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Tiden rusar fram och alla 
är på väg någonstans. 
Vi har så bråttom längs 
livets väg, att vi ibland 
glömmer att livet är nu.
 Ett år går så fort, fortare för 
varje år känns det som. Jag 
ska göra en resumé vad vi har 
gjort i Villaföreningen under 
året. Trafiksituationen har för-
bättrats något sedan buss nr 
4 fick flyttat sina hållplatser. 
Irritationen har minskat på 
Gottorpsvägen då nu endast 
linje 6 har sina hållplatser där. 
Många uppskattar vindskyd-
den vid busshållplatsen för 
linje 6 som kom på plats un-
der våren.

 Styrelsen har genomfört 
ett antal trafikmanifestationer 
under året. Trafiken lugnar 
ner sig betydligt den dagen 
och kanske nästa, men man 
glömmer fort. Vi har även haft 
hastighetsmätning vilket har 
haft en bra effekt. Visar vi 
hänsyn, eller omtanke om 
varandra i trafiken ?
 Vi har nu fått upp ”Förbju-
det att parkera” skyltar på 
båda sidor längst uppe vid 
korsningen Södra vägen/
Klagshamnsvägen, vilket un-
derlättar vid in- och utkörsel 
från Södra vägen där det ofta 
blir köbildning.

 Styrelsen har tillskrivit ga-
tukontoret på nytt, angående 

fartdämpande åtgärder på 
Klagshamnsvägen/Bunkeflo-
vägen samt hänvisat till kom-
munens tidigare svarsskri-
velse (dat. 2009-03-24) och 
pekat på att trafiken har ökat 
kraftigt sedan dess.

 I början av året skickade vi 
skrivelse om fast cykelpump 
i Bunkeflostrand. Vi har stött 
på Gatukontoret i frågan som 
meddelar att först på tur är en 
cykelpump vid Kalkbrottsvä-
gen/Linnégatan och därefter 
kommer ytterområdena.

 Vi planerar en cykeldag till-
sammans med Cykelfrämjan-
det i april 2013 och hoppas vi 
får med alla skolorna och öv-
riga lokala föreningar.

 Årets temakvällar har varit 
uppskattade. Av näringlivsdi-
rektör Pehr Andersson fick vi 
höra om planer och utveckling 
av Malmö. Jacques Schultze 
berättade om skrönor och en 
del sanningar. Att Sveriges 
förste världsomseglare Nils 
Werngren var från Malmö vis-
ste nog inte så många. Han 
ligger begravd på kyrkogår-
den vid Gustav Adolfs torg, 
för er som är intresserade av 
att se hans gravsten.

 I april var det dags för Träd-
gårdsforum och Anna Hedrén 
att berätta och inspirera till 
förändring och komplettering 
av vår trädgård. Anna tipsade 
och gav idéer om smått som 
stort för såväl den lilla som 
stora trädgården. Att använda 
bra och näringsriktig jord är a 
och o för lyckat resultat.

 Fågelintresserade bybor 
samlades tidigt en aprilmor-
gon för att följa Erik Hirsch-
feld på en guidad tur utmed 

strandängarna. De fick både 
se och höra ett antal fåglar 
som t. ex. buskskvätta, sill-
trut, sånglärka och många 
flera. Att vi har ett så rikt få-
gelliv i Bunkeflostrand ska vi 
vara glada för, vårda och res-
pektera.

 Det traditionella Valborgs-
firandet var välbesökt. Att få 
fart på bålet blev tyvärr svå-
rare trots många försök och 
förslag från publiken. Vi kom-
mer igen nästa år med nya 
krafter och aktiviteter.

 Vår och höst anordnar vi 
barnloppis i Ängslättskolans 
matsal. Det är alltid många 
säljare som passar på att 
rensa ut garderober och lådor 
med urväxta barnkläder och 
leksaker. Kommersen brukar 
vara på topp och många barn 
och vuxna känner sig nöjda 
efter att gjort dagens affär. 
Tänk att få en hel låda med 
legobitar för 40 kr eller en ny 
jacka för 50 kr. Det är både 
miljövänligt och samhällseko-
nomiskt att återanvända.

 I september startade vi 
våra temakvällar med ”Hus 
och närmiljö” som blev 
mycket uppskattat av med-
lemmarna. Experter från Anti-
cimex informerade om hur vi 
ska hantera fukt- och vatten-
skador som kan uppstå i våra 
villor. Richard Jönsson, en-
hetschef från Gatukontoret, 
berättade för oss om kommu-
nens avtal med Peab vad gäl-
ler skötsel och drift av vår när-
miljö (se artiklar i tidningen).

 Rekordmånga medlem-
mar kom till vår temakväll 
med polisen. Det var två po-
liser från vårt närpolisområde 

som informerade oss om hur 
det ser ut med brottsligheten 
i Bunkeflostrand. De berät-
tade bl.a. att antalet anmälda 
brott har minskat här ute med 
14% jämfört med samma pe-
riod förra året. Bostadsinbrot-
ten har dock ökat sedan 2011. 
Ser man ett pågående in-
brott kan man ringa 112, an-
nars ringer man 114 14.

 Trots att vi bjöd på Zoegas 
kaffe och inte Gevalia fick vi 
oväntat besök av en medlem 
med fru från Bandidos som 
ville berätta sin version av hur 
deras förening fungerar. Han 
fick några frågor från villaför-
eningens medlemmar som 
han svarade på. Han poäng-
terade att vi i Bunkeflostrand 
inte behöver vara rädda för 
dem. Sydsvenskan har skrivit 
artiklar vid ett par tillfällen om 
Bandidos etablering i byn. 

 Temakvällen i november 
”Vi och våra husdjur ” var en 
mycket intressant kväll. Vete-
rinär Therese Hård och hund-
trimmare/hundpsykolog Jette 
Feldt gav oss många tips och 
ny kunskap om både kanin, 
katt och hund. Jag som inte är 
djurägare visste inte, hur vik-
tigt det är att dagligen känna 
igenom hela kroppen på sitt 
husdjur. Tandborstning är 
lika viktigt på djuren som oss 
människor för att förebygga 
tandsten.

 Föreningen har haft ett ex-
tra årsmöte den 8 oktober 
där vi andra gången tog be-
slut om att ändra stadgarna i 
§ 1 så att boende på Strand-
hem och Skumparp fr.o.m. 
2013 kan få bli medlemmar i 
vår förening. § 10 ändrades 
också så att det endast krävs 
ett årsmötes beslut för stad-
geändringar.

 Sist men inte minst har 
vi julmarknaden kvar att se 
fram emot. Vi arrangerar den 
vid Ängslätts centrum den 15 
december. Det blir både jul-
musik, uppträdande, doften 
av jul med pepparkakor och 
glögg. Hjärtligt välkomna och 
God Jul och Ett Gott Fören-
ingsår 2013.

Birgitta Jeppsson
Ordförande
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Ängsdal

Att ta fasta på skapande
processen med ”öga–
hand” på det här sättet 
i en annars digital tid, 
tycker eleverna är spän
nande.

Anton´s mamma berättar på 
morgonen att han ser fram 
mot dagens pass. I dag är 
det arbete med glas som gäl-
ler! Det är viktigt att lyssna 
på instruktionerna noga, inte 
bara hur det ska utföras utan 
också få förståelse för gla-
sets egenskaper, här kom-
mer matten in! Lena Åkes-
son är här och hjälper till 
idag, hon har sysslat mycket 
med glas och grafisk form-
givning och är ute en del på 
skolor, men har hunnit med 
att göra en massa annat i 

livet också. Susanne Stoltz 
som är 5:ornas bildlärare har 
gått kurs för Lena på Cebex 
på sin fritid och tycker det är 
spännande och viktigt att ta 
in olika hantverk och konst-
former i skolans vardag. Det 
står ju också i läroplanen om 
estetikformers vikt och sam-
arbete med samhället utan-
för. Att få känna på olika 
material, få känslomässiga 
upplevelser och lära sig kom-
munikation med just bild är 
bra att kunna. Vi har tidigare 
denna termin samarbetat 
med Malmö Konsthall (Mike 
Nelsons verk) och efterar-
betat med betong ”hemma”, 
verken pryder nu skolgården, 
efter förslag från eleverna 
själv. Rakel väljer att göra 
smycken idag av glas, får 
man göra mer en ett? undrar 

hon och tänker på sin syster 
där hemma och att det snart 
är jul. Ida och Bianca tycker 
det ska blir spännande nästa 
pass att få se hur det verkli-
gen blir, inte alltid som man 
tänkt kanske... Robin und-
rar om man bara kan få smält 
en enkel liten bit, som då blir 
mjuk och rund och kan vara 

skön att ha i fickan? Ja den 
här dagen minns vi ett tag 
framöver och det bästa är att 
det fortsätter nästa torsdag, 
och inga plåster behövdes 
efter allt skärandet av glas 
pustar ”fröken” Susanne.

Bunkeflostrand 
8 november 2012

Bild på Ängsdalskolan
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Anticimex

Har du problem med 
skadedjur? Fukt i huset? 
Måste du göra energide
klaration? Har du mögel
skador? Anticimex hjäl
per dig med så mycket 
mer än ohyra…

Småkryp, ohyra och skade-
djur – kärt barn har många 
namn brukar man säga. 
Dessa småkryp och insekter 
är inte särskilt trevliga att dela 
utrymme med. I naturen är de 
ofta ett viktigt inslag men att 
dela boende med skadedjur 
är inte särskilt trevligt och inte 
heller speciellt hälsosamt. 
 Det finns tusentals små-
kryp men det är först när de 
börjar besvära oss människor 
som de anses vara skade-
djur. De kan besvära oss på 

många olika sätt. Vi har valt 
att presentera de vanligaste 
skadedjuren som du kan 
träffa på inomhus, på de här 
sidorna. Du kan söka bland 
skadedjuren på lite olika sätt.
 Vet du vad du har hittat, hit-
tar du enkelt dem i bokstavs-
ordning på vår hemsida. Vet 
du däremot hur de ser ut men 
inte har någon aning om vad 
det kan vara, finns det en bra 
skadedjursidenfierare där du 
söker dig fram beroende på 
om skadedjuret har vingar 
och hur många ben. Du kan 
också söka efter skadedjur 
genom att du vet hur de kan 
skapa besvär.
 När du har hittat rätt ska-
dedjur finns det bra beskriv-
ningar och bilder på hur 
skadedjuret ser ut, vanliga 
problem som de kan orsaka 
samt tips och råd för hur du 
kan undvika just det skade-
djuret (egen skadedjursbe-
kämpning) och vad du ska 
tänka på vid sanering.
 Som villaägare kan du ha 
försäkring/avtal direkt med 
oss eller så ingår det i din vil-

laförsäkring. Då ingår sane-
ring kostnadsfritt. Läs igenom 
villkoret om vad som gäller 
för just din försäkring. Sane-
ring av skadedjur bokas direkt 
med närmaste Anticimex-
kontor.

Fukt och fuktskador är ofta 
besvärligt och dyrt.
Varje år får tusentals hem 
problem med fukt, mögel eller 
hussvamp. I stort sett alla 
drabbas någon gång och när 
det händer är det inte bara 
obehagligt och besvärligt, 
det är många gånger också 
väldigt kostsamt. Något som 
är gemensamt för de flesta 
drabbade hus är att fuktska-
dorna upptäcks för sent, med 
dyrare reparationer som följd. 
Under tiden huset varit fukt-
skadat kan också familjemed-
lemmar ha fått hälsoproblem, 
allergier samt andra symp-
tom.
 Om skadan ersätts av vil-
laförsäkringen betalar ofta 
husägaren självrisken och 
avskrivningar på material och 
arbete vilket i genomsnitt kan 
uppgå till 10 000–15 000 kro-
nor. Om skadorna inte ersätts 
av försäkringsbolaget kan 
reparationskostnaden uppgå 
till hundratusentals kronor.
 Risken att drabbas av en 
fuktskada eller vattenskada 
är störst i badrummet. 53 
procent av alla problem kan 
hänföras till husets bad- och 
duschutrymmen* och 24 pro-
cent i köket*. 
*Källa: Vattenskaderapporten 
2005

Förebygga:
Fuktskador och mögelskador 
är ett vanligt problem i såväl 
gamla som nya hus. Misstän-
ker man att det finns fuktska-
dor i huset, genom lukt, miss-
färgningar eller läckage, bör 
man låta göra en besiktning 
eller en fuktutredning. Försök 

inte åtgärda problemet själv, 
utan anlita alltid en fackman.
 Ett bra sätt att förhindra 
eller begränsa sådana skador 
är att vara extra uppmärksam 
på de ställen där huset löper 
störst risk att drabbas. Här 
får du tips och råd kring vad 
du bör vara uppmärksam på 
i husets olika delar samt om 
vad du själv kan göra för att 
skydda ditt hus.

Ett hem är till för att trivas 
och må bra i.
Ditt hem ska vara en triv-
sam plats, ett ställe där du 
kan koppla av och känna dig 
trygg. Som husägare är det 
bra att lära sig grunderna i 
underhåll och skötsel av sitt 
hus. Hur kan du upptäcka 
fuktskador i tid för att und-
vika dyra reparationer? Hur 
ser det ut på din vind eller i 
din krypgrund? Hur många 
brandvarnare ska det vara 
i ditt hus och var ska de pla-
ceras för att ge bästa effekt? 
Har ditt hus förhöjda radon-
värden? Kan du minska din 
energiförbrukning? Ska du 
renovera ditt hus?

Byta bostad?
Både när du säljer och köper 
ett hus finns det en hel del 
som du bör tänka på. Det är 
förmodligen ditt livs största 
affär och det är viktigt att det 
går rätt till. Både köparen 
och säljaren har sitt respek-
tive ansvar och det är viktigt 
att veta vad det innebär. Vil-
ket ansvar har du som köpare 
av ett hus? Vad innebär upp-
lysningsskyldigheten för säl-
jaren? Liknande funderingar 
finns många gånger när du 
köper en bostadsrätt men där 
är det inte samma lagar och 
regler som gäller. Som köpare 
har du fortfarande en under-
sökningsplikt men dolda fel 
gäller inte för bostadsrät-
ter utan du köper i befintligt 
skick. Det är då extra viktigt 
att du undersöker lägenheten 
extra noga, och det finns hjälp 
att få av olika besiktningsföre-
tag som kan göra en bostads-
rättsbesiktning.
 Från och med 1 januari 
2009 ska alla småhus som 
säljs vara energideklarerade. 

