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I skrivande stund är det påsk 
och vädret är ur led. Vi får väl 
börja vänja oss vid det nya 
klimatet.
 När det gäller LB07 så hän-
der det väldigt mycket i fören-
ingen nu. Vi tar krafttag för att 
foga samman allt som en sam-
manslagning av föreningar för 
med sig. Det har varit en kan-
tig väg men nu tror jag att vi är 
på rätt väg.
 Vårt representationslag var 
på träningsläger i Turkiet i 
slutet av mars och vi får hop-
pas att grabbarna inkl tränare 
och ledare får ihop alla detal-
jer som behövs för att fortsät-
ta vår strävan om att etablera 
oss på denna nivån. Har va-
rit på träningar och matcher 
och tycker personligen att vi 
höjt oss ytterligare ett snäpp. 
Skall bli oerhört skoj och se 
hur långt det bär.
 Vår nya röda dress är väldigt 
läcker och kommer att bidra till 
att sätta profilen på LB07 ex-
tra starkt. Tyvärr kommer våra 

Fotbollsälskare!

Ökat med nästan 100 medlemmar
Ny hemsida
Äntligen! Nu är villaförening-
ens nya hemsida sjösatt. Mest 
tack vare Marita Malmgren som 
gjort en fantastisk arbetsin-
sats. Välkommen att besöka 
www.bunkeflostrand.nu. Här 
finner du en mycket lättma-
növrerad informationscentral 
med allt matnyttigt för dig som 
är medlem.

Fler medlemmar, fler rondel-
ler och fler Bunkeflostrandsbor. 
Jag kan med glädje berätta att 
vi ökat med nästan 100 med-
lemmar till nu över 800 med-
lemmar i villaföreningen, jäm-
fört med förra året. Vårt närms-
ta mål är 1.000 och det känns 
inte alls långt bort…
 Det är tack vare dig som med-
lem som styrelsearbetet kan 
fortsätta för att Bunkeflostrand 
skall vara ett fantastiskt ställe 
att bo på. Geografiskt ligger vi 
fantastiskt med havet så nära, 
med magnifik utsikt över bron 
– förbindelsen med resten av 
Europa. 

matcher under 2008 att spelas 
på Malmö IP. Arenan delas av 
tre lag vilket gör att vi får hop-
pas på bra väder annars måste 
lagen flytta sina matcher bero-
ende på planens kvalitet. Det-
ta kommer innebära mer prak-
tiska problem men nu är det 
så att det finns inte tillgång till 

ström för våra nya lampor på 
Limhamns IP utan det tar det-
ta året att få detta på plats. Nu 
får vi ta detta på rätt sätt och se 
till att gå på våra matcher så vi 
får upp publiksiffrorna.
 Vår nya marknadsavdelning 
kommer ut med både hemsida 
och tidning  och div nya grepp.  

Anmäl dig som medlem ome-
delbart för att stötta vår fören-
ing som lägger väldigt mycket 
arbete på våra ungdomar och 
deras fritid. Vi får aldrig glöm-
ma vårt stora sociala upp-
drag att vara ett föredöme för 
många. Vi kommer att starta 
fler sociala projekt under vå-
ren. Detta kan ni läsa om i me-
dia framöver.
 Representationslaget kom-
mer att träna på Limhamns IP 
och en hel del av våra lag på 
herr och damsidan likaså för 
att hålla uppe tempot på Lim-
hamns IP.
 På Brovallen fortsätter allt i 
full kapacitet. Vi ser fram emot 
2008 års säsonger med till-
försikt !!  Nu gäller bara att fo-
cusera på framtiden.   

Med vänlig hälsning/
Best regards

Tommy Larsson 
ordförande LB07

 Min önskan är nu att vi alla 
boende i Bunkeflostrand finner 
hjärtat i byn och hjälps åt att 
bygga upp en vi-känsla.

Byggandet av den nya ron-
dellen på Klagshamnsvägen 
– Fjärilsgatan–Bomhögsvä-
gen har medfört att hastighe-
ten sänkts ganska ordentligt 
utanför skolorna. Mycket posi-
tivt, eller hur?
 Stadbyggnadsnämnden har 
godkänt detaljplan för byg-
gande av cirka 70 nya små-
hus i området norr om Naf-
fentorpsvägen. Främst hand-
lar det om friliggande hus men 
det kan även bli aktuellt med 
kedjehus. 

