
Det rullade på 
under 2013!

◗ 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).

◗ Verbaans U
r 

Linnégatan 35, Lim
ham

n. 

Telefon 040-15 64 40 

E
rbjudande: 10%

 rabatt 

på klockor, guld och silver. 

MedleMskort 2013

◗ Lim
ham

n B
eauty 

Linnégatan 42, Lim
ham

n. 

Telefon 040-15 59 90  

E
rbjudande: 10%

 rabatt på köp 

över 500:-.

◗ 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.

◗ Pizzeria 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 2013). K
an utnyttjas 

2 ggr och kan ej kom
b. m

ed andra erbjudanden.  

❑
  ❑

◗ S
polarna 

Industrigatan 96, 291 36 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 1495:-, 

dessutom
 bjuder vi på uppläggningsavgiften 

på 599:-. Totalt får varje m
edlem

 en rabatt 

av S
venska A

larm
 på totalt 2094:-.

◗ 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
atisserie D

avid på S
kånegården 

S
kånegårdsv. 5, B

unkeflostrand. 

Telefon 040-630 80 89 

E
rbjudande: 15%

 rabatt på allt bröd.

◗ 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
eter Landgren &

 C
o 

Linnégatan 59, 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).

Hushållets adress

G
yn

n
a våra sp

o
n

so
rer 

           – d
o

m
 g

yn
n

ar o
ss

!

2
0
13

En föreningstidning i samarbete mellan 
Bunkeflostrands villaförening och LB07.

Aktiviteter
Sidan 10–11

Nr 1 April 2013

En föreningstidning i samarbete mellan 
LB07 och Bunkeflostrands villaförening.

Nr 1 April 2013

Lillgården
Sidan 9

Biblioteket
Sidan 4

Läs mer om:
Damlaget 

på sidorna 12–13

Läs mer om:
Ungdomslagen 
 på sidorna 2–3

Läs mer om:
Herrlaget 

på  sidan 11

Foto: Magnus Arnesson

En föreningstidning i samarbete mellan 
Bunkeflostrands villaförening och LB07.

Kämpinge-
lammet
Sidan 4

Nr 2 December 2013

En föreningstidning i samarbete mellan 
LB07 och Bunkeflostrands villaförening.

Nr 2 December 2013

Mötesplats 
Bunkeflostrand
Sidan 9

Lika – Olika
Sidan 5

Läs mer om:
Damlaget 

på sidan 12

Läs mer om:
Ungdomslagen 
 på sidorna 2–9

Läs mer om:
Herrlaget 

på  sidan 11
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Vi vill gärna passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året!

Två nya utgåvor av BunkefloBladet 
har vi också 
hunnit med.

E-post: styrelsen@bunkeflostrand.nu 

2013

www.bunkeflostrand.nu

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

Våra populära 
give-aways!

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

◗ TL D
etect A

B
 (H

em
larm

):  

Telefon: 0771-760202 

Erbjudande: Ett startpaket som
 

täcker en norm
alstor svensk villas 

behov. Innehåller: C
entralenhet m

ed 

gsm
, inom

hussiren, 2 rörelsedetekto-

rer, 1 m
agnetkontakt, 1 brandvarnare, 

1 m
anöverpanel, 1 fjärrkontroll och en 

applikation för sm
artphones.S

tartkost-

nad: 375 kr/m
ån. M

ånadskostnad: 

279 kr/m
ån. U

ppge ”B
unkeflostrand” 

som
 partnerkod.

◗ Verbaans U
r 

Linnégatan 35, Lim
ham

n. 

Telefon 040-15 64 40 

Erbjudande: 10%
 rabatt 

på klockor, guld och silver. 

MedleMskort 2014

◗ 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. 

◗ Patisserie D
avid på Skånegården 

S
kånegårdsv. 5, B

unkeflostrand. 

Telefon 040-630 80 89 

Erbjudande: 15%
 rabatt på allt bröd.

◗ 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 1495:-, 

dessutom
 bjuder vi på uppläggningsavgiften 

på 599:-. Totalt får varje m
edlem

 en rabatt 

av S
venska A

larm
 på totalt 2094:-.

◗ 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 lös-

vikt till ordinarie pris (gäller ej Kusm
i, Löv 

och annat förpackat te).

◗ 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 2014). 

Kan utnyttjas 2 ggr och kan ej kom
bineras m

ed 

andra erbjudanden.   