Problem med höga elräk-
ningar?
40 procent av Sveriges ener-
giförbrukning kommer från 
våra byggnader. Energiför-
brukningen påverkar klima-
tet både på kort och på lång 
sikt. För att minska energiför-
brukningen och utsläppen av 
växthusgaser har EG-direkti-

vet för energideklaration kom-
mit till. Energiförbrukningen 
påverkar också din ekonomi. 
Ju dyrare energipriserna bli 
desto mer intressant är det att 
se över din energiförbrukning. 
Minska användningen av 
energi.
 Varje dag använder vi 
energi på många olika sätt. 
Det finns mycket du kan göra 
för att använda mindre energi. 
En del åtgärder är både enkla 
och billiga medan andra är 
mer krävande både i tid och 
pengar. Ett gott råd är att 
börja med det enkla.

Använd förnybar energi
En viss energiförbrukning i 
våra byggnader är ett måste, 
det kommer vi aldrig ifrån. 
All energiförbrukning påver-
kar miljön på ett eller annat 
sätt. Det man kan tänka på 
är att använda energi i så stor 
utsträckning som möjligt som 
är förnybar, som exempelvis 
biobränsle och köpa miljö-
märkt el.

Från vägglöss till hälsosamma inomhusmiljöer

Vill du ha vår hjälp?
Kontakta ditt närmaste 
Anticimex-kontor när du 
behöver vår.
Gå gärna in på vår hem-
sida www.anticimex.se, 
där finner du alla uppgifter 
för att få kontakt med oss.



4 www.bunkeflostrand.nu

Split Dansstudio

I de centrala delarna 
av Linnegatan finns en 
gammal nedlagd bio
graf där nu en dansskola 
huserar.  I entrén hänger 
många tavlor. De flesta 
hänger rakt. Möt Helena 
Frentzell, kvinnan bakom 
Split Dansstudio.

– Beskriva mig själv?
Jag är ingen, eller förresten 
någon är jag ju. Jag är glad 
lekfull och öppen. Eller för-
resten, jag har en dansskola, 
jag lever och andas dans. Nej 
skriv inte det…
– Jag heter Helena, jag gil-
lar att dansa.
 Men för Helenas del hand-
lar det främst om barnen.  
Hennes yngsta elever är bara 
4 år gamla medan de äldsta 
ligger runt femtonårsstrecket. 
Hon utvecklar dans för barn 
som något som hon tror att 
alla barn skulle behöva som 
fritidsaktivitet. Här får barnen 
bli sedda, hjälp att utveckla 
nya roller i andra miljöer än de 
i skolan och hemmet, hjälp att 
utforska gränser för att få en 
meningsfull vardag. Som hon 
själv beskriver det: Att få vara 
med.
 I hennes eget liv har dan-
sen alltid varit viktig. Det är 
en känsla som hon beskri-
ver som ”där tid och rum upp-
hör”. Den känslan tog henne 
hela vägen till Balettaka-

demien där hon fick sin for-
mella dansutbildning. Långt 
senare hade hon skaffat sig 
en ”riktig” utbildning och 2008 
även ett ”riktigt liv” och arbe-
tade som arbetsterapeut. Hon 
kände dock att dansen tog för 
stor plats i henne för att hon 
skulle kunna leva det där ”rik-
tiga livet”. Hon började med 
en kopiator och tryckte upp 
lappar som hon sedan delade 
ut i ett ganska stort närom-
råde. Många långa kvällspro-
menader senare hade hon 
100 elever och en egen verk-
samhet i Bellevuestadion. Två 
terminer senare öppnade hon 
dörrarna till drömlokalen; Bio-
grafen Rex som lades ned 
redan 1961 och som sedan 
hyste en möbelaffär i många 
år.
 Medvinden kom nästan 
omgående, snart hade hon 
flera grupper i olika åldrar och 
fick anställa lärare. Idag har 
hon fyra anställda danslärare 
och en pianist.
– Det jag vill ge barnen är 
kreativitet, självförtroende 
och den där härliga flow-
känslan. Även om tekniken 
för all del är viktig måste det 
vara roligt för eleverna ska 
lära sig bra. 
 Vi leker mycket här, berät-
tar Helena som sett sin dans-
skola faktiskt bli räddningen 
för en del barn när det kom-
mer till att våga bryta mönst-
ren och lära sig att tro på sig 

själva, sin egen vilja och för-
måga. Det är förändringar 
som märks hos barnen under 
de årliga uppvisningarna på 
Palladium.
Hon har även sett saker för-
ändras under sina snart fem 
år på Linnégatan:
– Ja, det verkar som om 
Michael Jacksons bortgång 
skapat en större dansmed-
vetenhet bland yngre killar, 
nästan som en liten dans-
revolution. Tidigare låg för-
hållandet killar/tjejer på 1/40 
men närmar sig nu 1/5. Om 

den förändringen sedan kom-
mer av barnen själva eller 
deras föräldrar har hon svårt 
att uttala sig om.
 För sin egen del ser hon 
också mycket förändringar, 
hela tiden.
– Jag är på ständig spaning 
efter nya influenser och 
själv måste jag bli bättre 
och bättre hela tiden. Jag 
tränar själv dagligen och del-
tar i återkommande work-
shops för att jag hela tiden 
ska vara ”på tårna”.
 Helena spanar även på 
vad andra studios erbjuder 
och givetvis vad som visas 
i media. När det gäller hen-
nes ambition som lärare vill 
hon ge barnen mod att bryta 
mönstren och verkligen ta 
steget. Helena ser dansen 
som ett sätt att prata, eller 
som att hänga en tavla – man 
blir aldrig nöjd.

Faktaruta:

Namn: Helena Frentzell

Ålder: Snart 40

Familj: Man, 3 barn och 
en katt.

Rädd för: Normaliteten.

Motto: Livet är för kort 
för att ha tråkigt.

Dansen – ett sätt att prata
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Jettes trim och hundskola
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Först av allt så vill jag säga 
Tack för att jag fick komma till 
er husdjurskväll. Jag hoppas 
att ni tyckte att kvällen var 
givande.

Jag arbetar med hun
dar, deras pälsvård och 
deras beteende och 
tycker själv att jag har 
landets bästa jobb. Jag 
är uppväxt med djur och 
har förutom hund även 
haft kaniner, sköldpad
dor, katter, hästar, vand
rande pinnar, hamster, 
marsvin och fiskar. Kan
ske lättare att skriva upp 
de djuren som jag inte 
har haft.

Idag har mitt djurintresse 
letat sig in i hundarnas men-
talitet. Inte bara hur vi upp-
fattar dem utan även hur 
hundarna uppfattar oss. 
Hundarna är inte födda med 
kunskaper i mänskliga bete-
ende. Som t.ex när vi skrat-
tar och kramas, vilket hun-
darna kan uppfatta som hot 
och bråk. För vissa hundar 
kan denna okunskap leda till 
problem. Det är där jag kan 
hjälpa er! Att komma hem 
till ert hem ger mig ganska 
snabbt en uppfattning om hur 
ni är, hur er hund är och var 
det har gått snett. 

Kan ta väldigt lång tid 
De flesta tror att våld löser 
alla problem. Om vi hade 
kunnat lösa alla problem 

med att vända upp och ner 
på varenda en hund som är 
olydig så hade jag varit den 
första att ta till den meto-
den. Men riktigt så enkelt är 
det inte.  Hur ser man t.ex om 
ens hund är rädd för andra 
hundar eller om den är domi-
nant mot andra hundar? Du 
kan inte avgöra det enbart 
på skallet eller på svanshåll-
ningen, du måste se på hur 
hela hunden rör sig och detta 
kan enbart en erfaren och 
utbildad person göra.
 I mitt trim, i Lockarp, träffar 
jag hundar som är rädda och 
som följd av det blivit aggres-
siva. Det kan ta väldigt lång 
tid att hjälpa en hund men när 
man väl har kommit dit så har 
inte bara jag en lättare hund 
att jobba med utan även 

hemma kan ni se att hun-
den förändras till det bättre. 
Hunden kanske t.ex får ökad 
aptit, för hundar som marke-
rar mycket inne, ute och hun-
dar som inte har så stor aptit 
kan vara ett varningstecken 
på att hunden mår dåligt psy-
kiskt. Om en hund blir plöts-
ligt aggressiv så är det oftast 
ett tecken på att din hund har 
smärta.

Hjärtat i all hunduppfostran
Jag har ett väl fungerande 
kontaktnät med hundkiro-
praktor, hundmassör, hund-
pensionat, Dogwalkers och 
veterinär vilket är otroligt 
viktigt när man arbetar med 
hundproblem. 
 På föreläsningen pratade 
jag om att hjärtat i all hund-
uppfostran är kontakt. Har 

du bra kontakt 
med din hund 
så kan du lära 

hunden nästan 
vad som helst, 

vissa anatomiska 
hinder finns det såklart. Man 
kan säga att om din hund fin-
ner dig förtroendefull, trygg 
och intressant så finner 
den ingen anledning till att 
springa bort. Om du sedan 
kan ge din hund möjlighe-
ten att få umgås med andra 
hundkompisar så tycker den 
att du är en ledare värd att 
stanna hos. 
 Ofta så har vi en bild på 
hur det ska bli när den lilla 
valpen flyttar in hos oss men 
till mångas förtvivlan så blir 
det inte alltid så som vi före-
ställde oss. Istället för att 
med tålamod och kärlek upp-
fostra vår hund så går det 
över till våld och tvång p.g.a. 
frustration. 

Rädda för andra hundar
I Malmö har vi ett väx-
ande problem med aggres-
siva hundar och jag tror att 
ni tycker som jag att det är 
dags att göra något åt detta. 
Ni i Bunkeflostrand har tagit 
det första steget genom att 
hålla en husdjurskväll. 
 På mina hembesök så 
märker jag att många är 
rädda för andra hundar detta 
smittar av sig på våra egna 

hundar och så här kan vi inte 
ha det! Koppeltvången blir 
fler och fler, vilket i många 
avseenden är det bästa för 
allas säkerhet. Jag tycker 
dock att det är synd att det 
nu har gått så långt så att 
man måste tvinga och där-
med är det lika för alla. Det 
borde finnas i folks allmän-
bildning att man inte släpper 
en hund som inte kommer på 
inkallning. Eller, har jag fel?
 Sedan har vi vår tv där 
det visas hundprogram 
från andra länder med olika 
metoder, olika syn på vad en 
lydig hund är, vad som är rätt 
och vad som är fel och vem 
i hela fridens namn ska man 
lita på? 
 Bara i lilla Skåne är det 
stor förvirring om hur man 
ska uppfostra. Jag möter 
många hundägare som har 
provat än den ena metoden 
och än den andra metoden 
och jag tycker helt ärligt synd 
om folk som aldrig tycks hitta 
en BRA metod, som funkar.  
Först och främst så måste 
man se till hur hunden är 
som individ och vilka ras-
egenskaper den har. Sen får 
man se på vilka intressen jag 
som förare har, vilka möjlig-
heter jag har, hur mycket tid 
jag har och kanske är det så 
illa att den hunden jag köpte 
inte alls passar in i mitt liv. 
Och kom ihåg, det är aldrig 
hundens fel…

Jette Feldt
dipl. hundfrisör & 

hundpsykolog

Det är aldrig hundens fel…
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Dikttävlingen avgjord

Och vinnare blev…

…den vackra dikten skriven av Hermina!

1:a priset var biobiljetter och 
likaså tröstpriserna, fast i min
dre valör. Tre glada flickor på bil
den. Från vänster: Kimiya, Her
mina och Wera. Ett stort tack till 
alla som deltog, det var en ren 
fröjd att få läsa allt fint ni skrivit!

Styrelsen
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Bunkeflostrand

Öppet alla  
dagar 8–21  

Vi säljer receptfria 
läkemedel i butiken! 
För dig över 18 år.

för kunder som vill rådfråga 
Susanne innan de gör sin 
beställning. Här finns också 
ett telefonnummer för den 
som vill beställa varianter av 
blomsterbinderiet. Möjlighe-
terna att skapa det vackra 
och personliga avsked som 
kunden önskar sig, ska bli 
lika goda som i en vanlig 
blomsterbutik. 

Fri leverans lokalt
Att leverera blommor utan-
för Skåne är inte aktuellt för 
Susanne som inledningsvis 
sköter blomsterbinderiet och 
sin nätbutik på egen hand. 
Istället vill Kvartersblomman 
satsa på avgiftsfria blomster-
bud i närområdet:
— Vi har bestämt oss för 
att erbjuda fri leverans av 
buketter och blomsterbinderi 
inom Malmö-Lomma-Burlöv -
Klagshamn-Tygelsjö Vellinge, 
bekräftar Susanne och tilläg-
ger:
— Precis som namnet Kvar-
tersblomman anger vill vi 
vara nära och lokala, även 
om vi kan nås av alla över 
Internet.  

Text:Kerstin Öhrn 
Foto: Kvartersblomman
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Kvartersblomman

När en kär vän eller nära 
anhörig går bort visar vi 
vårt deltagande med en 
blomma. Att välja mellan 
rosor och liljor, band och 
budskap kan kännas 
övermäktig när förlusten 
är svår att ta in och för
stå. Floristen Susanne 
Eskilsson och hen
nes nystartade nätbu
tik erbjuder ett nytt och 
välbehövligt stöd i den 
svåra beslutsprocessen. 

Bröllop och familjehögtider är 
välplanerade sedan måna-
der tillbaka. Dödsfall kommer 
oväntat och ställer stor press 
på de efterlevande att fatta 
svåra beslut på kort tid. Till 
nya nätbutiken kvartersblom-
man.se vänder sig männis-
kor som föredrar lugnet fram-
för den egna datorn, när de 

gör sina val av kistdekoratio-
ner, kransar och sorgbuketter. 
Bakom den unika näthandeln 
står floristen och sjukskö-
terskan Susanne Eskilsson, 
hemmahörande i Bunkeflo-
strand.

Beställ i egen takt 
På kvartersblomman.se age-
rar beställaren som i en van-
lig nätbutik. Man bestäl-
ler genom att klicka på det 
blomsterbinderi man tycker 
om, fyller i texten man vill ha 
på kortet eller bandet, anger 
datum och leveransadress 
och betalar med betalkort 
eller mot faktura. Susanne 
har lagt mycket tid på att göra 
beställningsförfarandet både 
enkelt och tydligt. Till hjälp 
och stöd finns ett antal foton 
på Susannes frodiga bloms-
terbinderi i skilda prisklas-
ser.  Som alternativ till dessa 
finns Floristens Eget Val, där 
Susanne väljer färg och blom-
mor fritt till fast pris.
 
