
RABATTFÖRTECKNINGför medlemmar iBunkefl ostrandsvillaförening2008

Bikemasters Getgatan 48, Limhamn Tel: 040-15 39 99 Erbjudande: 10% rabatt på allt cykeltillbehör (ej cyklar).
Bunkefl o Bilservice Klagshamnsv. 4, Bunkefl ostrand Tel: 040-51 07 76 Erbjudande: 10% rabatt i samband med bilreparationer.

Bunkefl o Hair & Beauty Center
Klagshamnsv. 40, Bunkefl ostrand
Tel: 040-15 24 20 Erbjudande: Klippning i samband 

med färgning, toning eller slingning 
ger 10% rabatt.

Välkommen som medlem i Bunkefl ostrands Villaförening! Här följer ett antal rabatterbjudan-
den för våra medlemmar. Erbju- dandena gäller på ordinarie pris och kan ej kombineras med andra 

erbjudanden. Tänk på att kortet ska 
visas upp före köp/beställning!

Vi önskar er mycket nöje!

Reservation för ev. feltryck och slutförsäljningar.

Konditori Rosa Princess Klagshamnsv. 40, Bunkefl ostrand
Tel: 040-15 60 56 Erbjudande: 10% rabatt vid köp/beställning av tårta.

Limhamns Bokhandel Linnégatan 33, Limhamn Tel: 040-15 98 80 Erbjudande: 10% rabatt på hela sortimentet.

Limhamns Färg&Interiör Linnégatan 44, Limhamn Tel: 040-16 26 09 Erbjudande: 10% rabatt på hela sortimentet och husbesiktning.

Flowernail
Klagshamnsv. 40, Bunkefl ostrand
Tel: 040-51 15 58 Erbjudande: 10% rabatt vid köp över 500:-.

Hundmassage Björnspinnareg. 27, Bunkefl ostrand
Tel: 040-97 20 18 Erbjudande: 10% rabatt på hundmassage.

JA Service – allt inom städ Lindells väg 16, Malmö Tel: 073-709 40 39 Erbjudande: 10% rabatt på JA Service tjänster.

Optiker ThellJärnvägsgatan 31, LimhamnTel: 040-16 43 30Erbjudande: 10% rabatt vid köp 
av kompletta glasögon. Gäller ej 
nedsatta varor eller kontaktlinser. 

Restaurang Bunkefl ostrandKlagshamnsv. 40, Bunkefl ostrand
Tel: 040-15 60 70Erbjudande: 10% rabattpå slutnotan.

SundsbroMäklarenBunkefl ostrandTel: 040-36 89 90Erbjudande: 10% rabattpå mäklararvodet. 

Limhamns JuvelerLinnégatan 34, LimhamnTel: 040-15 87 83Erbjudande: 10% rabatt på guld, 
silver och klockor. Gäller vid köp för 
över 600:- och ej på nedsatta priser.

Matt-tvätten af 2004 ABRingugnsgatan 6, LimhamnTel: 040-16 27 00Erbjudande: 10% rabattpå hela sortimentet.

Trädgårdsform Malmö– Planering och formgivning av trädgårdar
Bunkefl ostrandTel: 040-36 71 91Erbjudande: 10% rabatt.

Verbaans UrLinnégatan 35, LimhamnTel: 040-15 64 40Erbjudande: 10% rabattpå klockor, guld och silver. 

Bunkefl ostrands Villaförening Box 26 • 218 24 Bunkefl ostrand

En föreningstidning i samarbete mellan LB07 och

Bunkefl ostrands vil la för en ing.

A-lagetSidan 20–21

Ungdomsverksamheten

Sidan 29

Damlaget
Sidan 23

Nr 1 

April 2008

PolisenSidan 7

BoAktivSidan 16

Astrid Lindgren-tema

Sidan 13

Mobilia • Triangeln
Kronprinsen

i samarbete med

En föreningstidning i samarbete mellan LB07 och
Bunkefl ostrands vil la för en ing.

A-laget
Sidan 20–21

Ungdomar
Sidan 25

Damlaget
Sidan 23

Nr 2 December 2008

EON's elmätare
Sidan 5

Miljövecka
Sidan 14

Jul i Rumänien
Sidan 13

Innehavaren av detta medlemskort är medlem i
Bunkefl ostrands Villaförening och är berättigad till att utnyttja

de rabatter som fi nns avtalade med föreningen.
Rabatterna gäller på ord. pris och kan ej kombineras

med andra erbjudanden. Kortet måste uppvisas före köp och
om företagsinnehavaren så önskar, ska medlemmen

kunna styrka sin identitet.

2008, ett år 
fyllt av aktivitet!

Vi vill gärna passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året! Medlemskort 2008

Namn: __________________________________

Två nya utgåvor av BunkefloBladet har vi också hunnit med.

Box 26, 218 24  Bunkeflostrand • E-post: styrelsen@bunkeflostrand.nu 

BunklefloBladet

Sist men inte minst, vår vacka julbelysning som lyser upp vårt 
samhälle så vackert tack vare våra sponsorer.

www.bunkeflostrand.nu

Vinnarbidragen som vykort 
i ”Mitt Bunkeflostrand”
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MULLELOPPET»
Den 6 september var det dags för Mul-
leloppet i Hammars park. Parken fylldes av 
många förväntansfulla barn och föräldrar 
– inte mindre än 307 barn ställde upp i lop-
pet. I Mulleloppet är det ingen som vinner, 
alla vinner! Vinster delas dock ut genom 
lottdragning på startnumret.

