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RABATTFÖRTECKNINGför medlemmar iBunkefl ostrandsvillaförening2007

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.

Vad hände 
egentligen 2007?

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

Medlemskort 2007

Namn: __________________________________

Att det är populärt med give-aways, har vi förstått då vi haft 
strykande åtgång på dessa. Två nummer av BunkefloBladet 
har vi också hunnit med.

God Jul &Gott Nytt År!

Bunkefl ostrand    Hav, strand och bro – här bygger vi framtidstro!

Bunkefl ostrand    Hav, strand och bro – här bygger vi framtidstro!

Vykort med Bunkleflostrand-motiv

Kundvagnspollett

Reflex

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.



Att Bunkeflostrands Villaförening har synts och hörts under 2007 
har vi ju fått bevis på, inte minst genom massmedia.

En välbesökt loppmarknad 13 maj 

Stormöte ang. trafiksituationen 14 maj 

Traditionellt Valborgsfirande 30 april 

Uppskattad Föreningsdag 25 augusti

Märkbar trafikmanifestation 13 november

Under året som gått har vi försökt lägga energin på de evenemang 
som ger mest respons hos medlemmarna. 

Julmarknad 8 december

SDF:s Stadsdelstidnining

Limhamnstidningen

Alla övriga artiklar är hämtade från 
dels Sydsvenskans nätupplaga och 
dels från Sydsvenskans lösnummer.

Marknadsföringsdag 31 mars