Nyköpt håller längre
Att blommorna levereras frä-
scha och av god kvalitet, är 
konsumentens starkaste skäl 
att näthandla sorgbinderi, 
menar Susanne och förtydli-
gar:
— Många sörjande återvän-
der efter ceremonin för att 
titta på alla blommorna och 
kanske ta ett foto som minne. 
Eftersom jag bara köper in 
blommor på beställning, kan 
jag lova att våra sorgbinderier 
förblir fräscha under de vik-
tiga dagarna efteråt. 
 En bra nätbutik ska kunna 
bemöta människors behov av 
att ställa en fråga eller göra 
egna tillval.  På Kvartersblom-
man finns Meddelande-rutan 

Här är ett av Susannes sorgbinderi som går att beställa på www.kvar
tersblomman.se

Susanne Eskilsson, florist från 
Bunkeflostrand, blev publikens 
favorit och vann tredjepriset i bin
deritävlingen på Sofieros Träd
gårdsdagar i augusti i år. Nu 
öppnar hon nätbutiken kvarters
blomman.se, specialiserad på 
sorg och kondoleans. 
 

Susannes nätbutik hjälper 
sörjande att välja blommor hemifrån.
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Bunkeflo Församling

www.bunkeflostrand.nu

Julen är vår räddning! 
Du slipper ha ångest! 
Ångest över pynt, glitter, 
glöggparty, julfester, jul
bord, julklappar och över 
vilken mat som ska fram 
på julbordet… det är inte 
värt det!

Julens tid handlar inte om allt 
det som ger stress, som kos-
tar en massa pengar, som 
tar din tid från det som är det 
viktiga. Julen är vår rädd-
ning! Gud sänder oss sin son 
Jesus hit till jorden för att vi 
ska bli räddade! För att värl-
den ska bli bättre, för att lju-
set ska segra över mörkret… 
inte för att du ska stressa runt 
på köpcentrum och leta efter 
”den rätta julklappen”. Guds 
räddningsplan är Jesus!

Min räddningsplan för julen är 
inte lika briljant och sannerli-
gen inte världsomvälvande, 
men här kommer den: Gör 
det som gör dig lycklig, ge dig 
pauser som gör det möjligt att 
andas, lyft blicken och se den 
rimfrostglittrande världen, om 
du kisar med ögonen ser du 
inte dammet, om du inte tän-
der i taket utan tänder några 
levande ljus blir alltid ditt hem 
renare och blicken du hinner 
möta över köksbordet är fylld 
av stjärnor, gör vad du orkar 
och ha aldrig dåligt samvete 
för det du inte vill eller orkar 
göra. 

Jag är inte den som är den 
– jag älskar glitter och ljus-
slingor, julsånger och ännu 
mer julsånger. Men jag älskar 
ännu mer att Gud älskar mig 
och dig, att anledningen till att 
vi firar jul är att Gud tar plats 

här på jorden för att rädda 
Mig och Dig. Julen tar inte slut 
med Annandagens reastart, 
då har den ju precis börjat. 
Det är då vi kan stämma in i 
änglasången vid krubban, 
dela herdarnas glädje och de 
vise männens tillbedjan. 

Som ambassadörer för julens 
rike kan vi uträtta Guds ären-
den på jorden, vi kan visa på 
en fredligare väg, tro på den 
vapenlösa kärlekens seger 
och ha öppna sinnen. Vi kan 
dela med oss av tid och kärlek 
– le mot din granne, stressa 
inte i affären, var snäll mot dig 
själv. Och om du vill uppleva, 
glitter, ljusslingor, julsånger 
och höra om hur Du blir räd-
dad, när Gud kommer till jor-
den – så firar vi en massa 
glittrande gudstjänster i våra 
kyrkor, inte bara i jul utan 
under hela året.

Erica Lennartsson
Församlingspedagog

Bunkeflo församling

Inger Gustavsson heter vår 
nya diakon som börjar den 1 
december. I högmässan den 
16/12 kl 10.00 i Strandkyrkan 
välkomnar vi henne.
 Inger vigdes till diakon 1998 
men innan dess arbetade hon 
under flera år som arbetste-
rapeut. Hon har ett stort och 
varmt hjärta för människor, för 
kyrkan och för Jesus.

Syster Kristina Andreasson 
går i pension den 31/12 2012. 
I högmässan den 13/1 kl 
10.00 i Strandkyrkan avtackar 
vi henne. Det blir fest och sak-
nad.
 Ända sedan mitten av 
80-talet har hon varit en äls-
kad profil i Bunkeflo. Väl-
känd, engagerad. Och alltid 

på språng. Hon har dagligen 
funnits i Strandkyrkan likaväl 
som i otaliga hem. De diako-
nala samlingarna har betytt 
mycket för många men även 
bidragit till en växande sam-
manhållning och gemenskap 
i hela Bunkeflo och Bunkeflo-
strand.
 Gudstjänst och diakoni har 
för henne gått hand i hand. 
Kärleken till och omsorgen 
om medmänniskorna har all-
tid varit förenad med kärleken 
till Jesus och livet i mässan.

Alla våra barngrupper är full
bokade men du är välkom
men till den öppna verksam
heten:

HimlaGläntan
Tisdagar och torsdagar kl. 
10–12 för barn och föräldrar.

• På tisdagarna sjunger vi 
lite, de större barnen pyss-
lar, ibland en mycket enkel 
bokklubb.

• På torsdagarna sjunger vi 
mer, spelar lite enkla instru-
ment.

HimlaKul
Måndagar kl. 13.30–15.30 rik-
tar sig mer till barn i 3–5-års-
åldern och deras föräldrar. 
Även de minsta är välkomna 
men fokus är på de lite större 
barnen.

Tisdagar från kl 14 – för poj-
kar som är nyfikna på att bli 
Riddare! Vi pratar, leker och 
lär oss om helgon och hjältar, 
fikar, leker och firar andakter 
tillsammans.

HangAround – öppen kyrka 
för klass 5–7
Onsdagar kl. 18.30–20 – för 
dig som bara vill vara, sitta i 
soffan, busa, prata och fika … 

Du är räddad!

Ett urval av gudstjäns-
terna under Advent och Jul 
i Bunkeflo församling:

1:a Advent 2/12: 
10.00 Adventsmässa 
i Bunkeflo kyrka 18.00 
Adventsmusik 
i Strandkyrkan

Lucia 13/12:  
18.00 Luciagudstjänst 
i Bunkeflo kyrka.
Därefter är det Lucia- och 
julfest för alla i Strandkyr-
kan. Ta med dansskorna 
och lekglädjen.

Julafton:   
11.00 Julkrubbegudstjänst 
i Strandkyrkan 
16.30 Julbön i Bunkeflo 
kyrka
23.00 Julnattsmässa 
i Bunkeflo kyrka

Juldagen:  
7.00 Julotta i Strandkyrkan 
(OBS!)

Annand Jul: 10.00 Hög-
mässa i Strandkyrkan

Nyårsafton:   
16.00 Nyårsbön 
i Bunkeflo kyrka

Nyårsdagen: 
10.00 Högmässa 
i Strandkyrkan

Trettondag Jul 6/1:  
10.00 Trettondedags-
mässa i Strandkyrkan

Vill du vara med och förnya Villaföreningen?

Villaföreningen söker nya styrelsemedlemmar inför 2013.
Maila eller ring till oss om du är intresserad eller vill ha mer info: 

styrelsen@bunkeflostrand.nu,  tel 0735-11 03 24
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Bunkeflo Scoutkår

www.bunkeflostrand.nu

Vid en snabb blick skulle 
man kunna säga att det 
handlar om friluftsliv; att 
sitta och frysa i regniga 
skogar och äta mat som 
bränts över öppen eld.

Men när du äter den brända 
maten och fryser i den blöta 
skogen gör du det alltid med 
folk vid din sida; människor 
som är och blir dina vänner. 
Det är här du hittar den sanna 
kärnan i scouting. Att möta 
och övervinna hinder samti-

digt som du umgås med nya 
och gamla vänner, det är den 
sanna kärnan i scouting. Att 
det sedan görs utan inverkan 
av alkohol och droger är bara 
ett plus. 
I Bunkeflo Scoutkår upprätt-
håller vi sedan 1982 scout-
traditionen. I nuläget är vi 
runt sjuttio scouter i åldrarna 
i åldrarna 8-18. I de yngre åld-
rarna lära man sig grunderna 
i scouting samt att ta ansvar, 
medan man i de lite äldre 
åldrarna mest umgås och 
utvecklas som person.

Nu har vi inte ens talat om 
de stora läger som varje år 
organiseras och där scou-
ter från hela världen sam-

las och umgås. Som scout 
får du möjligheten att få kon-
takter och vänner över hela 
världen. Vart fjärde år hålls 
dessutom ”World Scout Jam-
boree” (WSJ) där mer än 40 
000 scouter från hela världen 
samlas. De rikare länderna 
hjälper de fattiga länderna så 
att även scouter därifrån kan 
besöka WSJ.
Bunkeflo Scoutkår deltog i 
WSJ i Sverige sommaren 
2011. Två scouter från kåren 
åkte året innan till USA och 
deltog i den amerikanska 
scoutingens hundraårsjubi-
leum.

Eric Moberg 
Utmanarscout i Bunkeflo 

Scoutkår

Fastighetsmarknaden

Boverket har fått reger
ingens uppdrag att ta 
fram en vision för Sverige 
2025.

Hur ser de nationella målen ut, 
åt vilket håll går utvecklingen 

och var bör samhällsplane-
ringen vara år 2025 för att nå 
ett hållbart Sverige 2050?

Ja, de styrande har en tuff 
men spännande utmaning när 
kommande generationer stäl-
ler allt högre krav på ekolo-

giskt hållbara bostäder, pas-
sivhus och bra allmänservice 
och infrastruktur runt hörnan.

Där jag verkar, dvs i sydväs-
tra Sverige och då mestadels 
i Bunkeflostrand, är efterfrå-
gan alltid stor. Design, inte-
riörmiljö och bostaden som 
ett rent prestigeobjekt är det 
mina presumtiva kunder ofta 
efterfrågar. Ovanstående krav 
om hållbarhet och all tänkbar 
service tar dessa kunder mer 
eller mindre för givet. 

Det står att läsa i media att pri-
serna under 2012 fallit med ca 
6% ytterligare i Malmö. Någon 
prominent professor lade till 
tidigare sänkning från 2008–
2011 och dessutom inflations-
effekten och kom fram till att 
vi har en effektiv nedgång 

Ropen skalla, bostad åt alla!
på sammanlagt 22% sedan 
2007. Det visar sig att den sta-
tistiken media ofta använder 
baseras på de begärda pri-
serna på den öppna markna-
den. Dessa priser är, som ni 
intelligenta Bunkeflobor vet, 
inte de faktiska avsluten. 

Frågar ni mig så känner jag 
att både ert och mitt hus är ca 
10–12% billigare idag än när 
det var som dyrast 2007. De 
små radhusen har gått från ca 
2,8 miljoner kronor till ca 2,5 
miljoner kronor. 5 miljoners-
husen har trillat ned till ca 4,4 
miljoner kronor.
 Men vad gör det när nästa 
bostad köps 12% billigare?

Peter Landgren

Vad är kärnan i scouting
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Mätvagnar
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Är du medlem i Villaföreningen?
Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening. 
Sätt in 200:-/hushåll på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn, adress, 

mailadress samt vilket år avgiften avser.

Miljöförvaltningen gör 
regelbundna mätningar 
av luften i Malmö. Det 
görs både på några fasta 
platser  och på utvalda 
platser runt  om i Malmö, 
senast vid Triangeln.

I slutet av september bör-
jade miljöförvaltningen mäta 
luftföroreningar här i Bunke-
flostrand. Miljöförvaltningen 
har en ambulerande mät-
vagn som är byggd specifikt 
för att mäta luft och kunna 
se vid luften innehåller och 
mäta luftkvaliteteten. Nu 
ställs mätvagnen upp mellan 
Klagshamnsvägen och Ängs-
marksvägen och ansluts till 
el. Mätningen pågår fram till 
våren 2013.

Från några utvalda mätpunk-
ter i området, sugs luft in till 
mätvagnens analysatorer via 
rör. Med hjälp av mätinstru-
menten i vagnen mäts olika 
luftföroreningskomponenter.

Varför mäter vi?
Miljöförvaltningen har en 
långsiktig plan för att mäta 
luftkvaliteten i alla stadsdelar 
och nu är det dags för mät-
ning i Bunkeflo.

Vem gör mätningen?
Miljöförvaltningen i Malmö 
stad gör mätningen på upp-
drag av gatukontoret och 
miljönämnden. Det är mil-
jömätgruppen på miljöför-
valtningens avdelning för 
miljö- och hälsoskydd som 
genomför fältarbetet.

Hur länge pågår 
mätningen? 
Mätningarna pågår till våren 
2013, men om något av spe-
ciellt intresse upptäcks och 
som behöver studeras, kan 
mätperioden förändras. I 
vissa fall kan det bli aktuellt 
att följa upp studien med nya 
mätningar inom några år.

Vad händer sedan?
Efter avslutad mätning bear-
betas alla mätdata och sam-
manfattas i en rapport.

När våra uppdragsgivarna  
godkänt rapporten, blir den 
en offentlig handling.
Därefter läggs rapporten ut 
på www.malmo.se/luft

När julen kommer åker 
granen in och efter julen 
åker den ut!

… och då dyker Lions på 
Limhamn upp och tar hand 
om den. 
 Vi har under de senaste 10 
åren samlat in över 100.000 
kronor som oavkortat går till 
hjälpverksamhet internatio-
nellt och nationellt. Exempel 
på mottagare är Barncancer-
sjukhuset i Lund vars avdel-
ning är upptagningsområde 
för södra Sverige när det gäl-
ler barncancer. Det är vi spe-
ciellt glada för – med vårt till-
skott kunde personalen åka 
hem till sjuka barn och ge 
vård och då slapp barnen 
att åka in till sjukhuset utan 
de fick behandling i sin hem-
miljö. 

Andra mottagare är Anhö-
rigföreningen i Limhamn och 
Malmö Stadsmission. 

Ett annat projekt är Cirkus 
Skratt där vi köper två före-
ställningar och bjuder in 
Malmö Särskolor och Barn-
habiliteringen på Malmö 
Sjukhus. När vi efter föreställ-

ningen ser barnen komma 
ut sprudlande av glädje då 
känns det skönt att vara 
Lions!

När det gäller insamlingar 
och gåvor går endast 5%  
av behållningen åt till admi-
nistration. Lions centralt har 
endast en fast anställd per-
son. I år går alla insamlade 
pengar till Barndiabetesför-
eningen. Diabetes är en livs-
lång sjukdom med sprutor 
och blodsockertester flera 
gånger dagligen. Man säger 
att ett barn under ett år tar 
lika många sprutor som tag-
garna på en igelkotte.

