. Totalt får varje 

m
edlem

 en rabatt av S
venska A

larm
 på totalt 2579:-.

◗ Tandläkarm
ottagningen vid 

K
ronprinsen, ingår i Praktikertjänst 

Anders Falk, Liv Kroona, M
elvin Sohrabi  

M
ariedalsvägen 31, M

alm
ö.  Telefon 040-91 51 51 

Erbjudande: 10%
 rabatt på första 

undersökningen. 

◗ Tehuset Shiva 

Järnvägsgatan 30, Lim
ham

n. 

Telefon 0704-500 530 

Erbjudande: 10%
 rabatt på allt te i lösvikt till 

ordinarie pris (gäller ej Kusm
i, Löv och annat 

förpackat te).

◗ TL D
etect A

B
 (H

em
larm

):  

Telefon: 0771-76 02 02 

Erbjudande: Ett startpaket som
 täcker en 

norm
alstor svensk villas behov. 

Innehåller: C
entralenhet m

ed gsm
, inom

hussi-

ren, 2 rörelsedetektorer, 1 m
agnetkontakt, 

1 brandvarnare, 1 m
anöverpanel, 1 fjärrkontroll 

och en applikation för sm
artphones. 

S
tartkostnad: 375 kr/m

ån. 

M
ånadskostnad: 279 kr/m

ån. 

U
ppge ”B

unkeflostrand” som
 partnerkod.

Bunkeflostrand 

Ni glömmer väl inte 
att utnyttja de förmånliga 

rabatterna i ert medlemshäfte?



Fågelvandring, april  Valborg, april

Skräpplockardag, april

AKTIVITETSPLAN HÖSTEN 2015 

från Bunkeflostrands villaförening

För dig som ännu inte är medlem går det fortfarande bra att sätta in 200:- på PlusGiro: 433 51 01-4

Sänkfarten!

BARN PÅ VÄG – SÄNK FARTEN!

Vi kommer att anordna oannonserad trafikmanifestation med hjälp av  

bl. a. Gatukontorets mätvagnar någon gång under hösten – men när blir 

en överraskning! Vi måste ALLA hjälpas åt i trafiken.

Verksamma föreningar i Bunkeflostrand och dess närområde kommer denna 

dag att representeras i någon form både vid Ängslätts Centrum, på Biblioteket 

eller i Strandkyrkan. Kom och se vilka aktiviteter som erbjuds i ditt närområde 

för alla åldrar!

FÖRENINGSDAGEN

Lördagen den 29 augusti kl. 11–14 visar föreningslivet 

i Bunkeflostrand sin bredd, topp och mångfald!

Lördagen den 12/12 kl. 11–14 
vid Ängslätt centrumJULMARKNADVillaföreningen tillsammans med Bunkeflo Församling arrangerar även i år en 

julmarknad vid Ängslätts Centrum. Kom och upplev julstämningen! Kom och 

lyssna till julmusik, känn doften av glögg, pepparkakor, köp lotter i vårt popu-

lära pepparkakshuslotteri, prata med tomten m.m.  

Bunkeflostrands Bibliotek

D
a

n
sföreningen Svin

ge
n

 M
al

m

ö

Ewa är en av de första kvinnliga poliserna i Sverige. Hon berättar engagerat och utan om-

svep om sitt arbete. Hon jobbar idag som Kommunikationsansvarig vid polisområde Södra 

och Nordöstra Skåne samt är föreläsare och krönikör. 

För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, icke medlemmar betalar 100:-/

hushåll (betalas på plats, max 2 pers.). OBS! Föranmälan krävs via formulär på hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller  

040-51 05 93. Senast 23/10.

Måndagen den 26/10 kl. 19 i Birgittasalen 

EWA GUN WESTFORD

Mats Andersson är meteorolog och har varit väderpresentatör på Sveriges Television i många år. 

Vi svenskar pratar ofta om ”vilket väder!” och just det berättar Mats mer om.

För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, icke medlemmar betalar 100:-/hushåll 

(betalas på plats, max 2 pers.). OBS! Föranmälan krävs via formulär på hemsidan, 

mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller  040-51 05 93. Senast 20/11.