❑
  ❑

◗ Spolarna 

Industrigatan 96, 291 36 K
ristianstad  

Telefon 040-19 00 64 

Erbjudande: 12,5%
 rabatt på sam

tliga 

arbeten till villaföreningens m
edlem

m
ar. 

Hushållets adress

G
yn

n
a våra sp

o
n

so
rer 

           – d
o

m
 gyn

n
ar o

ss!

2
014

Bunkeflostrand 

Ni glömmer väl inte 
att utnyttja de förmånliga 

rabatterna i ert medlemshäfte?



BARn pÅ väG 

– sänk FARten!

Vi	kommer	att	anordna	oannonserad	trafik-

manifestation med hjälp av bl. a. Gatukontorets 

mätvagnar någon gång under våren 

– men när blir en överraskning!

VI SES!

www.bunkeflostrand.nu

Sänk
farten!

lördagen den 4 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 medlem-

mar och 150:-/bord för icke medlemmar (betalas på plats). 

För alla småsugna kommer det att finnas fika till försäljning. 

Utförligare	info	kommer	att	finnas	på	Bunkeflostrands	Villa-

förenings hemsida.

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via 

hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post: 

Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 

OSA senast 2/5. Ni som bokat plats för att sälja får tillträde kl. 10.00.

tisdagen den 30 april från 19:30 

nära pumphuset vid strandängarna 

Villaföreningen	tillsammans	med	Bunkeflo	Scoutkår	inbjuder 

i	år	till	årets	festligheter.	Vi	börjar	med	lite	underhållning	

innan det blir fackeltåg med Scouterna ca 20:15 från 

Grevens Park. Elden tänds ca kl. 20.30. Årets vårtalare 

blir Berth Löndahl, kyrkoherde	i	Bunkeflo	Församling	och 

Bunkeflostrands	skönsjungande	kyrkokör	står	för	vår- 

sångerna. Se mer och tydligare info när det närmar sig 

på hemsidan och på ICA. 

OBS! Ingen risinsamling från allmänheten!

vAlBoRGsFiRAnde

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!

www.bunkeflostrand.nu

Sänkfarten!

lördagen den 14 december kl. 11–14, Ängslätt centrum

JulMArknADBunkeflostrands Villaförening tillsammans 

med Bunkeflo Församling arrangerar även 

i år en julmarknad vid Ängslätts Centrum. 

Kom och upplev julstämningen! Känn dof-

ten av glögg, pepparkakor, köp lotter i vårt 

populära pepparkakshuslotteri, prata med 

tomten m.m. 

Måndagen den 14 oktober kl. 19 i strandkyrkan

MAlMÖs nyA ÖversiktsplAn

En ny översiktsplan för Malmö är under 

arbete — ÖP2012. Samråd om planen 

genomfördes under 2011 och ett av 
kommunstyrelsen godkänt förslag var 

utställt fram till den 8 maj 2013, som 
var sista datum för synpunkter. Repre-

sentanter för Malmö stad är inbjudna 
för att informera om översiktsplanen. Ni 

finner information om ÖP 2012 på kommunens webbplats www.malmo.se/op

JOHAn kinDeBerg från MÖtesplAts BunkeflOstrAnD 

kommer också för att berätta hur Mötesplats Bunkeflostrand’s verksamhet fungerar. 

Företrädare för Mötesplats Bunkeflostrand är även samordnare av årets föreningsdag. 

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs via hemsidan 

www.bunkeflostrand. nu eller per post: Bunkeflostrands Villaförening, 

Box 26, 218 24 Bunkeflostrand senast den 13 oktober.

p.s! för dig som ännu inte är medlem går det fortfarande bra att sätta in 

200:- på plusgiro: 433 51 01-4

Cykeldagar, april  

Valborg,april

Arnold Äventyraren, mars

AktivitetsplAn HÖsten 2013 

från Bunkeflostrands villaförening

SPARA LAPPEN!
För utförligare information om alla dagarna när det närmar sig resp. datum, se hemsidan och informationsskåpet på Ica.

lördagen den 28 september 
kl. 11–13, Ängslättskolans matsal
MeDleMslOppisNu arrangerar vi en loppis där endast ni som är medlemmar 

i Villaföreningen får sälja. Passa på att rensa ur garderober 

och förråd! Pris: 100:-/bord (betalas på plats). För alla små-

sugna kommer det att finnas fika till försäljning. Utförligare 

info kommer att finnas på Bunkeflostrands Villaförenings 

hemsida.
OBS! Begränsat antal platser. 
Föranmälan krävs via hemsidan www.bunkeflostrand. nu eller per post: 

Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 

OSA senast 26/9. Ni som bokat plats för att sälja får tillträde kl. 10.00.