Mellan Jul och Nyår lägger 
vi en lapp i Din brevlåda där 
Du får besked på vilken dag 
vi kommer för att samla in 
granar.

V.T.M bidrager med att gra-
tis ställa ut en container där 
vi kan lägga julgranarna vi 
samlar in. Släpvagnscenter 
på Limhamn subventionerar 
hyran av släpen.

Tänk vilken glädje en jul-
gran kan ge, först pryder den 
vårt hem och sedan hjälper 
den Lions att hjälpa, därefter 
blir den flis och värmer våra 
frusna själar.

Vill Du veta mer om Lions, gå 
in på vår hemsida www.lions.
se och klicka vidare till Lions 
på Limhamn.

Låt Lions ta hand om Din 
gran och se vilken nytta den 
gör.

Bertil Göransson
Lions på Limhamn

Lions

Nu mäter vi luften i Bunkeflostrand

100.000 kronor till hjälpverksamhet
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Biblioteket

När höst och vinter
molnen tornar upp sig 
på himlen infinner sig 
ett ypperligt tillfälle att 
besöka Bunkeflostrands 
bibliotek! Kanske vill du 
vara med och lämna tips 
i ”kulturtipset” eller låna 
en god bok att förgylla 
mörka kvällar med?

Eller varför inte ta med dig 
din laptop och använda vårt 
trådlösa nätverk! Om du har 
ett litet barn så arrangerar vi 
sångstunder med jämna mel-
lanrum och en gång i veckan 
har vi sagostunder för barn i 
åldrarna 3–6 år. 

Missa inte vårt program 
som du lättast hittar på 
www.malmo.se/biblioteken

/Jesper och Henrik

Några boktips:

En annan resa av Lotta 
Olsson
Jättemyrsloken tycker att 
världen är alldeles ful, trist 
och gråkall. Tillsammans 
med hasselmusen bestäm-
mer han sig för att de ska ge 
sig ut på en resa. Men inte 
vilken resa som helst. En inre 
resa med hjälp av Rödluvan, 
gosedjuret Eskil Håkansson 
och en pratglad dvärgelefant. 
 En annan resa är en rolig 
och annorlunda berättelse 
som passar perfekt som hög-
läsning för hela familjen!

Filmberätterskan av 
Hernán Rivera Letelier
I ett litet samhälle i norra 
Chile brottas en familj med 
svår fattigdom. Pappan har 
blivit av med benen i en gruv-
olycka och hans söner har 

monterat fast cykeljul på 
hans fåtölj eftersom de inte 
har råd att köpa en rullstol. 
Deras tillflykt blir stadens 
biograf.
 Filmberätterskan är en 
charmant bok om språk 
och berättande och om hur 
mycket de båda betyder för 
oss alla. Som Hernán Rivera 
Letelier skriver:
 ”När jag gick igenom de 
tunga sammetsdraperierna 
var det som om jag läm-
nade den bistra verkligheten 
bakom mig och trädde in i en 
fantastisk och magisk värld.”

   

Jättehemligt, Världs-
hemligt, Bladen brinner 
av Barbro Lindgren
De här tre titlarna tillhör 
den där omistliga kategorin 
böcker som äger kraften att 
gripa och tjusa människor i 
alla åldrar. Barbro Lindgren 
har genom åren skapat en rad 
odödliga barnbokskaraktärer 
som till exempel Loranga och 
Masarin, Vilda bebin, Spar-
vel, Pompa, Max, Benny, och 
Den Lilla Farbrorn.
 I de här tre böckerna berät-
tar hon om sin egen upp-
växt under fyrtio-femtiotalet 
på ett sätt som är underbart 
dråpligt, fullt av djupa insik-
ter och uppfriskande observa-
tioner. Världens bästa barn-

domsskildring! Jag tror att 
jag skrattade 600 gånger vid 
senaste läsningen av den här 
trilogin och fällde jag en liten 
tår så vågar jag påstå att även 
den skänkte mig glädje. Bar-
bro är bäst!

 

Haren med bärnstensögon 
av Edmund De Waal
Att årets kvalitetssensation 
i bokvärlden blev en eng-
elsk keramikers skildring av 
hur han som en släktforsk-
ningens Sherlock Holmes 
genom en samling japanska 
miniatyrfigurer, netsuke, upp-
täcker den makalösa histo-
rien om sin egen familj kom 
nog som en överraskning för 
många. Det är en på många 
sätt otidsenlig bok, lugn och 
värdig, men berättelsen om 
ett bortglömt Europa som 
successivt avtäcks mellan 
pärmarna är verkligen i allra 
högsta grad angelägen och 
nutidsgiltig.
 En klassisk skildring av en 
familjs och en kulturs upp-
gång och fall blandas med 
fascinerande meditationer 
kring vårt förhållande till 
tingen omkring oss och den 
historia och de värden de 
kan bära på. 

Vill du uppträda/underhålla 
på scenen Valborgsmässoafton 2013?

Vi söker några lokala förmågor som skulle vilja passa på att visa upp sig under Valborgsfirandet. 
Vi har en rejäl scen och en utmärkt ljudanläggning som kan användas till så mycket mer än 

vårsång och vårtal. Kanske sjunger du, spelar teater, dansar, trollar m.m. Vi skulle vilja tillgodose 
olika åldrar i publiken. Det spelar ingen roll om man vill framföra något solo eller i grupp. 

Passa på nu att sprida ert engagemang när så mycket folk är samlat på en och samma gång! 
Hör av er via mail till: styrelsen@bunkeflostrand.nu 

Förgylla mörka kvällar?

ÖPPETTIDER:

Måndagar 13–19
Tisdagar STÄNGT
Onsdagar 10–14
Torsdagar 10–14
Fredagar 13–17

Välkomna!
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Kniv & Ga�el

Mobilia och Jägersro Center

Husmanskost och specialaren Dansk fläskestek

Stort salladsbord ingår till alla varmrätter

För mer info ring 040-84566
eller besök vår hemsida www.knivochgaffel.se

Vi erbjuder även catering!

www.bunkeflostrand.nu
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Richard Jönsson, en
hetschef på gatukonto
ret, informerade oss om 
hur vår utemiljö sköts.

När gatukontoret skulle göra 
en ny upphandling av skötsel 
och drift av vår närmiljö gjor-
des  upphandlingen som tota-
lentreprenad med funktions-
ansvar, vilket innebär att  ga-
tukontoret inte dikterar vad 
som ska göras utan entrepre-
nören har ansvar för att själv 
se vad som ska göras och pri-
oriterar i vilken ordning sköt-
sel ska ske. Gatukontoret och 
Södra Peab (som vann upp-
handlingen) har regelbundna 
avstämningsmöte. Avtalet lö-
per fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 
2017-03-31.

Gatukontorets mål med 
denna typ av upphandling är 
att uppnå ökad kvalitet, mins-
kad administration samt ini-
tiativkraft hos entreprenören 
PEAB.

PEAB får då möjlighet att an-
passa skötselinsatser där det 
behövs,vilket ger en bättre 
ekonomi. Med arbetsplane-
ring ge möjlighet att genom 
bra tillsyn påverka det pla-
nerade underhållet. Medar-
betarna får stimulerande ar-
betsuppgifter och blir mer en-
gagerade – möjlighet att ta 
ansvar för helheten i ett geo-
grafiskt område.

I PEAB:s åtagande ingår :

Tillsyn – ska utföra en så-
dan tillsyn att vägnätet, par-
ker, torg mm med tillhörande 
anordningar uppvisar ett ut-
seende som svarar mot upp-
ställda funktionskrav.

Drift – tillsyn samt återkom-
mande skötsel med kort var-
aktighet typ renhållning och 
gräsklippning.

Underhåll – riktade insatser 
typ upprustning av lekplatser, 
reparation av dagvattenbrun-

nar samt beskärning av träd 
och buskar.

Akuta – åtgärder för att eli-
minera skaderisker för per-
son eller egendom typ kros-
sat glas och stort hål i gatan. 

Skada – händelser som upp-
kommer oförutsett och som 
inte är drift eller underhåll typ 
vandalisering. 

Information – felanmälan 
från allmänheten.

Fastighetsägare – nya 
infarter.

Markupplåtelser –  återställ-
ning efter byggbelamring.

Om du har frågor eller 
synpunkter ring Kundservice 
020-34 45 00

I höst och vintermörkret 
är det viktigt att du som 
cyklist tänker på att ha 
rätt utrustning på cykeln, 
vara klädd så att du syns 
bättre och ha mer upp
märksamhet i trafiken än 
vanligt.

TÄNK PÅ ATT:

✔ du enligt lag vid cykling 
i mörker måste ha fung-
erande belysning fram 
och bak samt reflexer på 
cykeln (du finner närmare 
information på Trans-
portstyrelsens webbplats 
www.transportstyrelsen.
se)

✔ du måste använda ring-
klockan när det behövs 
(enlig lag måste ringklocka 
alltid finnas på cykeln)

✔ du syns bättre med reflex-

väst eller reflexjacka och 
det gör det säkrare i tra-
fiken för både dig som 
cyklist och andra trafikan-
ter

✔ du som är under 15 år ska 
använda hjälm när du cyk-
lar eller blir skjutsade på 
cykel

✔ anpassa hastigheten vid 
möte med andra trafikan-
ter, vid cykelöverfarter, 
utfarter, korsningar och 
rondeller etc.

✔ ge tecken när du ska 
svänga eller stanna

Cykelprogram
Tekniska nämnden antog den 
24 oktober ett cykelprogram 
för Malmö stad 2012-2019. 
Dokumentet har arbetats fram 
av gatukontoret, miljöförvalt-
ningen och stadsbyggnads-
kontoret.

Cykelprogrammet tar sin 
utgångspunkt i de cykelpro-
jekt som har gjorts de senaste 
tio åren och innehåller viktiga 
åtgärder för att förbättra och 
stimulera cyklingen i Malmö 
stad. 
 Du kan ladda ner cykel-
programmet på Malmö stads 
webbplats,
http://malmo.se/Kommun-
-pol i t ik /Om-oss / Forval t-
ningar--bolag/Gatukontoret/
Plan--atgards--och-policy-
program/Trafikmiljo.html 

Cyklister

Hus & Närmiljö

Gänget som jobbar här i Bunkeflostrand. Henrik är områdeschef och 
Olof är arbetsledare.

Hallå, cyklister och gående!

Sammanfattning av höstens aktiviteter på sid 13–14

www.bunkeflostrand.nu

Syns du inte – finns du 
inte! Hämta gratis reflex 
på medborgarkontoret!

Du har väl reflexer när du 
tar en promenad eller cykel-
tur i kvällsmörkret?
 Med kampanjen vill Malmö 
stad uppmärksamma cyklis-
ter och gående på hur lite 
de syns i mörkret om de inte 
använder reflex och/eller 
belysning.

Välkommen in på Limhamn-
Bunkeflos medborgarkontor 
och hämta en gratis reflex!



14 www.bunkeflostrand.nu

Aktiviteter forts.

22 september:
En välbesökt 
barnloppis!
Att det finns intresse för barn-
loppis i Bunkeflostrand vet 
vi, men de första två tim-
marna blev oerhört intensiva 
för både säljare och köpare. 
Knappt hade 20 säljare tagit 
plats bakom sina bord för-
rän köparna strömmade in i 
lokalen. Detta verkar vara en 
uppskattad aktivitet och vi lär 
återkomma med detta eve-
nemang. För barnen kan det 
kännas lite långtråkigt när 
föräldrarna  botaniserar lite 
för länge bland alla barnartik-
lar så då kan man passa på 
att få en ansiktsmålning av  
vår duktiga styrelsemedlem, 
Carina.

Oj vad många som kom till 
denna temakväll! Två polisen 
kom hit och informerade oss 
om hur det ser ut med brotts-
ligheten i Bunkeflostrand. 
Dom berättade bl.a. att anta-
let anmälda brott har mins-
kat här ute med 14% jäm-
fört med samma period förra 
året. Dock har bostadsin-
brotten ökat sedan 2011. Ser 
man ett pågående inbrott kan 
man ringa 112, annars ringer 
man 114 14. Poliserna fick 
svara på många frågor och 
det verkade vara en väldigt 

I Bunkeflostrand finns det 
många hundägare och andra 
smådjursälskande familjer. 
Därför tyckte vi det var pas-
sande att ordna just en hus-
djurskväll där vi bjudit in två 
aktörer, Jette Feldt, hundpsy-
kolog och veterinären There-
se Hård.
 Therese inledde kvällen 
med bl.a. tips och råd på hur 
mycket vi egentligen kan fö-
rebygga sjukdomar hos våra 
husdjur. En sådan enkel sak 
som att hålla tandsten borta 
genom att regelbundet bor-
sta tänderna på katten med 
en vanlig babytandborste, 
vare sig katten vill eller inte.... 
 Har man kanin så behöver 
man inte allt extra foder som 

uppskattad temakväll av våra 
medlemmar.
 Vi har nu också fått svar 
på två frågor som polisen 
fick med sig: Bilarna som var 
uppställda vid en uppgiven 
adress i närområdet är borta. 
Poliserna åkte dit direkt efter 
mötet och då var inte bilarna 
på plats.
 När det gäller fortkörningar 
på Klagshamnsvägen så tog 
poliserna upp detta med tra-
fikgruppen dagen efter och 
de kommer att lägga in det i 
deras uppdrag.

djuraffären försöker pracka 
på oss, ett bra kvalitetshö 
och vatten ger kaninen det 
viktigaste i kostväg. Pellets, 
knäckebröd och grönsaker 
kan man ge ett par gånger 
i veckan, frukt räknas som 
godis och bör ges i mindre 
mängd.
 Jette pratade mycket om 
kontakten mellan männis-
kan och hunden. Det finns 
många som har synpunkter 
på hur man uppfostrar en 
hund, men det är inte alltid 
det går som man tänkt sig för 
att få en ”lydig” hund. Hun-
den är en individ med olika 
rasegenskaper.
Se en längre artikel om Jette 
på sidan  5.

12 november: Vi och våra husdjur

15 oktober: Polisen informerar
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Julmarknad!
Lördagen den 15 december 
kl. 11–14 arrangerar Bunke-

flostrands Villaförening 
tillsammans med Bunkeflo
Församling årets julmark-

nad vid Ängslätts Centrum. 
Kom och känn doften av 
glögg, pepparkakor, köp 

lotter, varm korv m.m. och 
upplev julstämningen i vårt 

samhälle! I Strandkyrkan 
kommer det att finnas både 

café och konstutställning.

Hjärtligt välkomna!

Är du medlem i Villaföreningen?
Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening. 
Sätt in 200:-/hushåll på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn, adress, 

mailadress samt vilket år avgiften avser.