Ytterligare en rondell är pla-
nerad här vid Naffentorpsvä-
gen – Klagshamnsvägen  och 
kommer förmodligen också att 
ha en hastighetsbegränsande 
funktion. Nu återstår norra in-
farten på Klagshamnsvägen 
till Bunkeflostrand , där många 
medlemmar anser att hastig-

hetsbegränsande åtgärder är 
ett måste.

”Village People” 
Tillsammans med Sundsbro-
skolans rektor Maria Berben 
-Lidén, har villaföreningen star-
tat samverkansgruppen ”Villa-
ge People”.
 Hit har vi bjudit in företa-
gare, SPF, stadsdelsnämn-
den, fritidsgården, scouterna, 
LB07 med flera för att diskute-
ra vad vi tillsammans kan göra 
för att motverka skadegörelse 
och medverka till att få bättre 
självkänsla för ungdomarna i 
Bunkeflostrand.

Nattvandringen i vårt sam-
hälle på sena fredags- och lör-
dagskvällar har legat på is, men 
gör en nystart den 4 april.
 Alla klasser på Sundsbro-
skolan har tilldelats helger att 
ansvara för. Är du intresserad 
av och vill engagera dig med 
att Nattvandra tag kontakt med 
oss styrelsen@bunkeflostrand.
nu så slussar vi dig vidare.

Valborg
Bunkeflostrands villaförening 
arrangerar Valborgsfirande. 
Till årets Valborgstalare har vi 
lyckats locka Percy Nilsson, 
mannen bakom bl.a. Malmö 
Arena i Hyllie. Katarina Larke 
och kören sjunger för oss. Nytt 
för i år är att några ungdomar 
från Sundsbroskolan kommer 
att uppträda. Varmt välkomna 
till en hjärtlig Valborgsmässo-
afton som börjar ca 20.30 nere 
vid pumpstationen, rakt nedan-
för Bunkeflo idrottsplats. 

Glad vår och sommar tillönskar 
jag er alla och tack för årsmö-
tets förtroende att vara ordfö-
rande ytterligare ett år!

Petra Eninge
ordförande



Valborgsmässoafton 30 april
Traditionsenligt inbjuder Villaföreningen till årets festligheter.

Insamling av ris sker onsdagen den 30 april från kl. 14.00–18.30. 
OBS! Max Ø 5 cm grenar. Plats som anvisas är nere vid 

pumpstationen vid idrottsplatsen.

Fackeltåg med ungdomar från LB07 och Scouterna samlas kl. 20.00 
vid affärscentret och avgår kl. 20.15. Elden tänds ca kl. 20.30.

Årets talare är Percy Nilsson. 
Det bjuds också på sång och musik av Katarina Larke, 
ungdomar från Sundsbroskolan och kyrkokören.

Alla är Ni hjärtligt välkomna!
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Trygghetsmöte den 14 maj kl. 19.00!
Plats: Ängslättskolans matsal.

Mötet kommer att innehålla matnyttig information om trygghet, både i och utanför hemmet 
och för både barn och vuxna. Närpolisen, Grannsamverkan med flera informerar oss 

alla som är boende i Bunkeflostrand. Hjärtligt välkomna!
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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 i 100:- på Plusgironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn och adress samt vilket år avgiften avser.

För några år sedan utsågs 
Malmö till Sveriges bästa 
cykelstad. Här finns 41 mil 
cykelvägar som leder dig 
varthän du vill i Malmö och 
utbyggnaden bara fortsät-
ter. Det är miljövänligt att 
cykla och dessutom eko-
nomiskt. 

På våren vill vi gärna njuta  av 
naturens skirande grönska och 
härliga dofter så ofta som möj-
ligt när vi är lediga.
 Varför inte ta fram cyklarna 
och ge sig ut i naturen?  Till 
skogen, havet eller  till någon 
av de fina parker som finns i 
Malmö? 

Är din cykel rätt utrustad?
Nedanstående är vad som 
krävs:

Röd reflex bakåt. Kan kombi-
neras med baklykta.

Baklykta: rött sken, 
ej blinkande. *

Framlykta: vitt sken, 
ej blinkande. *.

Vit reflex framåt.

Sidoreflex, orangegul.

Färdbroms. Vid skjutsning av 
barn fodras dessutom två av 
varandra oberoende brom-
sar.

Fungerande ringklocka.

