
2014 – ett år 
fyllt av inspiration!

◗ 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

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 

E
rbjudande: 10%

 rabatt 

på klockor, guld och silver. 

MedleMskort 2014

◗ 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
atisserie D

avid på S
kånegården 

S
kånegårdsv. 5, B

unkeflostrand. 

Telefon 040-630 80 89 

E
rbjudande: 15%

 rabatt på allt bröd.

◗ 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:-.

◗ 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 lös-

vikt till ordinarie pris (gäller ej K
usm

i, Löv 

och annat förpackat te).

◗ 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.

◗ 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 2014). 

Kan utnyttjas 2 ggr och kan ej kom
bineras 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. 

Hushållets adress
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Bunkeflostrands villaförening
Nr 1 – april 2014

Foto: Marita

Fiber eller inte?
Se sidan 10

Din hälsa
Se sidan 5

Grannsamverkan
Se sidan 9
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Bunkeflostrands villaförening
Nr 2 – december 2014

Foto: Marita

Årets aktiviteter
Se sidan 12–13

Scoutläger
Se sidan 7

Bostadsmarknaden
Se sidan 11
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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 

2014

www.bunkeflostrand.nu

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

Våra populära 
give-aways!

Här går solen ner i havet – Bunkeflostrand 

MEDLEMSKORT 2015

Hushållets adress

G
yn

n
a våra sp

o
n

so
rer

                 – d
e gyn

n
ar o

ss!

2
015

◗ Landgren

Ö
vägen 8 A

, Lim
ham

n.

Telefon 040-36 36 80

Erbjudande: 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

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
unkefl ostrand.

Telefon 040-51 04 23

Erbjudande: Köp en pizza för endast 49:-!

(G
äller nr. 1–17 på m

enyn år 2015).

Kan utnyttjas 2 ggr och kan ej kom
bineras

m
ed andra erbjudanden.  

❑
  ❑

◗ S
polarna

Industrigatan 96, K
ristianstad.

Telefon 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

unkefl ostrand” som
 partnerkod.

Bunkeflostrand 

Ni glömmer väl inte 
att utnyttja de förmånliga 

rabatterna i ert medlemshäfte?



www.bunkeflostrand.nu

Sänk
farten!

lördagen den 10 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). För alla småsugna 

kommer det att finnas fika till försäljning. 

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via formulär på 

hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller på telefon 0709-73 62 94. 

OSA senast 8/5. Ni som bokat bord för att sälja får tillträde kl. 10.00.

onsdagen den 30 april från 20:00 

nära pumphuset vid strandängarna 

vAlBoRGsFiRAnde med Pontus Stenkvist

Villaföreningen tillsammans med Bunkeflo Scoutkår inbjuder i år till 

årets festligheter. 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 Bunkeflostrands skönsjungande kyrkokör kommer att sjunga in våren 

med traditionella vårsånger. Korvförsäljning blir det också! Se mer och 

tydligare info när det närmar sig på hemsidan och på ICA. OBS! Ingen 

risinsamling från allmänheten!

Måndagen den 19 maj kl. 19.00 i strandkyrkan

”Konsten att göra en stad grön”

olA Melin

Nye stadsträdgårdsmästaren Ola har närmast varit chef för Sofiero och Fredriks-

dals museer och trädgårdar i Helsingborg. Stadsmiljöavdelningen är en avdelning 

på gatukontoret i Malmö stad och arbetar med att planera, gestalta, projektera och 

genomföra gatu- park- och torgmiljöer i Malmös exploateringsområden. 

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 formulär på hemsidan, 

mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller telefon 040-51 05 93. Senast 18/5.

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.

Information om alla aktiviteterna kommer också att finnas på hemsidan och i informationsskåpet på Ica.

Limhamns 

sjöscoutkår

BARn på vÄG – sÄnk FARten!
Vi kommer att ha oannonserad trafikmanifestation med hjälp av bl. a. Gatu- 

kontorets mätvagnar någon gång under hösten – men när blir en överraskning!

www.bunkeflostrand.nu

Sänkfarten!
lördagen den 13 december 
kl. 11–14, 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 populära pepparkakshuslotteri, prata med tomten m.m.  

Måndagen den 20 oktober 
kl. 19.00 i strandkyrkansÄlJA Ditt HUs?

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

bra att sätta in 200:- på plusGiro: 433 51 01-4

Måndagen den 24 november 
kl. 19.00 i strandkyrkanAstROnOMi

Vi har bjudit in lite olika aktörer. Kontorschef Anna Harrison Barthold, 

Handelsbanken Hyllie, berättar bl. a. om vilka skattekonsekvenser en 

husförsäljning kan ge. Bankjuristen Erik Wennborg, tar upp frågor om 

familjejuridik t. ex. vad som gäller vid arvsskifte. Mäklarfirman Bjurfors 

uppdaterar oss om hur läget ser ut idag på bostadsmarknaden i 

Bunkeflostrand. Naturligtvis blir det fika också…

OBS! Föranmälan krävs antingen via hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller telefon 070-56 198 14. Senast 19/10.

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 hem-

sidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller telefon 0704-93 90 44. Senast 23/11.

