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Genom ett fantastiskt engagemang från 
byns invånare lyckades vi få igång 
fiberutbyggnaden till våra villor. Installa
tionen har pågått under hösten och är fort
farande pågående. Vi är bland de första i 
kommunen utanför staden som får fiber.

Tillsammans med stiftelsen Nattvandring.
nu startades nattvandring för att öka 
vuxen närvaron på kvällar och nätter. En
gagemanget var i början stort bland de ca 
40 anmälda men har under perioder varit 
lågt. Man når Nattvandringsgruppen på  
info@gantofta.nu eller från vår hemsida.

Styrelsen har beslutat att höja medlems
avgiften för första gången sedan starten 
2002 till 200 kronor. Vi hoppas att ni  
invånare ser värdet i att ha ett byalag  
som driver våra frågor. 

Vi tackar alla våra sponsorer. Det är  
de som gör att din medlemsavgift ger 
direkt återbäring. Vi är en av de minsta 
byarna i kommunen och vi har ett stort 
engagemang från byborna.

Vår vackra omtyckta vandringsled utmed 
Råån kommer att förlängas i en första 
etapp fram till Vallåkra. Förhoppningsvis 
kan den vara klar under 2017. Men man 
vet att överklagande tillfälligt kan sätta 
stopp för utbyggnaden.

Kyrkvägen vid Raus kyrka har varit 
stängd under hela 2015 men slutligen 
har beskedet kommit att bron kommer 
öppnas under mars 2016.

Facebook – engagera dig och berätta 
vad som händer. Gå in och gilla sidan.  
Vi kommer inför årsmötet i april, att lotta 
ut ett bonuskort på 200: från ICA Möllan 
till någon som gillat sidan.

Då vår lokale handlare ICA Möllan  
skapar ett nav i byn ska han stöttas  
genom att handla hos honom.  
ICA Möllan erbjuder alla hushåll i  
Gantofta 10 % rabatt under hela  
december. Klipp ut talongen och det  
gäller 1 gånger per hushåll.

God Jul  & Gott Nytt År 
önskar Gantofta Byalag

Året som gått!

Följ oss på 
facebook!

2015 har varit ett intensivt år med stora åtaganden från  
Gantofta Byalag till gagn för invånarna. Vi vill här kort  
sammanfatta några av våra engagemang.
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MÖLLANS LIVS
Varje månad ett nytt erbjudande om en 
prissänkt vara. Erbjudandet ser du på hemsidan  
och i kassan hos Möllan. Som medlem i byalaget  
är du även med i den vinstdragning om presentkort 
som sker en gång om 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
Upp till 28 % på delar av 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, Laxbutik
Örjaleden 4, Landskrona
15 % på all lax till ordinarie pris.  
    http://stefanpalssonab.se 

Bli medlem i Gantofta byalag!
Ett medlemskap i Gantofta Byalag kostar 200 kr/år per person/familj.
Blir du medlem får du följande rabatterbjudanden som gäller under år 2016!

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
Erbjudandet gäller hela vårt sortiment undantaget lotter, spel- och posttjänster, tidningar,  

telefonkort och frimärken. Erbjudandet är giltigt t.o.m. 31/12 2015.

Julafton  812
Juldagen  stängt
Annandag  815

God Jul 
& Gott Nytt År  Nyårsafton  815

Nyårsdagen  stängt
Trettondagsafton  820
Trettondagen  815

önskar Tomas  
med personal

ICA MÖLLAnS ÖppEttIdER UndER jUL oCH nyåR:

Rabatter och erbjudanden 
gäller endast under förut-
sättning att köp görs vid  
ett och samma tillfälle 
samt att du visar upp ditt 
gällande medlemsbevis i 
Gantofta Byalag.  