Årsmöte 2013
Bunkeflostrands Villaförening sammankallar till årsmöte 
måndagen den 4 februari kl. 19.00 i Strandkyrkan. 
Alla som kommer till årsmötet är med i en utlottning 
av fina priser. Naturligtvis bjuder vi även på fika!
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resorna till och från Tome-
lilla. Torbjörn Petersson som 
hjälpt till med bl.a. massage 
har fått ett erbjudande om att 
träna BK Vången som han 
inte kunde tacka nej till. Bland 
spelarna vet vi att vi tappar 
Lina Petersson som går till 
BK Vången, Helen Nottebrock 
som inte får till det med utbild-
ning i Sverige och tyvärr tro-
ligen åker hem till Tyskland, 
Krista Pace som kommer att 
flytta hem till Kanada. Emma 
Stålhammar kommer att ha 
uppehåll och föda barn, Tina 

Genom vår sponsring av LB07 vill vi aktivt 
verka för att utveckla föreningen mot nya 
sportsliga framgångar, och stödja dem i deras 
breda och viktiga ungdomsverksamhet.

Framtidens  
lagspelare

00 swedbank_90x132mm.indd   12012-03-22   13.40

Weiffert kommer inte tillbaka 
efter sin skada i våras, men vi 
hoppas att Lina Rehov ganska 
snart är i träning igen och 
kanske även Felicia Lindqvist. 
Vi kommer att behöva fylla 
på med några spelare för att 
täcka upp, några kommer att 
komma från egna led, men vi 
har även flera intressanta spe-
lare som provtränar. 
Vi ser med spänning och stor 
tillförsikt fram mot 2013 och 
spel i Elitettan, och hoppas 
att vi kommer att få stort stöd 
vid våra matcher!
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första och sista året i söderettan – 2013 bLir det eLitettan!

damLaget

www.lb07.se

2012 var kanske det 
tuffaste året någonsin 
för Damlaget. Första 
säsongen i näst högsta 
serien och en målsätt-
ning att komma som 
sämst sexa för att avan-
cera ytterligare till nästa 
års Elitetta då Söder- och 
Norrettan slås ihop till 
en serie med de bästa 
lagen.

Inledningen var strålande, 
seger redan i första matchen 
och fram till mitten på juni 
flöt det på mycket bra och 
damerna låg periodvis så högt 
upp som på en tredje plats 
mycket nära de två platserna 
som skulle inneburit kval till 
Allsvenskan.
 Därefter kom en tuff period 
då laget drabbades av allvar-
liga skador på nyckelspelare, 
tidigt fick Tina Weiffert ge 
upp, i juni både Emma Stål-
hammar och Lina Rehov, alla 
på grund av knäskador. När 
laget dessutom drabbades av 
mindre skador och en hel del 
sjukdomar gick det ett flertal 
omgångar där man fick spela 
med för många spelare med 
liten eller ingen erfarenhet och 
lyckades inte stå upp mot de 
bättre motståndarlagen.
 När sjukdoms- och skade-
läget i början på september 
stabiliserats samtidigt som 
man lyckats få in tre nya spe-
lare, Sofia Landau, Helen 
Nottebrock och Emma Skä-
remo, så började spelet falla 
på plats igen och damerna 
vann de fyra sista matcherna 
vilket medförde att de kunde 
avancera från en nionde till 
den viktiga sjätte platsen, en 
plats som garanterade spel 
i Elitettan 2013. En sjunde-
plats hade kunnat räcka, men 
då hade det först krävts kval-
spel mot ett division 2 lag, 
vilket man var mycket glada 
åt att slippa då de hade både 
DM- och MM-matcher kvar 
att spela.
 Tabellen var under hela 

säsongen otroligt jämn, från 
sjätteplatsen var det till slut 
endast två poäng upp till tred-
jeplatsen, eller fyra poäng upp 
till den andra och en kvalplats 
till Allsvenskan som hade varit 
fullt möjligt utan omgångarna 
i mitten där många ”onödiga” 
poäng tappades. Ser man rea-
listiskt på det så kanske man 
ändå ska vara nöjd ändå, att 
redan nu spela i Allsvenskan 
hade kanske blivit för tufft, nu 
får laget chansen att på en 
hög nivå höja sin egen nivå 
ytterligare och skaffa sig ännu 
mer rutin.
 Förutom att lyckas med 
huvudmålet kom damerna 
så långt som till 8-dels final 
i Svenska Cupen, en stark 
insats att komma bland de 16 
bästa i hela landet, man vann 
DM och även MM i höst, och 
som nämndes i förra numret 
av tidningen så inleddes 

säsongen med fyra inom-
husturneringar där man vann 
samtliga, i de tre av dessa där 
man ställde upp med två lag 
kom det andra laget på andra 
eller tredje plats.

Duktiga U- och F97-spelare
Något som inte får glömmas 
bort är de duktiga spelarna 
från U- och F97-lagen, hela 
sju spelare har deltagit i serie-
matcher varav ett par i ganska 
många. Det känns betryg-
gande att se att återväxten är 
mycket god och LB07 kommer 
i framtiden troligen att kunna 
fylla damtruppen till mycket 
stor del med egna spelare.
 För att belysa hur viktig 
Emma Stålhammar var kan 
nämnas att hon hann med 11 
mål på de 10,5 seriematcher 
hon hann spela innan skadan 
plus tre mål på tre matcher i 
Svenska Cupen. Övriga som 

gjort många mål är Michaela 
Johnsson med 13 mål varav 
4 i serien, Linnéa Katra 9 (7) 
liksom Sofia Landau 9 (6), 
Sofia kom sent, har spelat 10 
(7) matcher och har nästan 
lika bra snitt som Emma. Flest 
assist kom från Michaela tätt 
följd av Emma och flest täv-
lingsmatcher har Michaela, 
Linnéa och Sara Andersson 
som knappt missat någon 
tätt följda av Malin Pettersson 
med en match mindre. Bland 
målvakterna så stod Krista 
Pace i alla seriematcher 
utom två, hon höll nollan i 
tre matcher och räddade den 
enda straff vi fick emot oss.

2013
Inför 2013 kommer vi att få ny 
tränare, Kenneth Mattsson, 
som var så framgångsrik 
2012, får inte tiden att räcka 
till p.g.a. studier och de långa 



INOMHUSCUPEN I BUNKEFLOSTRAND
Kom gärna ner och stötta våra ungdomar när de spelar cup i Wihlborgs Arena.
Cuperna kommer att spelas om lördagar med start 8 december.
Övriga cupdatum är: 15 dec, 19 jan, 26 jan, 2 feb, 9 feb, 2 mars, 9 mars och 
16 mars. För mer info om när just ditt lag arrangerar cup, kolla på LB07.SE

LB07 INDOOR CUP
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Telefoni som gör skillnad för LB07
För erbjudande besök oss på

www.telesport.se/LB07

Min telefon, mitt bidrag

Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar och är kombinerbart med ramavtal men ej taxi. Bilarna på bilden är extrautrustade. Bränsledeklaration blandad körning enl. 
EU-norm: C-Klass Business: 4,4–6,9 l/100 km, C02 117–160 g/km. *BusinessPaket-Sport innehåller AMG Sportpaket samt LED-varselljus (ord.pris 25.400 kr.)  
**Beräknat förmånsvärde för inkomståret 2012 vid 50% marginalskatt. ***Mercedes-Benz Service Compact (serviceavtal) avser 7.500 mil/36 mån. 
För mer information se mercedes-benz.se.

Svårslaget pris. Lättköpt sportkänsla.
Just nu har vi ett oslagbart erbjudande där du kan få en C-Klass Business från endast 
279.900 kr. Sportkänslan kan du öka ytterligare med ett BusinessPaket-Sport för  
bara 9.900 kr. Läs mer under aktuella erbjudanden på mercedes-benz.se/malmo.

Pris fr: 279.900 kr Kombitillägg: 10.000 kr
BusinessPaket-Sport: 9.900 kr*
Förmånsvärde fr: 1.850 kr/mån**
Serviceavtal: 279 kr/mån***

Mercedes-Benz Malmö  Bronsyxegatan 14. Tel 040-671 70 00. Mån–fre 8–18. Lör 11-15. Sön 12-15 . www.mercedes-benz.se/malmo

INOMHUSCUPEN I BUNKEFLOSTRAND
Kom gärna ner och stötta våra ungdomar när de spelar cup i Wihlborgs Arena.
Cuperna kommer att spelas om lördagar med start 8 december.
Övriga cupdatum är: 15 dec, 19 jan, 26 jan, 2 feb, 9 feb, 2 mars, 9 mars och 
16 mars. För mer info om när just ditt lag arrangerar cup, kolla på LB07.SE

LB07 INDOOR CUP
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vi Lyckades!

herrLaget

Med minsta möjliga 
marginal klarade vi nytt 
kontrakt i division 1. Till 
slut blev det en målskill-
nadsaffär som fällde 
avgörandet till vår fördel 
mot Sleipner som nu får 
lämna Ettan och börja 
om i tvåan.

Vi visste att det skulle bli ett 
tufft år och vi var inställda på 
att vi kommer att få kriga för 
att rädda ett nytt kontrakt. 
Killarna i laget har gjort ett 
fantastiskt bra jobb och 
många unga killar har utveck-
lats under året och fått känna 
på att spela seniorfotboll på 
hög nivå. 
 Det har varit vår strategi 
under hela året att släppa 
fram unga lovande spelare 

och ge dom erfarenhet. 
 Jag tycker att både Saman 
Ghoddos och Jesper Modig 
visat hög kvalitet och båda 
är nu uttagna till talangmat-
chen Morgondagens stjärnor i 
Västerås mellan unga talanger 
från division 1 norr och söder. 
Men det är flera unga killar 
som tagit stora steg i sin 
utveckling och nämnas kan 
Nemanja Lekanovic, och Eli 
Diaz. 
 Förra året hamnade vi 
på 27;e plats Ettan fotbolls 
gemensamma projekt med 
Svenska Spel i syfta att 
lyfta fram och matcha unga 
talanger i division 1och i 
år slutade vi på en mycket 
hedrande 4;e plats!
 Utöver äran ger det även 
klirr i kassan och vi kommer 
kunna kvittera ut 40 000 från 
Svenska Spel, pengar som 

Vänliga Vellinge Golfklubb

vellingegk.se

Tel kansli & reception 040-44 32 55, restaurang 040-44 32 45. E-post info@vellingegk.se. Longitud 5529.6582N, Latitud 1305.9192E

Bland böljande sädesfält och milsvid skånsk himmel finner du Vellinge 
Golfklubb. Inbäddad bland pilars sköna grönska ringlar banan genom 
det öppna landskapet. Sällskapligt kuperad med klassisk men omväx-
lande layout och ärliga, lagom ondulerade greener. En bana som passar 
de flesta golfspelare. 

Vellinge GK är en del av En 4 Skåne. Det innebär att du som medlem 
hos oss, utan extra kostnad, får spela hur mycket du vill på våra tre 
grannbanor Söderslätt, Tegelberga och Trelleborg.

Bättre kan det inte bli!

m
c
d

o
w

e
ll.n

u

givetvis skall återinvesteras i 
talangutvecklingen.
 Varför var det så viktigt att 
vi stannade kvar i Ettan? Jo, 
det finns flera skäl till att det 
var viktigt och jag väljer att 
lyfta fram det i mina ögon vikti-
gaste, nämligen att vi nu kan 
Elitcertifiera vår ungdoms-
verksamhet. Vi är en av de 
föreningar i ettan som ges 
möjlighetet genom ett unikt 
samarbete med SEF som 
är Allsvenskans och Super-
ettans intresseorganisation. 
Genom en elitcertifiering 
öppnas det upp en möjlighet 
att få tillstånd en fotbollsa-
kademi men framför allt kan 
vi kvalitetssäkra vår verk-
samhet från 8 års ålder upp 
till senior både för flickor och 
pojkar. Det innebär inte att vi 
kommer att bedriva någon 
elitverksamhet för barn som 

är 8 år utan att vi jobbar efter 
en gemensam strategi och 
mot gemensamma mål, att 
vi tränar på rätt saker i rätt 
ålder, att vi ger varje spelare 
så goda förutsättningar som 
det är möjligt för att utvecklas. 

Johan Andersson
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År 2007 blev samman-
slagningen av Limhamns 
IF och Bunkeflo IF ett 
faktum. Två förening-
ar har nu blivit en stark 
och vår logotyp kan tol-
kas på olika sätt: Värme, 
Kärlek, Gemenskap... 
 
Vår vision var att skapa en för-
ening för 2000-talet som för-
enar bredd och elit med ett 
starkt varumärke och som lig-
ger i framkanten av samhälls-
utvecklingen. Vi ville skapa 
en förening som attrahera-
de barn, unga, föräldrar, le-
dare, sponsorer och boende 
i stadsdelen.

Och som vi har lyckats! Vi är 
idag Skånes största fotbolls-
förening, vi har cirka 1000 
aktiva barn och unga från 
de minsta knattarna i Fot-
bollsskolorna till elit och 44 

lag i seriespel som årligen 
genomför över 340000 trä-
nings- och matchtimmar år-
ligen. Våra 150 ideella leda-
re lägger ner cirka 65000 le-
dartimmar per år vilket mot-
svarar ca 40 heltidstjänster. 
 
Vårt mål är att fortsatt vara 
Skånes största breddfören-
ing samtidigt som vi vill vara 
representerade i flick- och poj-
kallsvenskan och i juniorall-
svenskan. Våra båda repre-
sentationslag skall bestå till 
minst 75% av spelare från vår 
egen ungdomsverksamhet. Vi 
skall vara bland Sveriges bäs-
ta utbildnings- och utveck-
lingsmiljöer för unga spelar.

Succesivt målar vi stadsde-
len Limhamn Bunkeflo i LB07s 
röda färger. Vi skall synas 
både på och utanför planen. 
 
Ditt stöd handlar om så myck-
et mer än bara fotboll, det 

if Limhamn bunkefLo – en spännande deL av det nya maLmö!

handlar om att sätta stadsde-
len Limhamn Bunkeflo på den 
stora kartan. Du följer väl med 
på den här resan?

Vår utbildningsplan är i tre 
steg med början i:

1. Lek med bollen - vår fot-
bollslekskola som präglas 
av bollekar och glädje vil-
ket förhoppningsvis leder 
till livslång kärlek till fotboll 
och LB07.

2. Spel med bollen - här lär vi 
oss spelet och här sätter vi 
spelaren i centrum. Vi skall 
jobba med värderingar, at-
tityd och inställning.

3. Tävling med bollen - här 
tränar vi mer än tidigare 
och matchningen blir be-
tydligt tuffare för att så 
många spelare som möj-
ligt skall kunna ta det sista 
steget till A-truppen.