Verksamma föreningar i Bunkeflostrand och 

dess närområde tillsammans med Mötesplats 

Bunkeflostrand, kommer denna dag att re-

presenteras i någon form både vid Ängslätts 

Centrum, på Biblioteket, Sporthallen eller i 

Strandkyrkan. Kom och se vilka aktiviteter 

som erbjuds i ditt närområde för 
alla åldrar!

fÖreningsDAgen

lördagen den 14 september kl. 11–14 visar föreningslivet 

i Bunkeflostrand sin bredd, topp och mångfald!

Tackar du nej till: Valborgsfirande, BunkefloBladet, Temakvällar, Loppis, Julmarknad, Rabatthäfte mm?

Tyvärr kan det bli så att dessa arrangemang uteblir helt nästa år. Intresset för att engagera sig i föreningslivet idag 

är i princip obefintligt, men vi måste ha hjälp omgående för att orka med att genomföra de aktiviteter medlemmarna 

har röstat fram. Tre styrelsemedlemmar har flyttat ifrån Bunkeflostrand detta året vilket gör att vi är underbemannade 

redan nu. Det behövs absolut inga förkunskaper för att sitta med i vår styrelse! Maila till oss om du vill veta mer eller 

om du känner att du vill och kan göra en insats: styrelsen@bunkeflostrand.nu

p.s! för dig som ännu inte är medlem går det fortfarande bra 

att sätta in 200:- på plusgiro: 433 51 01-4

AktivitetsplAn vÅRen 2012 

från Bunkeflostrands villaförening
SPARA LAPPEN!

VÄND!

p.s! För dig som ännu inte är medlem går det fortfarande 

bra att sätta in 150:- på plusGiro: 433 51 01-4

Måndagen den 18 mars kl. 19:00 i strandkyrkan

ARnold äventyRARen

Kom och lyssna till Arnold Wernerssons fantastiska his-

torier. Utan tillstymmelse till skryt berättar Arnold små 

anekdoter från sitt rika äventyrsliv som han fått genom 

sina resor i mer än 160 länder.

Innan Arnold har vi också bjudit in Kenneth Johansson 

från Länsförsäkringar, som ska  berätta om ”Grannsam-

verkan”.

För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, 

icke medlemmar betalar 100:-/hushåll (betalas på plats, max 2 

pers.). OBS! Föranmälan krävs antingen via hemsidan, mail: 

styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post: Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. Senast 15/3.

Fredagen den 12 april kl. 13–15 och lördagen den 13 april 

kl. 12–15 inbjuder vi till

CykeldAGAR i BUnkeFlostRAnd

Nu till våren passar det väl bra att se över era egna 

och barnens cyklar samt fräscha upp trafikregler 

och allmänt trafikvett. I samarbete med olika aktörer 

kommer vi på fredagen att finnas på Ängsdalssko-

lans parkering mellan kl. 13 och 15 där även hela 

skolans elever medverkar. På lördagen kommer vi 

att hålla till på ICA’s parkering vid Ängslätt centrum 

mellan kl. 12 och 15.

• Cykelfrämjandet kontrollerar din cykel vad gäller 

trafiksäkerhet.

•	 Villaföreningen	anordnar	tipsrunda	med	fina	priser.

•	 Polisen	svarar	för	information	om	trafikregler	och	skyltar.

•	 Bike	Masters	visar	cykelutrustning	och	erbjuder	pumpning.

ALLA är hjärtligt välkomna att deltaga i dessa 

aktiviteter! Se utförligare information 

på hemsidan och infor-

mationsskåpet på Ica.

Årsmöte, februari Grannar mot brott, mars

Det var inte många som missade våra färgglada 
Aktivitetsplaner för vår och höst 2013...

Temakväll, september Trafikmanifestation, oktober

Vår hemsida är flitigt besökt och är ett viktigt 
ansikte utåt. Uppdateras jämt och ständigt.

www.bunkeflostrand.nu

Här nedan följer ett bildcollage som visar våra aktiviteter under 2013

Loppis, september 

Julmarknad, december

Trafikmanifestation, april Föreningsdagen, septemberBarnloppis, maj  


