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Medlemsinformation Februari 2014 

 

Vi vill passa på att påminna om vårt Årsmöte 10 Mars kl 19 
på Hamravallen. Du kommer väl. 
 
Vi kommer nu i Februari att dela ut Flygblad i alla brevlådor i området för att 
försöka värva fler medlemmar till föreningen. 

 
 

Rabatter; 

 

 
Underklädesbutik online för henne och honom. Du som är medlem får 15% rabatt på vårt 

sortiment. Beställning görs genom att klicka in på www.gasello.com. Gasello erbjuder 

dessutom  fri frakt och fri retur samt gratis paketinslagning! Rabatten dras av genom att ni 

anger KOD : Varlavilla, i kassan. Kan ej kombineras med andra kampanjer eller rabatter. 

 

 
LED Belysning! Våra tjänster omfattar produktförsäljning, ljussättning  

och installationer till en modern energibesparing och  miljövänlig LED belysning.  

u som är medlem får 10% på köp gällande villa belysning from. 1 feb  2014 -1 feb. 2015. Vi 

lämnar rabatt vid uppvisande utav villaföreningens medlemskort. Kan ej kombineras med 

andra kampanjer eller rabatter. 

Kabelgatan 2H  434 37 Kungsbacka, 0300-10720   E-post: Info@lblux.se.  www.lblux.se 

 

 
På ett och samma ställe kan du köpa allt från rördelar till ett komplett drömbadrumDu som är 

medlem får 10% på ordinarie priser på produkter i butiken. Vi lämnar rabatt vid uppvisande 

utav villaföreningens medlemskort. Kan ej kombineras med andra kampanjer eller rabatter.  

Teknikgatan 4   434 37 Kungsbacka, 0300-337 20,  E-post: comfortbutiken@aderbys.se 

www.aderbys.se 

 

 

 
Kba däck innehar ett brett och välförsett produktsortiment med många olika fabrikat. Du som 

är medlem får 35% rabatt på service arbete vid köp av nya däck. 

Kabelgatan 5  434 37 Kungsbacka   0300-177 00, E-post: info@kbadack.se 

www.kbadack.com 
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Du som är medlem får 20% på ordinarie pris på alla lagervaror. Rabatten kan inte kombineras 

med lågpriser, kampanjpriser eller dyligt. Kan ej kombineras med andra kampanjer eller 

rabatter.  

Magasinsgatan 19  434 37 Kungsbacka,  0300-56 65 40, E-post: es@byggvaror.com 

www.xlbygg.se/kungsbacka 

 

 

 
Pizzerian erbjuder sina gäster ett stort utbud av god mat, många olika pizzor. 

Du som är medlem får 10% på ordinarie priser på vårt utbud av god mat. Vi lämnar rabatt vid 

uppvisande utav villaföreningens medlemskort. Kan ej kombineras med andra kampanjer eller 

rabatter.  

Kabelgatan 2   434 37 Kungsbacka    0300-73886 

 

 

 
Hos oss kan du hyra bygg- och anläggningsmaskiner, liftar, truckar, bodar, hissar, containers 

och ställning. Du som är medlem får 25% rabatt hos Cramo Kungsbacka, på hyra av maskiner 

och verktyg. Kan ej kombineras med andra kampanjer eller rabatter.  

Kraftvägen 25  434 37 Kungsbacka  0300 56 46 00, E-post: kungsbacka@cramo.com 

www.cramo.se 

 

 

                              
Sveriges största leverantör av garageportar. Hos oss hittar du landets bredaste sortiment av 

garageportar, ytterdörrar och portöppnare. Vi erbjuder 15% rabatt på garageportar från 

Hörman och Crawford och ytterdörrar från Leksandsdörren, Ekodoor, Outline och Star. 

Hantverksgatan 5 A   434 42   Kungsbacka   0300 -710 70  www.garageportexperten.se  
 

 

 

 
Hos oss hittar du fönster och dörrar, markiser & solskydd för alla väder. 

Vi ger15 % på Terrassmarkiser samt fönstermarkiser, screendukar, balkongskydd, vävbyte, 

och  invändigt solskydd såsom persienner, plissegardin, lamellgardin och rullgardiner. 

Hantverksgatan 5 A   434 42   Kungsbacka  0300-440000   www.fonstersolskydd.se/ 
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