Fokus skall alltid vara gläd-
je och hälsosamt idrottande. 

Vi vill fostra och skapa kam-
ratskap, fair play, hänsyn och 
klubbkänsla.

Vi erbjuder barn och ungdo-
mar en fantastisk fritidssys-
selsättning, att få träna och 
spela fotboll i en socialt trygg 
miljö med välutbildade leda-
re vilket borgar för en gedi-
gen utbildning på och utanför 
fotbollsplanen.

Vill du börja spela fotboll så 
kontakta Jonas Snygg på te-
lefon: 076-858 13 49 eller via 
e-post: jonas@lb07.se

Vill du engagera dig i fören-
ingen eller vill du stödja för-
eningen så kan du kontak-
ta Johan Andersson på tele-
fon: 070-438 34 61 eller via e-
post: johan@lb07.se

 

Håll dig uppdaterad på 
WWW.LB07.SE

vår stadsdeL – vår förening

www.lb07.se

Henrik Bäckström, A-lagsspelare:
”Jag har spelat i klubben sedan 
jag var 5 år och jag har ett 
stort hjärta för klubben”

Renée Fredlund, ungdomsledare:
”LB07 har en stor betydelse för 
många i stadsdelen och jag vill 
vara en aktiv del av detta”

Malin Nilsson, ungdomsspelare: 
”Jag spelar i LB07 för att vi har så 
kul ihop och jag känner att här blir 

jag en bättre fotbollsspelare”

Fredrik Svensson, FS Grafiska:
”Vi är en av klubbens huvudsponsorer 
och vi har valt att stödja LB07 för allt 

det positiva som klubben gör för 
barn och unga”

Alexandra Benediktsson 
Landslagsspelare i F18 landslaget:

”I LB07 är det god gemenskap och genom 
en tuff konkurrens och bra träning känner 

jag att klubben ger mig möjlighet att 
nå hela vägen till Damlandslaget”

Fred Lundahl, ungdomsspelare:
”I LB07 trivs jag och här finns bra 

kompisar och duktiga ledare och därför 
har jag valt att spela här”
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* Proven faster at 20m to 1.5m. Source: Dr. Ewald Henning University of Duisburg-Essen, Germany

Med Målet i fokus

Hos oss bor arbetsglädjen

På Wihlborgs har vi bestämt oss för att vara 
det fastighetsbolag som bäst förstår närings-
livets behov av kontor och lokaler i Öresunds-
regionen. 
Det är vår hemmaplan, det är här vi vill 
utveckla våra idéer om goda arbetsmiljöer 
– och det är här vi väljer att sponsra lokala 
föreningar.
 Heja LB07!

Vi ska vara 
bäst på 
hemmaplan
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Oliver Holder-Olsson 
Juryns motivering:
Olivers har visat upp ett 
stort engagemang både 
på och sidan av planen! 
Han har tagit många steg 
framåt i sin utveckling som 
spelare, men också visat 
prov på stor mognad med sin 
inställning och att alltid ge 
järnet både på träning och 
i match! En glädje och ett 
engagemang som smittat av 
sig på medspelare och ledare.

Sigrid Aas 
Juryns motivering:
Sigrid har varit en av de 
tongivande spelarna i vårt 
framgångsrika F97 lag som 
vann sin serie. Sigrid har 
var med att vinna DM med 
F96 och var även med i SM-
slutspelet. Sigrid debuterade 
i vårt A-lag den 2 juni borta 
mot Kenty med att göra 
sitt första mål i damettan. 
Sigrid har visat att genom hårt 
arbete kombinerat med talang 
och vilja kan man komma långt.  
Sigrid är en värdig vinna av 
LB07s Guldboll 2012. Sigrid 
är en värdig vinnare!

I våras spelade samtliga barn 
i F02-serien.
 Det blev ganska tufft för ni-
oåringarna att möta barn som 
var ett år - ibland två år - äldre. 
Till hösten anmäldes därför ett 
lag i F03-serien, och det har 
gått utmärkt. Några förluster, 
men seger i de flesta match-
er vilket gör att de nästa sä-
song kommer att spela i hög-
sta serien.
 Tioåringarna placerade sig 
i toppen under våren och flyt-
tades in i A-serien under hös-
ten. Tempot skruvades upp 
och kampen om bollen hård-
nade. Spelarna utvecklades 
fort och tog stora kliv från 
match till match.  De bjöd på 
fantastiskt underhållande fot-
boll med fint passningsspel 
och tog efterhand för sig mer 
och mer i närkamperna. Laget 
förlorade nästan alla matcher i 
mål räknat, men spelade väl-
digt fin fotboll som kommer att 
vinna på sikt. I Malmömäster-
skapet tog F02 revansch och 
tog hem den eftertraktade ti-
teln: Årets Malmömästare. 
Under 2012 har lagen deltagit 
i flera cuper. Vi har också ar-

årets Ledare 2012
Tilldelas Renée Fredlund 
 
Juryns motivering: 
Renée har visat prov på ett 
ideellt engagemang utöver 
det vanliga. Hon har med fullt 
engagemang och kraft tagit 
sig an arbetsuppgifter både i 
P02 Bunkeflogruppen och all-
tid ställt upp när klubben be-
hövt hjälp. Som den duktiga 
ledaren hon är har hon med 
framgång entusiasmerat an-
dra att bli ledare och har till-
sammans med sina kolleger i 
P02 B byggt upp en organisa-
tion som idag är ett föredöme 
för hela föreningen.

guLdboLLen 2012

rangerat en egen cup på Wihl-
borgs Arena. Våren avsluta-
des med grill och fotbollsmat-
cher på Limhamns IP tillsam-
mans med alla familjer. In-
för höstsäsongen laddade vi 
med ett träningsläger med en 
övernattning - första gången 
som många barn var på läger.  
Aktiviteterna har ordnats av 
en mycket engagerad och 
generös föräldragrupp, med-

an det sportsliga skötts av 
tre tränare, givetvis också 
föräldrar! Årets sponsor är 
Heidelberg Cement. Tack! 
 
F04/05
Vi är ett nystartat tjejlag som 
har växt från 10 spelare till ca 
20 på bara någon månad. Vill 
du provträna med oss så trä-
nar vi tisdagar kl. 17.30–18.30 
i Wihlborgs Arena. Välkomna! 

Kamplaget
Kamplaget är fotbollslaget 
som står för att fotboll är för 
alla och att alla kan spela oav-
sett förutsättningar. Vi spelar 
seriespel och åker på cuper, 
men det viktigaste är gemen-
skapen och att vi har kul till-
sammans.

Gynna våra sponsorer 
– dom gynnar oss!

F02/03
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Så här enkelt blir du Medlem & vår Kompis:
Sätt in 375 kronor på Bankgiro: 951-6451.
V.V. uppge: namn, adress, e-post och mobilnummer.

Eller ring oss på 040-510002 så berättar vi mer.

Håll utkik efter erbjudande på LB07.SE!

BLI MEDLEM!
DIN INSATS
GÖR SKILLNAD!

Heja LB07!
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matcherna och vissa gillar att 
vakta målet men alla har kul 
och trivs speciellt när vi kör 
Zlatan leken på slutet. När det 
behövs kallar vi in extra mål-
vakter och konor dvs föräldrar 
och mor/farföräldrar.
 Vi ser fram emot utveckling-
en av vårt gäng och engage-
manget från både ledare och 
föräldrar!

PF08 B & L 
– FotbollsLEKskolan
I FotbollsLEKskolan är det full 
fokus på det som borde vara 
det mest självklara inom fot-
bollen, oavsett ålder och kön 
på spelarna, lek och glädje!
 Verksamheten är ideell och 
den ideella drivkraften kom-
mer att få en allt viktigare roll 
i samhället.
 I ett samhälle som ständigt 
blir hårdare och kallare blir 
behovet av oaser där lek och 
glädje prioriteras allt viktiga-
re för både barn, ungdomar 
och vuxna.
 Övningarna på träningarna 
är plockade ur ett väl genom-
tänkt koncept och anpassat 
efter kunskapsnivån hos bar-
nen. Ett par saker är centrala; 
passa, nicka, skjuta och dri-
va bollen med båda fötterna. 
Det är viktigt att barnen an-
vänder båda fötterna så att 
dom inte utvecklar en rätt 
och en fel fot. Det finns all-
deles för många skräckex-
empel på spelare som är en-
benta för att dom inte upp-
muntrades att använda båda 
sina fötter när dom växte 
upp. Välkomna att prova på! 
 
Dam U Elit
Blev 3:a till slut, började inte 
bra p våren men avslutade 

mycket bättre på hösten. Någ-
ra av dessa unga spelare har 
tränat och spelat med A-laget. 
 
Dam U
Efter en knackig vår så tog 
tjejerna sig samman och le-
vererade det mål vi satte inn-
an hösten började, vi vann alla 
matcher och vann Dam U div 1. 
 
F97
Vann Sanktan Skåne både 
vår och höst utan att förlo-
ra, vinner också Sanktans 
riksfinal som var målet i år. 
Ett mycket högt och svårt 
mål men med detta fantas-
tiska lag så blev det uppfyllt! 
 
F16
Spelade DM och vann i skå-
ne, fortsatte i SM och blev 
till slut 4:a efter finalspel i 
Gävle. Att bli 4:a i Sverige 
är en mycket bra prestation. 

F99
Guld i serien under hösten 
för LB07 F99. Nu satsar LB07 
på bredfront. Det är inte bara 
damlag och flicklaget med tje-
jer födda 1997 som vinner. Nu 
vinner även F99 i LB07. Guld i 
Kaviar cup 2011, guld i Åshöj-
dens cup 2012 och 5-0 mot 
LDB FC hemma i seriefinal. 
 
F00
Tjejerna i F00 har tagit sto-
ra kliv och skördat fina fram-
gångar under 2012 samtidigt 
som spelarna har fått prova 
på 9-manna och 11-manna-
spel ett år i förväg. 
 Att bredden är god rå-
der det inget tvivel om i 
den harmoniska gruppen 
som består av 22 spelare. 
I våras blev det silver i Tjej-
cupen i Staffanstorp trots 
att vi ställde upp med 2 
jämnstarka lag i turnering-

en och sedermera blev det 
serieseger i 7-mannaspelet.  
Därefter fortsatte framgång-
arna med Guld i Sommar-
cupen i Hällevik, silver i Mal-
mömästerskapet och som 
avslutning silver i Sparban-
ken Öresund Cup i Strö-
velstorp vilket var premiär-
turneringen för 11-manna-
fotboll. Det är med tillför-
sikt vi ser framemot 2013! 
 
F02/03
Fin fotboll vinner på sikt 
Flickor 10 har åkt berg- och 
dalbana i år - i alla fall om 
man ser till matchresultaten. 
Men de vann årets viktigaste 
match och kan nu presentera 
sig som Malmömästare!
 Flickor 9 har vässat for-
men utan tävlan och resulta-
ten lovar gott. De unga spe-
larna födda 2002 och 2003 
tränar tillsammans två gång-
er i veckan. Nya barn ström-
mar till och vid årets slut in-
gick över trettio spelare i trup-
pen. Alla är oerhört träningsfli-
tiga och utvecklas i snabb fart.  

F99

F00

F00
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riespel för 03:or. Detta gjor-
de vi med blandat resultat 
med en bra erfarenhet rikare! 
Vår trupp har växt från 35 barn 
till nästan 50 barn(tack för det 
EM!) och det blir spännan-
de att följa laget under 2013. 
 
P04 L
Början av 2012 startade med 
en massa spring och glada 
killar som jagade en boll vart 
den än gick. Tiden gick och vi 
tränade mer och mer på pass-
ningar, driblingar, skott och 
diverse. 2012-04-29 började 
Bulltofta Cup och detta var nå-
got som alla barnen såg fram 
emot. Lagledare, föräldrar, 
mor/farföräldrar var på plats 
för att supporta våra kämpar. 
Efter Sommaren var det dax 
igen med Bulltofta Cup för sis-
ta gången för våra 8-åring-
ar, och nu kunde man verk-
ligen märka vilken utveckling 
som hade skett. Barnen titta-
de upp, passade mer, och för-

sökte hela tiden följa bollen. 
Nu är det höst och en mas-
sa nya träningar inför 2013 
då vi ska börja spela serie, 
och en sak är säker och det 
är att vi har en massa gla-
da killar som älskar fotboll. 
 
P05 B
Laget har under året bestått 
av ca 40 killar. Unde vår- och 
höstsäsong har vi deltagit i 
seriespelet på Bulltofta. To-
talt har 35 killar varit med 
och representerat oss i den-
na mycket uppskattade turne-
ring. Under året har vi delta-
git med två lag i en turnering 
i Oxie samt haft flera utby-
ten med Klagshamns IF som 
vi träffat och spelat mot både 
inomhus och utomhus. Vår-
säsongen avslutade vi med 
en sommarfest med grillning, 
lekar och inte minst en spän-
nande match mot föräldrar-
na. Tack till alla killar och för-
äldrar för ert engagemang. 

P05 L
Vi är ett glatt gäng som har 
varit igång en del år nu! Vill 
ni komma och provträna 
med oss så tränar vi just 
nu på söndagar mellan kl. 
13.00–14.00. Välkomna! 
 
P06 B
Det är med stor glädje att se 
våra fantastiska 06:or i Bun-
keflo och den fotbollsutveck-
ling som har skett under året 
som gått. De har funnit glö-
den, engagemanget, team-
känslan och den sociala kom-
pisbiten under det gångna 
året. Detta kan vi se genom 
allas deltagande vid varje 
träningstillfälle, samt att del-
tagandet ökat under året.  
Jättekul och spännande att föl-
ja detta lag och deras utveck-
ling tycker vi som tränar laget. 

PF06 L
Året som gått med PF06 Lim-
hamnsgruppen. Det är så ro-
ligt att se hur alla har utveck-
lats! Det gäller passningar, 
skott, nickar, speluppfattning, 
m.m. Men det absolut bästa är 
hur kamratskapen i gruppen 
förstärkts, detta samtidigt som 
det tillkommit fler barn i laget. 
Vi ligger nu runt 25 barn/trä-
ningstillfälle. Eftersom vi när-
mar oss ”matcher” har vi bör-
jat träna på olika matchsitua-
tioner. Det viktigaste är dock 
fortfarande att träningen inne-
håller inslag av lek och glädje. 
 
