
Vi summerar 2012!

◗  S
polarna 

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.

◗  Svenska A
larm

 

B
ox 21049, 200 21 M

alm
ö 

Telefon 0770-112 060 

Erbjudande: M
edlem

m
arna i B

unke-

flostrands förening får en extra rörelse-

deckare värde 1495 kronor dessutom
 

bjuder vi på uppläggningsavgiften på 599 

kronor. Totalt får varje m
edlem

 en rabatt av 

S
venska A

larm
 på totalt 2094 kronor. 

◗  Tandläkarm
ottagningen vid 

K
ronprinsen, ingår i Praktikertjänst 

Anders Falk, Liv Kroona, M
elvin Sohrabi  

M
ariedalsv. 31, M

alm
ö. 

Telefon 040-91 51 51 

Erbjudande: 10%
 rabatt på första 

undersökningen.

◗  Verbaans U
r 

Linnégatan 35, Lim
ham

n 

Telefon 040-15 64 40 

Erbjudande: 10%
 rabatt 

på klockor, guld och silver. 

Medlemskort & rabatt- 

förteckning för 2012

Namn: ___________________________

◗  Patisserie D
avid  på Skånegården: 

S
kånegårdsv. 5, B

unkeflostrand 

Telefon 040-630 80 89 

Erbjudande: 15%
 rabatt på allt bröd.

◗  PC
-Jouren 

H
aglösa 103, 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 03 24 

Erbjudande: Köp en pizza för endast 

49:-! (G
äller nr. 1–17 på m

enyn år 2012). 

Kan utnyttjas 2 ggr och kan ej kom
bineras 

m
ed andra erbjudanden.

                ❑
         ❑

           G
yn

n
a våra sp

o
n

so
rer

                                   – d
e gyn

n
ar o

ss!

◗  Peter Landgren &
 C

o 

Linnégatan 59, Lim
ham

n 

Telefon 040-36 36 80 

Erbjudande: V
i bjuder på flyttstädning 

och fönsterputsning vid avslutad försälj-

ning (gäller vid uppvisande av giltigt m
edlem

skort 

vid första kontakten m
ed oss).

En föreningstidning i samarbete mellan 
Bunkeflostrands villaförening och LB07.

Yoga
Sidan 4

Nr 1 April 2012

En föreningstidning i samarbete mellan 
LB07 och Bunkeflostrands villaförening.

Nr 1 April 2012

Läs mer om:
Damlaget 

på sidorna 12–13

Läs mer om:
LB07 Fotbolls-

camp på sidan 5

Läs mer om:
Herrlaget 

på  sidorna 10–11

Aktiviteter
Sidan 10–11

Dikttävling
Sidan 7

Missa inte vår hemmapremiär!
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En föreningstidning i samarbete mellan 
Bunkeflostrands villaförening och LB07.

Split 
Dansstudio
Sidan 4

Nr 2 December 2012

En föreningstidning i samarbete mellan 
LB07 och Bunkeflostrands villaförening.

Nr 2 December 2012

Bild på 
Ängsdalskolan
Sidan 2

Vinnarna i 
dikttävlingen
Sidan 6

Läs mer om:
Damlaget 

på sidorna 16–17

Läs mer om:
Ungdomslagen 
 på sidorna 2–9

Läs mer om:
Herrlaget 

på  sidorna 12–13

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 

2012

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!
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ham
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Bunkeflostrand 

Ni glömmer väl inte 
att utnyttja de förmånliga 

rabatterna i ert medlemskort?



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 12 maj 

kl. 11–14, ängslättskolans matsal

BARnloppis

Nu inför våren/sommaren passar det väl bra att rensa ur 

barnens 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 11/5. Ni som bokat plats för 

att sälja får tillträde kl. 10.00.

Måndagen den 30 april kl. 20:30 

nära pumphuset vid strand-

ängarna 

Traditionsenligt inbjuder Villaföreningen till årets festlig-

heter. Årets vårtalare blir Jamal-El-Haj, statsdelsfull-

mäktigeordförande i Limhamn–Bunkeflo.

Fackeltåg med bl.a. Scouterna kommer i år att utgå från 

Grevens Park. Samling kl. 20.00 och avgår kl. 20.15. 

Elden tänds ca kl. 20.30. 

vAlBoRGsFiRAnde
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I Bunkeflostrand finns det många hundägare och andra smådjursälskande familjer. Därför tycker vi det är passande 

att ordna just en husdjurskväll där vi bjudit in två aktörer. Jette Feldt är hundtrimmare och snart färdig hundpsykolog 

som kommer att prata lite om allmänt hundvett, uppfostran, problem m.m. Veterinären Therese Hård kommer att 

informera oss lite om förebyggande vård m.m. för många av våra sällskapsdjur. Det finns möjlighet att ställa frågor 

under tiden och efteråt till båda. Vi bjuder på fika. 

