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En föreningstidning i samarbete mellan LB07 och 

Bunke�ostrands villaförening.

PREMIÄR
PREMIÄR!

Vår innebär full fart i Limhamn Bunkeflo 2007. 

Herrarna återvänder till Limhamns IP. Den 25 april 

är det stor fest med premiär mot Motala.

Dagen efter möter damlaget Norvalla i Bunkeflo!

Läs mer om LB07 – och inte minst ställ upp som en 

av våra Kompisar. Läs mer på mittuppslaget.

Läs också om:
Energideklaration på sidan 23

•	
Poesitävling på sidan 26

•	
Glimtar av Jordanien på sidan 29

•	
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En föreningstidning i samarbete mellan 
Bunkeflostrands villaförening och LB07.

Nybyggt
Sidan 2

Föreningsdagen
Sidan 6–7

Nr 2 November 2009

Statoil 
Sidan 9 och 12

OBS!

Inbetalnings- 

kortet för 2010 

års medlems- 

avgift finns tryckt 

på sidan 13! 

Full rulle 2009!

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 

2009

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

www.bunkeflostrand.nu

Nya motiv

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

Vår populäraste 
give-away!

RABATTFÖRTECKNINGför medlemmar iBunkefl ostrandsvillaförening2009

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.

Medlemskort 2009

Namn: __________________________________



Bakluckeloppis 9 maj Valborg 30 april 

Lär-känna-oss-dag 23 maj

Föreningsdag 22 augusti

Julmarknad 
5 december

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

Trafikmanifestation 4 nov. E.ON-El 22 september

Poesitävling 22 augusti

Energideklaration 10 mars Skapa rabatter 21 april

Trafikmanifestation 21 april

Energi- och klimatrådgivning 13 oktober Barnsäkerhet i hemmet 17 november


