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Rogers Bridgeskola 

Odens Tvärgränd 4 

23142 Trelleborg 

rogersbridgeskola@telia.com 

www.rogersbridgeskola.se 

Roger Olsson  0705 43 18 01 

BK Bridgehuset 

BK Bridgehuset är Skånes största aktiva 

bridgeklubb. Klubbens  ändamål är att ge 

sina medlemmar och besökare möjlighet 

att spela tävlingsbridge och att verka för 

förståelse och intresse för tävlingsbridge 

samt att bidra till dess spridning och ut-

veckling. 

Vi gör detta genom att erbjuda trivsamma 

tävlingar i attraktiva lokaler, med material 

av bästa kvalitet och kompetent ledning 

Rogers Bridgeskola 

I det som av många anses vara Skånes 

bästa bridgeskola erbjuder Roger  ett 

kursprogram med ett brett urval av kurser 

av varierande svårighetsgrad och inrikt-

ning. Rogers gedigna erfarenhet och 

hans praktikinriktade, totalt föreläsnings-

befriade pedagogik skapar ett optimalt 

klimat för inlärning, oavsett svårighets-

nivå. 

Spelträning 

Rogers Bridgeskola, arrangerar nu utöver 

sin ordinarie kursverksamhet, spelträning 

med lagda brickor och djupanalyserande 

facit. Det borgar för att även denna verk-

samhet drivs med optimal kompetens. 
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Efter drygt ett års sökande efter ny lokal till 

våra verksamheter har vi funnit framtidens 

bridgelokal, med mycket goda möjligheter 

till utveckling såväl för BK Bridgehuset som 

för Rogers Bridgeskola. Det är ju inte längre  

någon nyhet att fastigheten på vår tidigare 

adress, Barlastgatan 2, ska rivas för att ge 

plats åt bostäder. Därför har vi tidigt arbetat 

proaktivt och vänt på varje sten i vår väg för 

att finna vår framtida adress. Vi har filtrerat 

våra nätverk, jagat förvaltare och fastighets-

bolag, och penetrerat marknaden noggrant. 

Det skulle tidigt visa sig att tre faktorer blir 

starkt dominerande i valet av framtidens 

adress, nämligen yta, läge och pris.   Ställer 

man alla dessa faktorer i relation till nuläget 

och vår gemensamma strategiska framtid, 

ser man tydligt fördelarna med vårt val av 

framtidens bridgelokal. BK Bridgehuset och 

Rogers Bridgeskola hälsar er välkomna till: 

STENYXEGATAN 34  

Nu flyttar vi ihop! 

Ljust, rymligt och välplanerat 

På Stenyxegatan 34 återfinns fastigheten, i 

vilken framtidens bridgeverksamhet ska bli 

till och ta form. En hiss med kapacitet för 

åtta personer tar oss till husets andra plan. 

Där finns en lokal 

som mäter ca 430 

m2 i öppen och 

luftig planlösning . 

Förutsättningarna 

för att driva flera 

olika bridgeaktiviteter samtidigt är goda, 

vilket är ett krav om klubb och bridgeskola 

ska bo ihop. Utöver tre rymliga spellokaler 

och kansli/sekretariat finns ett centralt pla-

cerat café och tre fina toaletter varav en är 

handikappanpassad. 

Att cykla hit (blå markering på karta)  

Stenåldersstigen går från Gullvik direkt till 

Stenyxegatan. Från Masttorget i Västra 

Hamnen är det ca 9 km, från Ribersborg ca 

10 km och Limhamns Centrum ca 9,5 km. 

(se blå märkning på kartan) 

Att åka buss hit 

Buss linje 31 har hållplats i båda åkriktning-

ar ca 200 m från vår adress. Den går två 

gånger per timme, från måndag till fredag kl. 

05:00 - 19:00. 

Buss linje 33 går var tjugonde minut, dygnet 

runt, sju dagar i veckan och har hållplats på 

Agnesfridsvägen ca 1 km från vår adress. 

 

Att köra bil hit (röd och grön marke-

ring på kartan) 

Stenyxegatan är en etablerad genomfarts-

led i Fosie industriby, direkt ansluten till 

Agnesfridsvägen. Från lokalens parkering 

är det ca 1 km till trafikplats Lockarp (nr 13) 

på Yttre Ringvägen och ca 1,6 km till Inre 

Ringvägens Trafikplats Fosieby. Det borgar 

för god tillgänglighet oavsett om man har 

kommit från Malmö eller från omgivande 

kranskommuner.  

Parkering 

Alldeles utanför fastighetens entré finns 58 

kostnadsfria parkeringsplatser som vi delar 

med övriga hyresgäster. 

Bridgecafe 


