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Vi summerar 2010!

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

Två nya utgåvor av BunkefloBladet 
har vi också 
hunnit med.

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

2010

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

www.bunkeflostrand.nu

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

Vår populäraste 
give-away!

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

Nya motiv

Medlemskort & rabatt-

förteckning för 2010

Namn: ___________________________



lördagen den 8 maj kl. 11–14, Ängslättskolans matsal

BArnloppis

Nu inför sommaren passar det väl bra att rensa ur bar-

nens garderober och lådor! EN plats/ETT bord per 

hushåll gäller. Pris: 100:- för medlemmar och 150:- för 

icke medlemmar (betalas på plats). För alla småsugna 

kommer det att finnas fika till försäljning. Utförligare info 

kommer att finnas på Bunkeflostrands Villaförenings 

hemsida.

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs an-

tingen via hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu 

eller post: Bunkeflostrands Villaförening, 

Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 

OSA senast 6/5.

lördagen den 22 maj 

kl. 11–13 vid Ängslätt Centrum

villAÄgArdAg!

I samverkan med bl. a. Länsförsäkringar ”Grannar 

mot brott”, Klimatkontroll i Vellinge och Byggvaruhu-

set K-RAUTA, tänkte vi ha en villaägardag. Kom och 

få tips på vad just du kan göra för att t. ex. förhindra 

inbrott i villan, få information om vilken värmelösning 

som är bäst för dig och ditt hus eller ta del av bygg-

varuhusets erbjudande. Passa också på att berätta 

för Villaföreningen vad du tycker om vårt samhälle, 

vad du vill att vi ska jobba med, hur vi kan förbättra 

vårt arbete och vår information eller kom helt enkelt 

och hämta några av våra vackra vykort eller övriga 

give-aways (ge-bort-saker).

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!

BARn på vÄG – sÄnk FARten!

VI SES!

www.bunkeflostrand.nu

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

Bunkeflostrands Villaförening tillsam-

mans med Bunkeflo Församling 
arrangerar även i år en julmarknad 

vid Ängslätts Centrum.Kom och upplev julstämningen! 
Känn doften av glögg, pepparkakor, 

köp lotter i vårt populära pepparkaks-

huslotteri, prata med tomten, lyssna 

på vacker körsång m.m. 
I Strandkyrkan kommer det att finnas 

både café och konstutställning.

För den mest aktuella informationen – gå in på vår hemsida!

Vi kommer att anordna oannonserad 

trafikmanifestation med hjälp av bl. a. 

Gatukontorets mätvagnar någon gång 

under hösten – men när blir en över-

raskning!

Sänkfarten!

Barnloppis 8 maj Valborg 30 april 

Barnloppis 25 september

Här följer ett bildcollage på vad vi har satsat på för aktiviteter under året som gått och som verkade vara väldigt uppskattat…

Villaägardagen 22 majTrafikmanifestation 17 maj

Inredningskväll 25 oktober

AktivitetsplAn HÖsten 2010 

från Bunkeflostrands villaförening

lördagen den 25 september kl. 11–14 i Ängslättskolans matsal 
BARnlOppis

SPARA LAPPEN!

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

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

VÄND!

Nu inför hösten och vintern passar det väl bra 

att rensa ur barnens garderober och lådor? 

Tänk även på att det är bra miljötänk, att 

återanvända kläder!eN plats/eTT bord per hushåll gäller.

Pris: 100:- för medlemmar och 150:- för icke 

medlemmar (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 antingen via hemsidan, 

mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post: 

Bunkeflostrands Villaförening, 
Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 
OSA senast 23/9.

Måndagen den 25 oktober kl. 19:00 i strandkyrkan
inRedninGskvÄllDet finns förvånansvärt mycket som går att för-

ändra i ett hem med enkla medel. Det viktigaste 

är inte vilken inredning som är ”rätt” utan vad du 

gillar. Många lägger ner mycket tid, arbete och 

pengar på inredning som de sen inte blir nöjda 

med. Det är svårt att lyckas med personlig och 

harmonisk inredning. Hemmet ska erbjuda dig 

en miljö där du och din familj känner att ni påver-

kas positivt. Vi får denna kväll lyssna till råd och 

tips av Lena Andersson från Kontrast och natur-

ligtvis ställa frågor.Medlemmar har fri entré mot uppvisande av medlems-

kort, samt SPF:s medlemmar. Övriga betalar 50:-/hus-

håll (betalas på plats).

OBS! Begränsat antal platser.

Föranmälan krävs antingen via hemsidan, mail: 

styrelsen@bunkeflostrand.nu 

eller post: Bunkeflostrands Villaförening, 

Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 

OSA senast 9/4.

Peter Landgren & Co bjuder på fika! 

Medlemmar har fri entré mot uppvisande 

av medlemskort, samt SPF:s medlemmar. 

Övriga betalar 50:-/hushåll (betalas på plats).

AktivitetsplAn våren 2010 

från Bunkeflostrands villaförening

Måndagen den 12 april kl. 19.00, Ängslättskolans matsal

vårfint i trÄdgården

SPARA LAPPEN!

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

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

VÄND!

Kvällen inleds av Nicklas Björklund från Peter Landgren 

& Co som berättar lite kort om hur bostadsmarknaden 

ser ut idag. Därefter tar företaget Hambert Form & Träd-

gård över och ger oss lite information inför våren och 

sommarens arbete i trädgården.

• Presentation av företaget – hur arbetar vi

• Trender i trädgården

• Tips om vad som är bra att tänka på när du 

 ska planera din trädgård

• Frågestund

torsdagen den 30 april kl. 20:30 vid pumphuset 

Traditionsenligt inbjuder Villaföreningen till årets festligheter. 

Årets vårtalare är inte rikigt klart, återkommer om det senare 

på bl.a. hemsidan. Insamling av ris sker fredagen den 

30 april från kl. 14.00–18.30. OBS! Max Ø 5 cm grenar och 

inte barrväxter. Plats som anvisas är nere vid pumpstationen 

vid idrottsplatsen. Fackeltåg med Scouterna och LB07 

samlas kl. 20.00 vid affärscentrat och avgår kl. 20.15. 

Elden tänds ca kl. 20.30.

Se mer exakt info i BunkefloBladet nr 1 2010 

och Bunkeflostrands Villaförenings hemsida

vAlBorgsfirAnde

Årsmöte 8 februari Vårfint i trädgården 12 april

Det var inte många som missade våra färgglada 
Aktivitesplaner för vår och höst 2010...

Föreningsdagen 21 augusti

Julmarknad 11 december

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

www.bunkeflostrand.nu