Vem har inte funderat över stjärnhimlen? Vilka stjärnbilder kan vi se? 

Hur långt kan vi se? Ja frågorna är många och alla kan inte besvaras… 

Vi har bjudit in Arne Ohlsson och Niklas Henricson (amatörastronomer) 

som kommer att kunna berätta en hel del om detta fantastiska ämne.

TILL 
SALU!

Fågelvandring, april  

Valborg, april

Mikael Bergstrand, mars

AktivitetsplAn HÖsten 2014 

från Bunkeflostrands villaförening

SPARA LAPPEN!

VÄND!

För ev. ytterligare information, se hemsidan och informationsskåpet på Ica.

lördagen den 27 september 
kl. 11–13, Ängslättskolans matsal
MeDleMslOppis
Nu arrangerar vi en loppis där endast ni som är medlemmar i Villa- 

föreningen får sälja. Passa på att rensa ur garderober och förråd! 

Pris: 100:-/bord (betalas på plats). För alla småsugna kommer det att 

finnas fika till försäljning. Vi öppnar upp hela matsalen så det blir gott 

om plats.
OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs via hemsidan www.bunkeflostrand. nu 

eller på telefon 0709-73 62 94. OSA senast 26/9. Ni som bokat plats för att sälja får till-

träde kl. 10.00 till lokalen, kunderna får komma in exakt kl. 11.00.p.s! För dig som ännu inte är medlem går det fortfarande 

bra att sätta in 200:- på plusGiro: 433 51 01-4

Måndagen den 8 september 
kl. 19.00 i strandkyrkanGUnnel CARlsOn

lördagen den 13 september kl. 8.00 vid 

strandängarnaFåGelvAnDRinG  med Mats Johannesson

Efter vårens succévandring med Mats anordnar vi nu på begäran en 

höstrunda också. 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 

0733-73 12 38 efter kl. 18.00. Senast torsdag 11/9.

Gunnel är trädgårdsjournalist och författare men också känd som pro-

gramledare för TV-programmet Gröna rum. Hon är också initiativtagare 

till trädgårdsuppvisningsprojektet Tusen trädgårdar samt står för sajten 

Trädgårdsriket.
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 telefon 0735-11 03 24. Senast 7/9.

AktivitetsplAn vÅRen 2014 

från Bunkeflostrands villaförening

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

Måndagen den 17 mars kl. 19:00 i strandkyrkan

”Svensk–Danska kulturkrockar” 

MikAel BeRGstRAnd

Träffsäkra kåserier om vad som förenar men också skiljer broderfolket åt. Efter 25 år 

som journalist på Sydsvenskan är han numera fri skribent, författare och reseledare.

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

talas på plats, max 2 pers.). OBS! Föranmälan krävs antingen via formulär på hemsidan, mail: styrelsen@

bunkeflostrand.nu eller på telefon 040-15 35 84. Senast 16/3.

Måndagen den 31 mars kl. 19.00 i strandkyrkan

”Planering, genomförande och byggnation av förskolor”

FRedRik söRlinG

 Avdelningschef för fysisk miljö inom Malmö Stads förskoleförvaltning

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 formulär på hemsidan, 

mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller på telefon 040-51 05 93. Senast 30/3.

Måndagen den 24 februari kl. 19.00 i strandkyrkan

ÅRsMöte

för Bunkeflostrands Villaförenings medlemmar. De som kommer på årsmötet 

är också med i en lottdragning med fina priser och självklart bjuds det på go’fika!

”Konsten att ljussätta en stad!”

johAn MoRitz

Malmö stads ljusdesigner

OBS! Föranmälan krävs antingen via formulär på hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller på telefon 040-51 05 93. Senast 23/2.

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

Tyvärr kan det bli så att dessa arrangemang uteblir. Vi behöver nya styrelsemedlemmar då två personer  från styrelsen har flyttat 

under året. För att kunna tillgodose medlemmarnas önskemål om aktiviteter krävs att vi är tio personer i styrelsen som hjälps åt.

Det behövs absolut inga speciella förkunskaper utan endast ett allmänintresse om hus, hem, skola och det närområdet vi bor i. 

Just du kan göra skillnad! Om du vill veta mer, maila styrelsen@bunkeflostrand.nu eller ring vår ordf. 040-51 05 93.

lördagen den 26 april 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 0733-731238 efter kl. 18.00. Senast torsdag 24/4.

Årsmöte samt Johan Moritz, februari

Som vanligt delade vi ut våra färgglada 
Aktivitetsplaner för vår och höst 2014...

Fågelvandring, september Trafikmanifestation, oktober

Här nedan följer ett bildcollage som visar våra aktiviteter under 2014

Medlemsloppis, september 

Julmarknad, decemberTrafikmanifestation, april

Ola Melin, juni

Sälja ditt hus, oktober

Förutom angivna aktiviteter så har vi haft ytterligare ett informationsmöte för engagerade personer 
i Grannsamverkan mot brott. Vi skickar även in skrivelser till olika instanser samt besvarar en hel 
del mail från medlemmar.

Barnloppis, maj  

Astronomikväll, november

Grannsamverkan mot brott, april

Vår hemsida!

Vi finns numera 
även på Facebook!