PF07 B
Utesäsongen är slut och vi nö-
ter innekonstgräs tills våren 
kommer. För ett år sedan var 
ofta självmålen lika frekven-
ta som dem framåt. Nu är det 

stundtals riktigt spel där bar-
nen rör sig så att de kan få bol-
len i nästa moment, ofta skri-
kande ”PASSA MEEEEEJ!!!!”, 
för att hjälpa bollinnehavaren 
på traven. Inte sällan kommer 
det dessutom en pass. Samti-
digt är ju inte fotboll mer lag-
sport än att det behövs någ-
ra target players som själ-
va vågar göra en dribbling 
och söka sig mot mål, sna-
rare än att slå ängsliga pass 
mot hörnflaggorna. I 07B vim-
lar det av spelare som kän-
ner sig kallade till den upp-
giften och man behöver säl-
lan känna sig ensam i närhe-
ten av bollen. Vi har skoj mest 
hela tiden och roligare blir det 
i takt med att allt fler bredsi-
dor slås med insidan av foten 
och bollen tas från motspe-
larna och inte medspelarna. 

Alla barn födda -07 är hjärt-
ligt välkomna att komma och 
spela i vårt glada gäng be-
stående av allt från tränarför-
äldrar som lär ut dygder som 
kompisanda och fairplay och 
brådmogna ”storasyskonty-
per” som lärt sig detta till stor 
glädje redan nu och säkert 
av värde i framtiden, till san-
na individualister som spelar 
100% Zlatan style vilket säkert 
kan räcka ända till San Siro. 
 
PF07 L
Limhamnsgänget PF07 är ett 
glatt gäng som trivs med sina 
kompisar och har välkom-
nat nya under hela hösten. 
Vi har lärt oss passa, dribbla 
och skjuta på både liggande 
som rullande boll, vi har lärt 
oss kalla på kompisen så han 
kan passa. Några går hårt in i 

P05B

P04L

Fotbollslekskolan
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till final där vi mötte ett star-
kare MFF som placerade oss 
på en andra plats. Just nu del-
tar vi i Skåne VM med tre lag, 
denna cup löper från höst till 
vår med dubbelmöten. Så det 
är bara på med underställen 
och köra. Vi inledde i oktober 
ett roligt samarbete med Lim-
hamns Brottarklubb som er-
bjuder våra killar brottnings-
träning/fysträning en dag i 
veckan under vintersäsong-
en. Responsen från killarna 
har varit toppen, 20-30 barn 
varje vecka deltar och trä-
ningen är mycket uppskattad. 
 
P02 L
Vinnare av årets BIF-Cup! 
3:a i årets WV Cup där en-

dast MFF och Hammarby kom 
före oss. Vinnare av samtliga 
våra serier under året, 4 seri-
er totalt med kronan på ver-
ket under hösten då vi vann 
A-serien. Mycket glädje, lag-
moral och ordentlig träning 
från både tränare Gedeon 
och grabbarna i laget ligger 
till grund för dessa fina resul-
tat. I vårt lag har vi roligt ihop 
både på och utanför plan. 
 
P03 B
2012 har varit ett händelserikt 
år för Bunkeflos 03:or. Första 
året med seriespel i Skåne-
boll, där vi ställt upp med 3 lag 
uppdelade på 3 nivåer. Vårens 
program fylldes också med 
deltagande i Åshöjden cup, 

Vellingecupen, Team Spor-
tia-cupen i Ystad, cup i Höllvi-
ken samt förstås vår egen In-
door Cup som vi genomförde 
tillsammans med Limhamns-
gruppen.
 Flera av spelarna deltog i 
LB07 fotbollscamp 2012, Kal-
vinknatet och som maskotar 
vid en av A-lagets matcher. 
Därutöver har vi haft en del 
teambuilding-övningar i form 
av strandfotboll på Ribers-
borg, lagkväll på Leos lekland 
och sen inleddes höstsäsong-
en med ett lyckat träningslä-
ger i Höllviken. Vi hade tur 
med vädret och kunde kom-
binera 2 träningspass med 
bad- och strandlekar på lör-
dagen. Söndagen avslutades 

lägret med träningsmatcher 
mot BK-Höllviken. Hösten fyl-
ler vi med Allahelgonacupen 
i Eslöv, Tomtecupen i Malmö 
samt deltagande med ett lag 
i Skåne-VM. Därtill kommer 
ett flertal träningsmatcher i 
Wihlborgs arena mot olika lag. 
 
P03 L
I år är första året med 7-man-
nafotboll och spel i Sank-
tan. Vi har haft igång tre lag 
och 30 spelare. Vi har fått se 
många fina platser och mött 
många trevliga lag i en sek-
tor från Smygehuk i sydost 
till Södra Sandby i nordost. 
Barnen har tillsammans trä-
nat åtskilliga hundratals tim-
mar och har utvecklats på 
många sätt, motoriskt, fy-
siskt, socialt och dessutom är 
dem lärt sig lite fotboll på kö-
pet. Vi har haft mycket skoj i 
år och kamratskapen är bra. 
 
P04 B
Återigen ett händelserikt år för 
våra grabbar i 04-Bunkeflola-
get. Vi har arrangerat vår första 
Indoor-Cup som blev en suc-
cé med 40 spelande lag och 
över 500 sålda hamburgare! 
Laget har varit med på ett 
antal cuper utomhus un-
der året, och nu till vintern 
så blir det inomhuscuper. 
Förutom detta så har vi även 
spelat 12 omgångar på Bull-
tofta. Vi har även tjuvstar-
tat med ett 7-manna lag i se-

P03B P03B
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tade vi på en hedrande an-
draplats. I MM åkte vi ut mot 
MFF i semifinalen. Somma-
rens cup blev Cup Denmark 
i Ishöj utanför Köpenhamn. 
Killarna vann grupp A ef-
ter seger mot lag från Sveri-
ge och Polen samt oavgjort 
mot ett lag från Nordirland. 
I kvartsfinalen besegrades 
Strömsgodset (vars A-lag le-
der Norska ligan) med 2-0.
 I semifinalen ställdes vi 
mot Scottish Youth Foot-
ball Association (SYFA), 
det blev en jämn och hård 
match som vanns på straffar 
med 4-1 efter 2-2 vid full tid. 
I finalen mötte vi Klaipedos 
från Litauen, flera av de-
ras spelare är riktigt sto-
ra och tunga, men de vägde 
lätt mot våra killar som en-
kelt vann finalen med 4-0. 
Säsongen är inte slut ännu, nu 
till helgen skall vi ställa upp i 
elitturneringen Gais-open. 
 
P99
Vi har efter vår första säsong 
som ”riktiga” fotbollsspelare 
(11-manna) gjort stora fram-
steg i fotbollens ädla konst. I 
årets seriespel slutade vi på 
övre halvan med båda våra 
serielag och till årets höjd-
punkt måste nämnas när vi 
deltog i Gothia Cup i Göte-
borg. Nästa år siktar vi på att 
delta i Skåneserien och det 
skall bli spännande och se om 
vi kan fortsätta vår positiva ut-
veckling…

P00
Under året har vi inom P00 
haft igång cirka 20 spelare 
och deltagit i två serier under 
våren där vi spelat sjuman-
na fotboll.  Under våren har vi 
också spelat en rad olika cu-
per bl a Wormo cupen i Lands-
krona där vi kom tvåa.
 I slutet av sommaren tog vi 
med både föräldrar och spe-
lare till Mjällby IF:s cup i Häl-
levik som erbjuder en fantas-
tisk miljö och ett mycket bra 
arrangemang. Vi lyckades 
där vinna B-slutspelet och 
hade en fantastisk helg till-
sammans. Under hösten 2012 
har vi valt att spela i en tuff el-
vamanna serie för pojkar föd-
da 1999, vilket blev en utma-
ning. Vi har gjort detta som en 
förberedelse inför 2013 och 
för att underlätta vår egen lo-
gistik med bara ett lag. För-
hoppningsvis kan det bli en 
bra plattform att stå på in-

för elvamannaspelet framö-
ver då vi ska spela mot jämn-
åriga. Tränarna LB07 P00. 
 
P01 B
Efter en kall vinter med Cham-
pions league spel och en lyck-
ad LB07 Indoor Cup började 
äntligen vårsäsongen med se-
riespel och cuper som sedan 
traditionsenligt avslutades 
med Kalles Kaviar cup i Bo-
huslän. Många föräldrar var 
med och det blev umgänge 
med sol, bad och räkmackor. 
Höstsäsongen  började och 
vi fick några nya killar och ett 
större samarbete med Lim-
hamnsgruppen, villket vi är 
väldigt glada för. Vi ser fram 
emot ett spännande 2013. 
 
P01 L
Vi har fortfarande en stor 
trupp bestående av [36] grab-
bar. Under hösten, liksom ti-
digare har vi spelat med tre 
lag i tre olika serier (A2, B2 
och C1). Förutom seriespel 
så har vi deltagit i Eskilsmin-
nes cup, Kids & Friends Cup 

i Borgeby samt Husies höst-
cup. Dessutom spelar vi un-
der vintern med ett lag i ”Skå-
ne-VM” som arrangeras av BK 
Höllviken. Vår ambition i serie-
spelet har varit att i den mån 
det är möjligt låta spelarna få 
prova på att spela dels på lite 
svårare nivå, dels på lite lätt-
are för att alla skall utvecklas 
så mycket som möjligt. Grab-
barna har uppskattat detta 
upplägg. Särskilt roligt har det 
varit att få spela våra första 
hemmamatcher på den nya 
fina konstgräsmattan! Vidare 
är det värt att nämna att vi un-
der hösten har utökat vårt ut-
byte med Bunkeflosektionen.
 Vi har numera två gemen-
samma träningar i veckan 
och inför vårterminen plane-
rar vi att anmäla ett gemen-
samt 11-mannalag i serien för 
de som är födda 2000. Vi vill 
passa på att tacka alla leda-
re, föräldrar och syskon som 
hjälpt oss under säsongen. Ni 
har alla bidragit till den posi-
tiva stämning som präglar en 
bra och rolig verksamhet.

P02 B
Under året som gått har P02 
LB07 Bunkeflogruppen haft 
50 spelare igång på träning 
matcher och cuper. Det har 
varit roligt att se våra duktiga 
spelare ha kul och utvecklas 
under året. 
 Vi har under stor del av året 
kunnat erbjuda våra spela-
re tre träningar i veckan så 
det har funnits gott om till-
fällen att träna för våra grab-
bar. I våras anordna vi ett trä-
ningsläger i Hörby där vi hyr-
de in Coerver tränare som 
drev träningen i tre timmar 
om dagen. Det var en mycket 
populär helg bland spelarna.  
I våras hade vi 3 lag i serei-
spel och i höstas hade vi 4 lag 
i seriespel.
 Under våren spelade vi 
även Halör CUP med 112 
deltagande lag från stora de-
lar av Sverige och Danmark, 
och vi placerade två lag i A-
slutspel. Under slutet på vår-
säsongen startade även Mal-
mömästerskapet där vi gick 
obesegrade hela vägen fram 

P01L Ett lyckligt gäng efter segern i Kids & Friends Cup i Borgeby den 14 oktober. 

P02B
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U 19 & U 17
Har under året varit en trä-
ningsgrupp som tränat till-
sammans under ledninga av 
Björn Peters, Andreas Green 
och Armend Kryeziu.Båda la-
gen har varit kvalificerade för 
junior och pojkallsvenskan för 
2012. Målsättningen för båda 
lagen var att nå så högt som 
möjligt i serien. U 17 laget var 
i grunden en plattform av våra 
duktiga p-95 som var nära 
redan ifjor att ta steget upp i 
pojkallsvenskan Elit som ett 
år yngre men där man föll på 
målsnöret.
 Detta året fanns bara ett 
mål och det var att bli num-
mer ett i serien och få som för-
sta LB07 lag vara kvalificerad 
för pojkallsvenskan Elit och 
SM-slutspel. När det var tre 
omgångar kvar av serien var 
LB07 redan klara vinnare av 
serien, det blev 7 poängs skill-
nad förre tvåan Trelleborgs 
FF. När väl SM-slutspelet 
började fick man en svår bor-
ta match mot Gunnelse från 
Göteborg, det blev en match 
där man som LB07 supporter 
kände att hur kan fotbollen 
vara så orättvis och att bäs-
ta laget inte alltid vinner, efter 
stor dramatik förlorade LB07 
med 3-2 där Gunnelse gör det 
avgörande målet när det åter-
står 2 min av matchen. Under 
sommaren deltog man också 

i en turnering i Danmark (Cup 
Danmark) för juniorer där 
man final föll på straffar mot 
Lunds BK duktiga U 19 lag. 
U-19 laget som spelade i ju-
nior allsvenskan började se-
rien mycket bra och låg efter 
halva serien på andra plats 
med bara Lanskrona Bois 
framför sig, laget bestod av 
spelare från vårt a-lag, juni-
orer samt spelare från vårt 
U 17 lag. Efter sommaruppe-
hållet blev det tyvärr lite stol-
pe ut i en del viktiga matcher 
mot topplagen i serien, paral-
lellt med serien deltog vi ock-
så DM och MM för herrjunio-
rer. I DM ( Skånemästerska-
pet ) hade vi kommit fram till 
semifinal mot 
 MFF som är en av Sveri-
ges bästa U 19 lag matchen 
spelades på anrika Malmö 
Stadion en varm sensommar 
kväll, matchen stod 1-1 vid 
full tid och det blev förlägg-
ning 2x15 minuter där LB07 
avgick som vinnare med 2-1, 
en seger som innebar att man 
var i final mot Ängelholms FF 
ett av lagen som man hade i 
serien. Finalen spelades på 
”nya” Limhamns IP, några da-
gar innan finalen hade LB07 
mött Ängelholm i serien och 
förlorat med 2-4. LB07 kom ut 
i finalen som ett helt nytt lag 
och i stället för att få stolpe ut 
hade man turen på sin sida i 

denna match och vann med 
3-1,för första gången i LB07 
historia som man blir SKÅN-
SKA MÄSTARE för herrjunio-
rer. Vandringssköldens tidiga-
re vinnare har varit MFF, Hel-
singborg IF och Trelleborg FF.
 Efter segern i DM var det 
serien som var det stora må-
let för hösten, där man efter 
bra spel i många matcher inte 
fick med sig den poäng som 
man kanske borde fått, man 
slutande som 5 i serien och 
man får behålla sin plats i ju-
nior allsvenskan även nästa 
år. Sista tävlingsmatchen för 
året är MM final mot BK Olym-
pic, detta blir en fin avslutning 
på säsongen 2012. Går det 
riktigt bra i sista matchen så 
blir slutresultat för båda lagen 

vinnare av Pojkallsvenskan, 
Skånemästare för herrjunio-
rer, Malmömästare för junio-
rer. Ett ganska bra år för klub-
ben som satsar på egna spe-
lare för framtiden. Vi ser fram 
i mot nya framgångar 2013.