* Lyktor behövs bara vid cyk-
ling i mörker
 
Du behöver inte gå i körskola 
för att få cykla. Det innebär inte 
att du kan cykla som du vill. Du 
måste följa samma trafikregler 
som bilisterna.
 En del cyklister blir irritera-
de då de upplever att bilarna 
inte visar hänsyn. Tyvärr be-
ror det ibland på att cyklister-
na inte alltid känner till att cy-
klister följer samma trafikreg-
ler som bilister.

Även cyklister får böter 
Att man kan få böter om man 
cyklar i mörker utan lyse vet 
de flesta cyklister.
 Betydligt färre är medvetna 

om att en cyklist lyder under 
trafiklagstiftningen och därför 
kan bötfällas för precis sam-
ma trafikföreteelser som en bi-
list. Här nedan kan du se hur 
mycket överträdelserna kan 
kosta dig. Kasta inte pengar-
na i sjön! 

Bötesbelopp 500 kr:
•	 Ej	använt	cykelbana	där	så-

dan funnits.

•	 Ej	 använt	 belysning	 som	
finns på cykeln.

•	 Ej	iakttagit	väjningsplikt	när	
man kört in på väg från cy-
kelbana.

•	 Paråkning	på	cykel	s.k.	ram-
ning, 500 kr vardera.

•	 Ej	gett	signal	för	att	förebyg-
ga eller avvärja fara.

•	 Ej	gett	tecken	vid	sväng	el-
ler körfältsbyte.

•	 Ej	följt	anvisningar	genom	
märken eller vägmarkering-
ar. 

•	 Ej	respekterat	väjningsplikt	
vid övergångsställe.

Bötesbelopp 
1.000–1.500 kr:
•	 Låtit	bli	att	lyda	polismans	

tecken 1.000 kr.

•	 Omkörning	strax	före	obe-
vakat övergångsställe 
1.500 kr

Något att tänka på
Om du kommer på en cykelba-
na och skall korsa eller cykla 
in på en väg, har du som cy-
klist väjnigsplikt mot trafiken 
på vägen. I dessa fall finns det 
vanligtvis inte något väjnings-
pliktmärke.

Tänk på att cyklar syns säm-
re än bilar i korsningar. Du kan 
därför aldrig vara säker på att 
bilisterna har uppmärksam-
mat dig. 

Som cyklist måste du vara be-
redd på överraskningar. Små 
barn kan komma utspringan-
de i gatan eller en bildörr kan 
plötsligt öppnas framför dig. 

På cykelbanan skall cyklister-
na oftast samsas med gåen-
de, andra cyklister och ibland 
mopedister. Reglerna är de-
samma som på vägen, du cyk-
lar på höger sida och kör om 
till vänster.
 Om du kör om gående kan 
det vara bra att tänka på att 
cykeln är ett tyst fordon och 
att du antagligen inte hörs. En 

Malmö är cykelstaden
signal på ringklockan kan för-
bättra samspelet mellan gåen-
de och cyklister. 

Cykla aldrig på gångytor!
Vägmärken som är viktiga att 
komma ihåg är huvudled, stop-
plikt och väjningsplikt. Även du 
som cyklar måste alltid stanna 
vid stopplikt och rött ljus.

Cyklister är oskyddade trafi-
kanter. Använd cykelhjälm! Av 
10 dödade cyklister har nio hu-
vudskador.

Kerstin Alsén

Tips:
Ge er ut på en cykeltur och 
njut av vår vackra natur! Förhöj 
upplevelsen med en korg fylld 
med det ni tycker är gott. 
Här följer ett recept på en 
mycket god och lättlagad 
chokladkaka att ha med sig i 
kaffekorgen.

CHOKLADKAKA
3 dl socker
2½ dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
3 msk kakao
150 g smält, avsvalnat mar-
garin
2 ägg 
1½ dl hett vatten

Blanda alla torra ingredienser. 
Tillsätt margarinet och de lätt 
uppvispade äggen. Blanda till 
sist ned vattnet. Häll smeten i 
en smord och bröad  1½-liters 
form. Grädda i medelstark 
ugnsvärme, 175–200 grader 
i ca 40 min.

Lycka till!
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Många av er lade kanske märke till vår trafikmanifestation, tis-
dagen den 13 november i fjol. Syftet med den var att göra folk 
uppmärksamma på att hastigheterna är på tok för höga i vårt 
samhälle. Vi har fått ett mycket positivt gensvar från Bunke-
flostrandsborna och därmed kommer vi att genomföra ännu en 
manifestation den 3 april.