Läs mer om friluftsfrämjandets verksam-
het på www.frilufts.se/malmo                          

BÄTTRE ÅLDERSKONTROLL»
Malmös butiker blir allt bättre på kontroll 
av ålder för köp av folköl, snus och tobak. 
I årets undersökning fi ck de 18-åriga prov-
köparna handla utan att visa legitimation 
i 30 procent av fallen, vilket kan jämföras 
med 73 procent för två år sedan. Bäst resul-
tat fi ck butikerna i Limhamn-Bunkefl o. 
I samtliga försök nekades de ungdomar som 
saknade giltig legitimation.

Regnig föreningsdag i Bunkefl ostrand
På en av sommarens regnigaste dagar anordnades årets 
föreningsdag. Lördagen den 23 augusti kunde föreningar som är 
verksamma i Bunkefl ostrand och dess närområde visa upp sig.

Många av besökare passade på att vara med i tips-
rundan för att vinna fi na priser som sponsrats av 
företagarna på Ängslätt centrum.

De små besökarna festade på slickepinnar.

Blöt föreningsdag.

LB07 ”tältade” på 
torget och informe-
rade om fotboll.

Bunkefl ostrands villaförening och Bunkefl o församling arrangerade dagen.
Clownen trollade för 
barnen både på torget 
och på biblioteket.

Text och foto: Anita Andersson

På programmet stod musik, sång, teaterworkshop, lotteri, tipspro-
menad, fotboll, scouting, kultur, konst, pensionärsaktiviteter, för-
samlingsverksamhet med mera. Biblioteket hade öppet under dagen 
och här fanns barnteater och en trollande clown. 

Bunkefl o församling och Bunkefl ostrands villaförening var 
huvudansvariga för arrangemanget.

De föreningar som var aktiva på föreningsdagen var bland annat 
Bunkefl ostrands Villaförening, SPF, LB07, Limhamns Brottarklubb, 
Vintrie Konstförening, Bunkefl o-Vintrie Villaförening, Malmö 
Hundungdom, Bunkefl o Gille, Bunkefl o Scoutkår, Bunkefl o FF, 
Limhamns Sjöscouter, Malmhaug, Socialdemokraterna i Limhamn, 
IFK Klagshamn och BoAktiv Landgången.

BÅTPLATSER I LIMHAMN»
Idag fi nns drygt 2 000 båtplatser för fritids-
båtar i Malmö. Småbåtshamnen i Limhamn 
kommer att utvidgas med cirka 200 nya 
båtplatser. 

Nya bryggor kommer att utgå från söder 
vid Vågbrytarvägen så att strandkanten vid 
Öns södra sida förblir orörd. Man provar 
nu också möjligheten att bereda plats för ett 
mindre antal husbåtar. 

Bunkeflostrands Villaförening har fått, tack vare bl.a. 
Sydsvenskan, en hel del uppmärksamhet i massmedia!

Trygghetsmöte 14 maj 

Traditionellt Valborgsfirande 30 april 

Marknadsföringsdag 11 maj

Regnig Föreningsdag 23 augusti

Årets ljuspunkt 29 november

Här följer ett bildcollage av vad vi har satsat på för aktiviteter 
under året som gått och som vi tror medlemmarna uppskattar…

Trafikmanifestation 4 nov.

Lokaltidningen

”Mitt Bunkeflostrand” vernissage 29 november

Trafik
Lorensborgsgatans förlängning till Klagshamn
Trafiken på Klagshamnsvägen
Allmänt – hastighetsbegränsning
Allmänt – säkrare övergångsställen
Gottorpsvägen – tunnel för gående
Gottorpsvägen – hastighetsbegränsning
Gottorpsvägen – övergångsställe vid
busshållplatsen Annestad
Mopedfria zoner
Fortkörning av EU-mopeder
Trafikguppen upplevs som besvärliga
Fler utfartsvägar

Boendemiljön
Åtgärder mot nedskräpning (glasskärvor,
papper, ölburkar)
Önskar lugn och trygghet i Bunkeflostrand
Bra miljö
Vandalisering och skadegörelse (bl. a. skolan)

Uppfräschning/förbättring av Ängslätts Centrum
Asfaltering av gator
Belysning utmed strandpromenaden
Bebyggelsen ökar för mycket
Afrikaparken – när blir den färdig?

Kollektivtrafik
Busshållplats mellan Gottorp och Ängslätt 
– för långt avstånd
Flytta bussarnas ändhållplats längre ut 
– avgasproblem

Övrigt
Allt som handlar om en villa
Arrangemang för alla åldrar
Valborgsbålet på annan plats, för tråkigt och 
dåligt ljud
Samarbete med idrottsföreningar
Protestera mot nedläggningen av Statoil

Enl. marknadsundersökningen den 11 maj 2008 på Ängslätt Centrum,  
vill Bunkeflostrandsborna att Villaföreningen jobbar med det här:

Stadsdelstidningen

SDS