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!

Måndagen den 12 november kl. 19.00 i strandkyrkan

vi ocH vårA Husdjur

lördagen den 15 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 doften av glögg, pepparkakor, köp lotter i 

vårt populära pepparkakshuslotteri, prata med tomten m.m. 

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs 

antingen via hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu 

eller post: Bunkeflostrands Villaförening, 

Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 
OSA senast 9/11. 

Måndagen den 15 oktober kl. 19.00 i strandkyrkan 

polisen inForMerAr
Malmöpolisen kommer hit och informerar om sitt arbete i Bunkeflostrand samt hur det ser ut med 

inbrotten här i vårt område. Efteråt finns det möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika.

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflo-

strand.nu eller post: Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. OSA senast 12/10. 

Barnloppis, maj 

Trädgården – Husets största rum, april  

Polisen informerar, oktober

Valborg,april

Trafikmanifestation, april

Vi och våra husdjur, november

Nu inför hösten/vintern passar det väl bra att rensa ur barnens gardero-

ber och lådor! eN plats/eTT bord per avgift gäller. Vill man ha fler bord 

får man betala fullt pris för det. 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 Bunke-

flostrands Villaförenings hemsida. OBS! Begränsat antal platser. Föran-

mälan krävs antingen via hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu 

eller post: Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 

OSA senast 21/9. Ni som bokat plats får tillträde kl. 10.00.

AktivitetsplAn HÖsten 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

lördagen den 22 sept. kl. 11–13, Ängslättskolans matsal

BArnloppis

Måndagen den 3 september kl. 19.00 i strandkyrkanHus ocH nÄrMiljÖ
Har du problem med fukt- och vattenskador? Kom och lyssna 

på experter från Anticimex som berättar hur man ska agera. 

Hur vår närmiljö sköts och planeras kommer Richard Jönsson 

enhetschef på Gatukontoret och informerar om. Vi bjuder på 

fika. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen 

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

Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 

OSA senast 31/8. 

Nu är det äntligen dags för höstens aktiviteter! Vi har försökt fylla hösten med lite av 

varje, hoppas det är något som passar. För den som INTE är medlem i Villaföreningen, 

kostar temakvällarna i Strandkyrkan 50:-/person, medlemmar betalar inget.

lördagen den 1 september kl. 12–15 vid Biblioteket

koM ocH trÄFFA oss!
Vi inleder hösten lite smått utför Biblioteket där vi bl.a. kommer att 

sälja lotter och informera om vår förening. För dig som t.ex. är nyinflyt-

tad är det ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med oss och vårt arbete. 

Vi vill gärna höra vad ni tycker att vi kan arbeta med för att det ska bli 

bättre och trevligare i Bunkeflostrand.

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 19 mars kl. 19:00 

i strandkyrkan

JAcques schultze

Kom och lyssna på Jacques Schultze som utnyttjar sin fenomenala 

berättarkonst och berättar om Skånska skrönor.

För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, icke medlemmar betalar 50:-/hushåll (betalas på 

plats). OBS! Föranmälan krävs antingen via hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post: Bunkeflostrands 

Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. OSA senast 16/3.

söndagen den 29 april kl. 07:00 vid strandängarna

FÅGelvAndRinG

Upplev våra vackra fåglar tillsammans med Erik Hirschfeld. Promena-

den pågår minst 2 timmar beroende på frågor. Ta på er stövlar! Sam-

ling sker längst ner på John Lundvallsgatan.

För medlemmar är vandringen gratis mot uppvisande av medlemskort, icke med-

lemmar betalar 50:-/hushåll (betalas på plats). OBS! Mycket begränsat antal plat-

ser! Föranmälan krävs antingen via hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu 

eller post: Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 

OSA senast 27/4.

Måndagen den 16 april kl. 19.00 i strandkyrkan

tRädGÅRden – husets stöRstA RuM

Föreläsning av Anna Hedrén från Trädgårdsform som kommer att 

bjuda på inspiration, tips och idéer om hur man kan förändra eller 

komplettera i sin trädgård. Kom ihåg att ta med papper och penna!

För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, 

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

OBS! Föranmälan krävs antingen via hemsidan, 

mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post: 

Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 

OSA senast 13/4.
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Årsmöte, februari Jacques Schultze, mars

Det var inte många som missade våra färgglada 
Aktivitetsplaner för vår och höst 2012...

Hus & Närmiljö, september

Trafikmanifestation, oktober

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

www.bunkeflostrand.nu

Här följer ett bildcollage som visar hur mycket vi hann arrangera under 2012

Barnloppis, september 

Julmarknad, december

Dikttävling, maj–oktober

Fågelvandring, april

Träffa oss, september