Trafik

 Gatukontoret hade så vänligen lånat ut två hastighetsvagnar 
förra gången, en på Gottorpsvägen framför Sundsbroskolan och 
en på Klagshamnsvägen vid infarten till Sundsbrohallen. Tabel-
lerna nedan visar lite data från mätvagnarna. Högsta hastighet 
på Gottorpsvägen var 61 km/h (30 km) och högsta hastighet på 
Klagshamnsvägen var 84 km/h (50 km).

Hastigheterna är på tok för höga

Prisbarometern

Nu kryper köparna ut ur sina 
vinteriden igen.

Efter sju månader med sjun-
kande priser och taskiga eko-
nominyheter, har nu villa-
försäljningen kommit igång 
igen. 
 Det har nu blivit klart för våra 
oroliga köpare att räntan, fort-
sättningsvis, kommer att lig-
ga på låga nivåer. Alla för-
värvsarbetande har med läg-
re inkomstskatt fått mer peng-
ar i plånboken fr.o.m januari-
lönen. 
 Priserna på villor i Malmö 
har sjunkit med 8–12% sedan 
toppen i juli 2007 vilket innebär 
att fler kan köpa sitt drömhus. 

Chibapidoo!!!
Vi har dessutom på de flesta 
adresser fått en betydligt lägre 
fastighetsskatt. Den komman-
de ljusa varmare tiden spelar 

sin roll liksom börsen som nu 
tros öka efter en otroligt svag 
höst och vinter. 

Tillgången ökade 
Med andra ord; köparna har 
fått tillbaka framtidstron och 
helt plötsligt en dag i mars 
började telefonerna att ringa 
hos mäklarna igen! Antalet 
hus på den öppna marknaden 
har ökat lavinartat under vin-
tern men det totala tillsalube-
ståndet tros minska i allt for-
tare takt under våren.
 På den firma där jag mäk-
lar fastigheter sålde vi fem 
hus bara under mars månad 
i Bunkeflostrand. Många har 
frågat varför så många hus 

stått till salu just på ”Guldkus-
ten”. Detta har berott på att 
många Bunkeflostrandsinvå-
nare flyttar inom området, till 
nybyggda hus, då man trivs 
väldigt bra. Man flyttar till ny-
byggda hus och lämnar sitt be-
gagnade hus till en sval mark-
nad. Detta innebar att tillgång-
en ökade och efterfrågan lys-
te med sin frånvaro.
 Men sanna mina ord, med 
stark framtidstro samt uthål-
liga mäklare och hussälja-
re kommer efterfrågan snart 
överstiga tillgången igen. Så 
sant som det står skrivet ökar 
då huspriserna igen!

Peter Landgren

Resumé från Villafören-
ingens årsmöte 12 februa-
ri 2008.

Vid villaföreningens årsmöte i 
februari hade ett 70-tal perso-
ner hörsammat kallelsen. 

Följande frågor diskuterades:
•	 Frågor	om	ekonomin,	 före-

slogs att större utgiftsposter 

redovisas på hemsidan.
•	 Årsavgiften	 fastställdes	 till	

100:- för 2009.
•	 Av	 2	 200	 villahushåll	 i	

Bunkeflostrand är 728 med-
lemmar, vilket är en ökning 
från 600 föregående år.
•	 Petra	Eninge	omvaldes	 till	

ordförande för ytterligare 1 
år.
•	 Föreslogs	att	årsmötesproto-

kollet läggs ut på hemsidan.
•	 Flera	tog	upp	frågan	om	Eons	

avläsning av mätarna och 
uppmanades att man ska 
hålla koll på mätaren, då fle-
ra uppgav felaktigheter. 
•	 Ordföranden	berättade	om	

330 nya villor vid Naffentorps-
vägen.
•	 Inbjudna	gäster	Olle	Thor	och	

Maria Isling från Gatukonto-

ret berättade om vägsitua-
tionen och grönyteprojekten 
i Bunkeflostrand.

 Flera medlemmar efterlyste 
återigen Lorensborgsgatans 
förlängning som kraftigt för-
senats.

•	 Föreslagen	 stadgeändring	
enligt kallelsen fastställdes. 