P97
Är ett gäng som tagit ett stort 
steg i sin utveckling i år. Vi 
har 19 killar som alltid ger 
järnet,vilket visat sig på pla-
nen. Vi deltog i future cup i 
påskas. I DM P16 gick vi vi-
dare från gruppen men förlo-
rade i första slutspels match-
en. I MM P16 tog vi oss till 
kvartsfinal. I Skåneserien vår 
slutade vi 5:a med många ud-
damåls förluster. I Skånese-
rien höst slutade vi på en 2:a 
plats som bästa Malmö lag. 
Vidare nu i höst kommer ett 
antal av killarna ha provträ-
ningar för U17 truppen till näs-
ta säsong. Några av våra killar 
har redan varit uppe i träning 
samt spelat matcher för U17 
denna säsong. Bra kvitto på 
att träning samt träningsnär-
varo spelar roll. 4 pass i veck-
an tränar dessa flitiga killar 
fotboll och många av dem trä-
nar utanför planen för att för-
bättra sina egna små brister.

P98
Våra 14-åriga killar har under 
säsongen spelat i två serier. 
Sanktan Skåne A, en myck-
et jämn serie där vi slutade 
6:a, 1 poäng efter 3:an (!). 
I Sanktan Sydvästra B slu-
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tade vi på en hedrande an-
draplats. I MM åkte vi ut mot 
MFF i semifinalen. Somma-
rens cup blev Cup Denmark 
i Ishöj utanför Köpenhamn. 
Killarna vann grupp A ef-
ter seger mot lag från Sveri-
ge och Polen samt oavgjort 
mot ett lag från Nordirland. 
I kvartsfinalen besegrades 
Strömsgodset (vars A-lag le-
der Norska ligan) med 2-0.
 I semifinalen ställdes vi 
mot Scottish Youth Foot-
ball Association (SYFA), 
det blev en jämn och hård 
match som vanns på straffar 
med 4-1 efter 2-2 vid full tid. 
I finalen mötte vi Klaipedos 
från Litauen, flera av de-
ras spelare är riktigt sto-
ra och tunga, men de vägde 
lätt mot våra killar som en-
kelt vann finalen med 4-0. 
Säsongen är inte slut ännu, nu 
till helgen skall vi ställa upp i 
elitturneringen Gais-open. 
 
P99
Vi har efter vår första säsong 
som ”riktiga” fotbollsspelare 
(11-manna) gjort stora fram-
steg i fotbollens ädla konst. I 
årets seriespel slutade vi på 
övre halvan med båda våra 
serielag och till årets höjd-
punkt måste nämnas när vi 
deltog i Gothia Cup i Göte-
borg. Nästa år siktar vi på att 
delta i Skåneserien och det 
skall bli spännande och se om 
vi kan fortsätta vår positiva ut-
veckling…

P00
Under året har vi inom P00 
haft igång cirka 20 spelare 
och deltagit i två serier under 
våren där vi spelat sjuman-
na fotboll.  Under våren har vi 
också spelat en rad olika cu-
per bl a Wormo cupen i Lands-
krona där vi kom tvåa.
 I slutet av sommaren tog vi 
med både föräldrar och spe-
lare till Mjällby IF:s cup i Häl-
levik som erbjuder en fantas-
tisk miljö och ett mycket bra 
arrangemang. Vi lyckades 
där vinna B-slutspelet och 
hade en fantastisk helg till-
sammans. Under hösten 2012 
har vi valt att spela i en tuff el-
vamanna serie för pojkar föd-
da 1999, vilket blev en utma-
ning. Vi har gjort detta som en 
förberedelse inför 2013 och 
för att underlätta vår egen lo-
gistik med bara ett lag. För-
hoppningsvis kan det bli en 
bra plattform att stå på in-

för elvamannaspelet framö-
ver då vi ska spela mot jämn-
åriga. Tränarna LB07 P00. 
 
P01 B
Efter en kall vinter med Cham-
pions league spel och en lyck-
ad LB07 Indoor Cup började 
äntligen vårsäsongen med se-
riespel och cuper som sedan 
traditionsenligt avslutades 
med Kalles Kaviar cup i Bo-
huslän. Många föräldrar var 
med och det blev umgänge 
med sol, bad och räkmackor. 
Höstsäsongen  började och 
vi fick några nya killar och ett 
större samarbete med Lim-
hamnsgruppen, villket vi är 
väldigt glada för. Vi ser fram 
emot ett spännande 2013. 
 
P01 L
Vi har fortfarande en stor 
trupp bestående av [36] grab-
bar. Under hösten, liksom ti-
digare har vi spelat med tre 
lag i tre olika serier (A2, B2 
och C1). Förutom seriespel 
så har vi deltagit i Eskilsmin-
nes cup, Kids & Friends Cup 

i Borgeby samt Husies höst-
cup. Dessutom spelar vi un-
der vintern med ett lag i ”Skå-
ne-VM” som arrangeras av BK 
Höllviken. Vår ambition i serie-
spelet har varit att i den mån 
det är möjligt låta spelarna få 
prova på att spela dels på lite 
svårare nivå, dels på lite lätt-
are för att alla skall utvecklas 
så mycket som möjligt. Grab-
barna har uppskattat detta 
upplägg. Särskilt roligt har det 
varit att få spela våra första 
hemmamatcher på den nya 
fina konstgräsmattan! Vidare 
är det värt att nämna att vi un-
der hösten har utökat vårt ut-
byte med Bunkeflosektionen.
 Vi har numera två gemen-
samma träningar i veckan 
och inför vårterminen plane-
rar vi att anmäla ett gemen-
samt 11-mannalag i serien för 
de som är födda 2000. Vi vill 
passa på att tacka alla leda-
re, föräldrar och syskon som 
hjälpt oss under säsongen. Ni 
har alla bidragit till den posi-
tiva stämning som präglar en 
bra och rolig verksamhet.

P02 B
Under året som gått har P02 
LB07 Bunkeflogruppen haft 
50 spelare igång på träning 
matcher och cuper. Det har 
varit roligt att se våra duktiga 
spelare ha kul och utvecklas 
under året. 
 Vi har under stor del av året 
kunnat erbjuda våra spela-
re tre träningar i veckan så 
det har funnits gott om till-
fällen att träna för våra grab-
bar. I våras anordna vi ett trä-
ningsläger i Hörby där vi hyr-
de in Coerver tränare som 
drev träningen i tre timmar 
om dagen. Det var en mycket 
populär helg bland spelarna.  
I våras hade vi 3 lag i serei-
spel och i höstas hade vi 4 lag 
i seriespel.
 Under våren spelade vi 
även Halör CUP med 112 
deltagande lag från stora de-
lar av Sverige och Danmark, 
och vi placerade två lag i A-
slutspel. Under slutet på vår-
säsongen startade även Mal-
mömästerskapet där vi gick 
obesegrade hela vägen fram 

P01L Ett lyckligt gäng efter segern i Kids & Friends Cup i Borgeby den 14 oktober. 

P02B



1

Ledaren
mikaeL eriksson, ordförande i Lb07

Ibland kan fotboll vara 
nästa onödigt spännan-
de. Våra tjejer i A-laget 
gjorde en otroligt fin sä-
song där inte bara målet 
att nästa säsong spela i 
den nya Elitettan (serien 
under Allsvenskan) upp-
fylldes, utan man kom 
även till åttondelsfinal i 
Svenska Cupen och tog 
hem både MM och DM. 

Mycket starkt jobbat! Även 
killarna i A-laget utsatte oss 
för onödigt mycket spänning 
då fortsatt spel i Division Ett 
inte var klart förrän i sista om-
gången. Under säsongen fick 
många yngre spelare chan-
sen, och det var extra kul att se 
hur dessa vuxit som spelare.
 Våra ungdomsspelare visar 
verkligen att tillväxten i LB07 
är mycket god; F16 vann DM 
efter straffdramatik mot Kristi-
anstads DFF och tog sig vida-
re till SM-slutspel där de slu-

tade 4:a. Och killarna i junior-
laget besegrade Ängelholms 
FF med klara 3–1 DM. F97 tog 
hem Skåneserien för F15 och 
sedan Sanktans riksfinaler. De 
är alltså inte bäst bara i Skåne 
utan även i hela Sverige.
 Även våra yngre lag har vi-
sat upp mycket fina resultat 
under säsongen, och jag vill 
då också rikta ett mycket stort 
TACK till alla våra ledare som 
jobbar oerhört hårt för att alla 
våra ungdomar ska få en rolig 
och meningsfull fritid.

Ordförande: Mikael Eriksson
V. ordförande: Mikael Rasmusson
Ekonomi: Mattias Lamme
Sekreterare: Mikael Hinderoth
Ledamot: Anders Jarl 
Ledamot: Tommy Larsson
Ledamot: Erik Johansson
Ledamot: Stefan Katra
Ledamot: Sara Sonesson
Klubbchef: Johan Andersson     

Lb07:s styreLse 2012
IF Limhamn Bunkeflo 

Vår vision att skapa en förening för 2000-talet som förenar 
bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i 
framkanten av samhällsutvecklingen.  Vi tror att idrotten 
behövs alltmer i takt med att samhället fragmenteras, vil-
ket innebär att det uppstår behov av nya mötesplatser. För 
många människor kan en modern och stark förening bli kit-
tet – det som förenar och bidrar till lust och glädje. Därför 
måste alltid idrottsrörelsen vara större än själva idrottspres-
tationen. Därför är fotbollen ett verktyg för att nå högre mål.

Vår verksamhet inbegriper så mycket mer än elitfotboll. Vi 
är redan idag en av Sveriges största breddföreningar med 
lag alla åldersgrupper för både flickor och pojkar.  Vi driver 
sedan 1999 ett av Sveriges mest välkända och efterfrå-
gade hälsoprojekt – Bunkefloprojektet. Kamplaget är vårt 
lag för barn och ungdomar med funktionshinder. I verk-
samheten finns idag över 50 barn och ungdomar från hela 
Malmö. Vi äger själva vår inomhushall – Wihlborgs arena. 
Wihlborgs arena ger oss unika möjligheter att träna och 
spela med världens roligaste leksak – fotbollen. Dessutom 
möjliggörs att skolan i Bunkeflostrand kan ha fysisk aktivi-
tet på schemat varje dag för alla elever.

Vår vision: Vår vision är att skapa en förening för 2000-
talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke 
och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen.

Vår målsättning: Målsättningen är att vara en mötes-
plats för likasinnade människor som har passion och enga-
gemang för att skapa framtiden där fotbollen är ett verk-
tyg för att nå högre mål.

www.lb07.se
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Ledaren
mikaeL eriksson, ordförande i Lb07

Ibland kan fotboll vara 
nästa onödigt spännan-
de. Våra tjejer i A-laget 
gjorde en otroligt fin sä-
song där inte bara målet 
att nästa säsong spela i 
den nya Elitettan (serien 
under Allsvenskan) upp-
fylldes, utan man kom 
även till åttondelsfinal i 
Svenska Cupen och tog 
hem både MM och DM. 

Mycket starkt jobbat! Även 
killarna i A-laget utsatte oss 
för onödigt mycket spänning 
då fortsatt spel i Division Ett 
inte var klart förrän i sista om-
gången. Under säsongen fick 
många yngre spelare chan-
sen, och det var extra kul att se 
hur dessa vuxit som spelare.
 Våra ungdomsspelare visar 
verkligen att tillväxten i LB07 
är mycket god; F16 vann DM 
efter straffdramatik mot Kristi-
anstads DFF och tog sig vida-
re till SM-slutspel där de slu-

tade 4:a. Och killarna i junior-
laget besegrade Ängelholms 
FF med klara 3–1 DM. F97 tog 
hem Skåneserien för F15 och 
sedan Sanktans riksfinaler. De 
är alltså inte bäst bara i Skåne 
utan även i hela Sverige.
 Även våra yngre lag har vi-
sat upp mycket fina resultat 
under säsongen, och jag vill 
då också rikta ett mycket stort 
TACK till alla våra ledare som 
jobbar oerhört hårt för att alla 
våra ungdomar ska få en rolig 
och meningsfull fritid.
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Vår vision att skapa en förening för 2000-talet som förenar 
bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i 
framkanten av samhällsutvecklingen.  Vi tror att idrotten 
behövs alltmer i takt med att samhället fragmenteras, vil-
ket innebär att det uppstår behov av nya mötesplatser. För 
många människor kan en modern och stark förening bli kit-
tet – det som förenar och bidrar till lust och glädje. Därför 
måste alltid idrottsrörelsen vara större än själva idrottspres-
tationen. Därför är fotbollen ett verktyg för att nå högre mål.

Vår verksamhet inbegriper så mycket mer än elitfotboll. Vi 
är redan idag en av Sveriges största breddföreningar med 
lag alla åldersgrupper för både flickor och pojkar.  Vi driver 
sedan 1999 ett av Sveriges mest välkända och efterfrå-
gade hälsoprojekt – Bunkefloprojektet. Kamplaget är vårt 
lag för barn och ungdomar med funktionshinder. I verk-
samheten finns idag över 50 barn och ungdomar från hela 
Malmö. Vi äger själva vår inomhushall – Wihlborgs arena. 
Wihlborgs arena ger oss unika möjligheter att träna och 
spela med världens roligaste leksak – fotbollen. Dessutom 
möjliggörs att skolan i Bunkeflostrand kan ha fysisk aktivi-
tet på schemat varje dag för alla elever.

Vår vision: Vår vision är att skapa en förening för 2000-
talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke 
och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen.

Vår målsättning: Målsättningen är att vara en mötes-
plats för likasinnade människor som har passion och enga-
gemang för att skapa framtiden där fotbollen är ett verk-
tyg för att nå högre mål.
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MALMÖ, Svågertorp vid IKEA 
Mån-fre 7–20, lör-sön 10 –18

  Brandsläckare,
pulver, ABC,  6 kg
 Lämplig för bilen, båten, husvagnen, 
villan, sommarstugan, lägenheten m.m.      
21-332   

  Brandvarnare 
 Rök- och brandvarnare med foto-
elektrisk sensor.  
   21-803    

  Brandfilt 
 För släcking av brand genom 
kvävning.      21-335   

Vi gillar dig kompis! Spara inte på myset med tända ljus nu när mörkare tider kommer. 

  Brandsläckare,
pulver, ABC,  6 kg
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Var rädd om dig 

och din familj!

Med varma hälsningar 

Biltema Malmö 

Emil Svensson



En föreningstidning i samarbete mellan 
LB07 och Bunkeflostrands villaförening.
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Läs mer om:
Damlaget 

på sidorna 16–17

Läs mer om:
Ungdomslagen 
 på sidorna 2–9

Läs mer om:
Herrlaget 

på  sidorna 12–13