Måndagen den 23/11 kl. 19 i Birgittasalen 

MATS ANDERSSON

AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015 

från Bunkeflostrands villaförening

För dig som ännu inte är medlem går det fortfarande bra att sätta in 200:- på PlusGiro: 433 51 01-4

Lördagen den 2 maj kl. 8:00 vid Strandängarna

FÅGELVANDRING  med Mats Johannesson

Mats har erfarenhet av fågelskådning från stora delar av Europa, Asien och Afrika. Han 

har även arbetat som fågelinventerare på Färöarna. Promenaden pågår ca 2 timmar 

beroende på frågor. Ta på er stövlar! Samling sker längst ner på John Lundvallsgatan.

För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, icke medlemmar betalar 100:-/hushåll 

(i mån av plats, max 2 pers.). Begränsat antal platser! Föranmälan krävs antingen via formulär på 

hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller på telefon 040-15 39 18. Senast torsdag 30/4.

Sänk
farten!

Torsdagen den 30 april från 20:00 

nära pumphuset vid Strandängarna 

VALBORGSFIRANDE med Pontus Stenkvist

Villaföreningen tillsammans med Bunkeflo Scoutkår inbjuder i år till årets festlighe-

ter. Vi börjar med lite underhållning med Pontus (Pontus är musiker och bl.a. känd 

som allsångsledare) innan det blir fackeltåg med Scouterna ca 20:15 från Grevens 

Park. Elden tänds ca kl. 20.30 och Pontus hälsar våren välkommen med några väl 

valda ord. Bunkeflostrands skönsjungande kyrkokör sjunger traditionella vårsång-

er. Korvförsäljning blir det också! OBS! Ingen risinsamling från allmänheten!

BARN PÅ VÄG – SÄNK FARTEN!

Vi kommer att anordna oannonserad trafikmanifestation med hjälp av  

bl. a. Gatukontorets mätvagnar någon gång under våren – men när blir 

en överraskning! Vi måste ALLA hjälpas åt i trafiken.

LIMHAMNS 

SJÖSCOUTKÅR

Lördagen den 9 maj kl. 11–13, Ängslättskolans matsal

BARNLOPPIS

Nu inför våren/sommaren passar det väl bra att rensa ur barnens garderober och 

lådor! Pris: 100:-/bord för medlemmar och 200:-/bord för icke medlemmar (betalas 

på plats). Vi öppnar upp hela matsalen så att alla får plats. För alla småsugna 

kommer det att finnas fika till försäljning. 

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via formulär på hemsidan eller mail: 

styrelsen@bunkeflostrand.nu. OSA senast 7/5. Ni som bokat bord för att sälja får tillträde kl. 10.00.

Någon gång i april…

INVIGNING AV UTEGYMMET

Malmö stad kommer att ha officiell invigning av vårt fina nya utegym, vi åter-

kommer med exakt datum och tid. Det kommer även att läggas olika löpslingor 

på befintliga gång- och cykelvägar i Bunkeflostrand (med start och mål vid 

utomhusgymmet).

Årsmöte samt Petra Eninge från Salubis, februari

Våra färgglada Aktivitetsplaner för vår och höst 
2015 som fanns på hemsidan och på ICA.

Föreningsdagen, september

Trafikmanifestation, oktober

Här nedan följer ett bildcollage som visar våra aktiviteter under 2015

Julmarknad, decemberTrafikmanifestation, april

Ewa Gun Westford, oktober

Förutom angivna aktiviteter så gjorde vi även ett upprop till fastighetsägaren för Ängslätts centrum 
på Föreningsdagen där vi fick in 500 namnunderskrifter. Vi skickar också in skrivelser till olika 
instanser, t ex ang parkeringsproblemen samt besvarar en hel del mail från medlemmar.

Barnloppis, maj  

Mats Andersson, november

Vår hemsida!

Vi finns numera 
även på Facebook! 
Du hittar oss som: 
Villaföreningen Bunkeflostrand

Invigning utegym, juni