•	 Se	även	hemsidan	www.bun-
keflostrand.nu

Årsmötet
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Polisen

Här kommer några rader när 
dagarna har blivit lite ljusare 
och det känns som om våren 
är i antågande.
 Nu när det snart är tid för 
mopederna att göra sitt antå-
gande tycker jag det är viktigt 
att anknyta till vår insats under 
senhösten 2007 i Limhamn/         
Bunkeflostrand. Då rappor-
terades ett flertal unga pojkar 
för att de bl a kört  s k trimma-
de mopeder.
 Detta har lett till att åtal har 
väckts mot dem och att de nu 
blir successivt kallade till rät-

tegångar. Vid dom är dagsbö-
ter aktuellt.

Lite brottstatistik för
jan–feb 2008.
Kriminalbrotten har myck-
et låga tal över lag i hela 
Malmö Stad. Limhamn och 
Bunkeflostrand har drabbats 
av en del bostadsinbrott men 
utvecklingen på den brottsty-
pen är också fallande. Detta 
kanske mycket beroende på 
att vid driver ett bostadsin-
brottsprojekt  sedan novem-
ber månad 2007. Flera gär-
ningsmän sitter nu dömda el-
ler frihetsberövade på annat 
sätt och detta påverkar givet-
vis brottsligheten.
 En brottstyp som dessvär-
re ökar är skadegörelsebrot-
ten. Dels genom att man slår 
sönder saker men en stor del 
genom klotter och graffiti. Sa-
neringskostnaderna är mycket 

höga och 
d rabbar 

både sam-
hälle och en-

skilda personer.

Jag har  även för-
månen att deltaga i 

ledningsgruppen för 
SSP-arbetet inom Limhamn-
Bunkeflo. (SSP: Skola, soci-
ala och polis).
Ambitionen i detta arbete är 
bl a att:
•	 verka	mot	alkoholkonsum-

tion bland skolelever och 
unga.
•	 motverka	 rasistiska	 attity-

der.
•	 hot	och	kränkningar	på	In-

ternet.

Trafiken är en källa till oro hos 
boende i Bunkeflostrand. Med 
tanke på nybyggnationer i om-
rådet och kommande byggen 

runt Kalkbrottet så blir det ing-
en minskning i framtiden utan 
tvärtom en ökning. Hastighets-
dämpande åtgärder är redan 
vidtagna i området. I övrigt kan 
jag bara vädja om samarbete 
och hänsyn till varandra i tra-
fiken. Vi kommer under året 
att genomföra trafikkontroller 

i området på olika dagar och 
tider på dygnet.

Med detta avslutar jag och 
önskar alla läsare en skön vår/
sommar 2008.

Kennie Kullander

Polisinformation, närpolisområde Malmö Söder

Björk-, Lind-, Skogs- och 
Tallmätaregatorna

Mätarna (Geometridae) är en 
familj insekter med omkring 
2.000 släkten och 26.000 ar-
ter. Med ca 320 arter är mätar-
na en av de större fjärilsfamil-
jerna i Sverige. Namnet, så-
väl det svenska som det ve-
tenskapliga, syftar på larver-
nas mätande gång.
 En av de största mätarna är 
björkmätaren som också är det 

klassiska exemplet på industri-
melanism.
 Fjärilen finns normalt i en 
ljus och en, vanligtvis säll-
synt, mörk variant. I nedsmut-
sade områden med mörka 
trädstammar där de ljusa la-
vorna inte kan leva klarar sig 
den mörka björkmätaren bäst 
när fåglarna letar mat och blir 
därmed den dominerande va-
rianten. 

Båtsmansgränd 
Vad är en båtsman – Tjorvens 
hund eller?

Tilldelades ett båtsmanstorp
Jovisst hette Tjorvens S:t Ber-
nadshund i Saltkråkan Båts-
man, men både denna litte-
rära hund och en av Bunke-
flostrands gator har fått sitt 
namn av den tidigare benäm-
ningen på en indelt militär som 
tjänstgjorde i flottan.
 Båtsman, förr indelt militär, 
som i det svenska indelnings-
verket tilldelades örlogsflot-
tan för tjänstgöring ombord, 
och som för sitt uppehälle till-
delades ett båtsmanstorp. 
 Två gårdar (var de små kun-
de de vara tre) bildade rote 
och skulle rekrytera eller er-
sätta en soldat eller båtsman. 
 Roten betalade lega (värv-
ningsersättning) årlig lön, klä-
der och stod för ett båtsmans-
torp med tillhörande odlings-
bar mark. Ibland ingick vissa 
förmåner, som utsäde eller 

annat. Det finns även två yt-
terligare betydelser av ordet 
båtsman, dels kan det hänsyf-
ta på en förman på däcksav-
delningen på större handels-
fartyg, dels är det en under-
officersgrad i den finländska 
marinen.

