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Dags att teckna medlemskap för 2015! Ett medlemskap i Gantofta 
Byalag kostar 100 kr/år per person/familj. Enklast löser du medlemskap 
genom att betala 100 kr till vårt bankgirokonto hos Swedbank 5509-8420. 
Viktigt! Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen.

Julklapp
Rabatter och erbjudanden gäller endast under förut- sättning att köp görs vid ett och samma tillfälle samt att du visar upp ditt gällande medlems- bevis i Gantofta Byalag.  Kommande rabatterbjudanden?  Se www.gantofta.nu

Ica Möllans julcheck tIll alla gantoftabor

på ditt inköp mot denna kupong.

Vid ett och samma köp får du 

(Namn och telefonnummer. Var snäll och texta!)

10 % rabatt

Ica Möllans öppettider: 
Julafton: kl. 8-12  
Juldagen: Stängt  
Annandag Jul: kl. 8-15

Rabatterbjudande 2014–2015 till er som är medlemmar i Gantofta byalag!

MÖLLANS LIVS
Varje månad ett nytt erbjudande om en 
prissänkt vara. Erbjudandet ser du på hemsidan 
och i kassan hos Möllans. Som medlem i byalaget är 
du även med i de vinstdragningar om presentkort 
som sker under några tillfällen under året.
    www.ica.se/butiker/nara/helsingborg/ica-nara-
mollan-gantofta-2917/start/

CARL-PHILIPS VVS I LANDSKRONA
Lundåkragatan 27, Landskrona 
15 % rabatt på det du köper i butiken.  
Rabatten gäller ej arbeten. 
    www.comfort.se/carlphilips

ELKEDJAN
Landskronavägen 33, Helsingborg 
10 % på vitvaror, 15 % på övrigt. 
    www.elkedjan.se

FLÜGGER FÄRG 
Landskronavägen 33, Helsingborg
28 % på hela sortimentet.     http://flugger.se

HUND & KATT MAGASINET I RÅÅ 
Landskronavägen 33, Helsingborg
10 % på vissa delar av sortimentet. 
    www.hundochkatt.eu

JOHANNAMUSEET
Sandåkra Byväg 6, Skurup 
10 kr rabatt på entréavgiften per kort. 
    www.johannamuseet.se

MEKONOMEN
Landskronavägen 33, Helsingborg
10 % på hela sortimentet.  
    http://www.mekonomen.se

RÅÅ PULS 
Landskronavägen 33, Helsingborg
10 % på träningspass m.m.     www.raapuls.se

STEFAN PÅLSSON
Örjaleden 4, Landskrona
15 % på hela sortimentet.  
    http://stefanpalssonab.se 

AKTUELLT

Erbjudandet gäller hela vårt sortiment undantaget lotter, spel- och posttjänster, tidningar,  
telefonkort och frimärken. Erbjudandet är giltigt t.o.m. 31/12 2014.