Anna Hedrén

Nästa nummer av Bunkeflobladet 
planeras utkomma i början av december 2006. Deadline för material som ska införas i tidningen är den 1 november. 

Maila till: originalaren@telia.com

Gatunamn
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Kultur

Danmark, Tyskland, Ryss-
land, Polen, Finland, Thai-
land, USA… Vad har alla 
dessa länder gemensamt? 
Jo, människor som kom-
mer ifrån dem bor i samma 
samhälle. Vilket? Frågar ni. 
I Bunkeflostrand! Här i vårt 
lilla samhälle bor folk från 
alla världens hörn. De kom-
mer hit med sin kultur, tradi-
tioner, språk, förhoppningar 
och erfarenheter. 

Med den här artikeln börjar vi 
en ny serie som ska berätta 
om olika människor som bor 
i Bunkeflostrand, varifrån de 
kommer, högtider som finns 
i deras hemländer och inte 
minst maträtter som de tyck-
er om att laga hemma. 

Vår första berättelse är om 
Ryssland därifrån jag kom-
mer. När jag tänker på min för-
sta tid i Sverige minns jag att 
frågan jag fick svara på tusen 
gånger var ”Varifrån kommer 
du?” Nästa fråga var ”Varför 
flyttade du till Sverige?” Först 
svarade jag att det var kärle-
ken men senare fick jag lära 
mig ett ord som jag tyckte var 
så fint och beskrev min situa-
tion exakt – ”kärleksinvandra-
re”. Jag är en kärleksinvandra-
re. Jag minns det ögonblicket 
sommaren 2000 när jag såg 
min blivande man på Kastrup. 
Hjärtat hoppade över ett par 
slag, två pusselbitar föll ihop 
och så var det kört för min del. 
Ett halvår senare flyttade jag 
till Sverige för gott.

Förknippad med hemligt 
När man kommer till ett nytt 
land har man ett stort baga-
ge med sig. Bagaget som be-
står av minnen, erfarenheter, 
upplevelser och traditioner. En 
av dessa traditioner som tar 
upp en stor plats i mitt hjärta 
är Påsken. När jag var barn i 
början på 80-talet var Påsken 
förknippad med något hem-
ligt. Hemligt var det eftersom 
det var en kyrklig högtid och i 
Sovjetunionen ansågs allt som 
hade med kyrkan att göra som 
opassande i det sovjetiska sät-
tet att leva. Det var hemlighe-
tens anda som gjorde Påsken 

så spännande och först för-
stod jag inte innebörden i hög-
tiden. Det var bara roligt att fär-
ga ägg (koka dem med massa 
lök skal så att de blir gyllenbru-
na), baka påskbröd med min 
mormor och pynta dem. Se-
nare när jag lärde mig mer om 
Jesus och hans liv förstod jag 
varför det är så viktigt för alla 
troende att fira Påsken. 

Ett påsktåg runt kyrkan 
Höjdpunkten i påskfirandet i 
Ryssland är en nattmässa i 
kyrkan som börjar prick mid-
natt. Den finaste delen av mäs-
san (från min synvinkel) är att 
gå runt kyrkan tre gånger. Him-
meln är mörkblå och stjärnor-
na lyser. Naturen är tyst i vän-
tan på våren. Ett påsktåg går 
runt kyrkan och alla håller ett 
stearinljus som flimrar i den 
mörka natten. Kyrkklockorna 
ringer för att berätta för världen 
om Jesus uppståndelse. En 
fantastisk och mystisk syn!
 När mässan är över kom-
mer man hem och den fest-
liga måltiden börjar. De vik-
tigaste inslagen på påskbor-
den är färgade ägg, en kvarg-
rätt som heter ”Pasha” (som 
betyder ”påsk”) och fint deko-
rerade påskbröd. Det finns ti-
otal recept på påskbröd och 
man kan pynta dem på tusen-
tals olika sätt. Det gemensam-
ma draget i dekorationen är två 
ryska bokstäver ”XB” vilka be-
tyder ”Христос Воскресе”  – 
”Jesus har uppstått”. 

Här kommer receptet på påsk-
bröd som min mormor bruka-

de baka. Det är svårt att säga 
hur många bröd det blir, allt be-
roende på formernas storlek. 
Hemma brukade vi baka minst 
12–14 bröd och alla gäster 
som kom till oss under påsk-
veckan fick ett sådant bröd i 
present.
 Mormor började baka påsk-
bröd på fredag och dekorerade 
dem på lördag. Det tar tid och 
bröden ska vara klara till sön-
dags gudstjänst för att ta med 
till kyrkan för välsignelse. 

Ryskt påskbröd
Ingredienser

Vetemjöl 3 kg
Torrjäst 150 gr
Mjölk 6 glas (à 200 ml)
Strösocker 3–4 glas
Ägg 15 st
Osaltat smör 500 gr
Margarin 250 gr
Crème fraiche 1,5 glas
Russin 500 gr
Mandel eller valnötter 200 gr
Ingefära 1 tsk
Kardemumma 3–4 tsk

Saffran ½ tsk
Vaniljsocker 3 msk
Muscatnötter (malda) ½ tsk
Salt 1,5 tsk 

Till glasyren
Äggvita 3–4 st
Citron 1 st
Florsocker 1 glas
Ugn 200°C

Först ska man röra torrjäs-
ten i lite vatten så att jästen 
löser sig.
 Sedan tillsätter man fing-
ervarm mjölk, 2 glas strösock-
er, 100 gr smält margarin, 200 
gr smält smör, 1 kg siktad mjöl, 
1,5 tsk salt. Blanda allt väl. Det 
är den svåraste och viktigaste 
delen eftersom hur fina påsk-
bröden blir beror på hur väl 
man har blandat degen. Mor-
mor brukade läsa en kort bön 
100 gånger medan hon arbe-
tade degen. Det tog henne 
20–30 minuter. Sedan ska de-
gen jäsa i 1,5–2 timmar. 
 Medan degen jäser ska man 
ta 15 ägg och separera vita 
från gula. Gulorna ska man 
vispa med 1 glas strösock-
er och 3 msk vaniljsocker tills 
blandningen blir vit. Vitorna 
ska man vispa med 1 glas strö-
socker till hård skum.
 När degen har jäst tillsätter 
man resterande smör, marga-
rin, äggulorna, vispade äggvi-
torna, crème fraiche och vete-
mjöl. Vetemjöl tillsätts ett glas 
i taget och degen arbetas väl 
däremellan. Degen ska släp-
pa kastrullens sidor lätt. Se-
dan ska den jäsa i ytterlig-
gare 1,5–2 timmar. När de-
gen har jäst ska man tillsätta 
kryddorna, russin och nötter. 
Man kan blanda alla kryddor 
i en och samma deg eller     

Bara fantasin som sätter gränser…



  dela degen i 2–3 delar och 
tillsätta olika kryddor för att få 
olika sorters påskbröd. 
 Formarna ska man smöra 
med margarin. Som formar 
använde min mormor smala 
och höga kastruller, rengjor-
da konservburkar (också de 
höga och smala), stora mug-
gar (som tål ugnsvärme). Fyll 
varje form till 1/3 del med deg, 
täck med en ren kökshand-  
duk och låt jäsa tills ¾ av for-
men är fylld. Påskbröden ska 
bakas i 200°C i cirka 40 minu-
ter. Tiden beror på ugnen och 
formarnas storlek. Man ska all-

tid kontrollera om brödet är ge-
nombakat med en sticka. 
 Man kan baka 3–4 bröd sam-
tidigt, bara de inte står för tätt i 
ugnen. De färdiga bröden ska 
stjälpas på en kudde klädd med 
en ren handduk. 
 Efter att bröden har svalnat 
ska man täcka dem med gla-
syren. Glasyren gör man ge-
nom att vispa äggvitorna till 
hård skum och sedan tillsät-
ter man florsockret lite i taget. 
För att det blir lättare att vis-
pa kan man tillsätta lite citron-
saft. Glasyren ska vara tjock 
och inte rinna.

Fina mönster 
Att pynta påskbröden är det 
roligaste. Man kan täcka hela 
brödet med glasyren eller täcka 
bara toppen. Mormor bruka-
de lägga några skedar gla-
syr i separata skålar och fär-
ga glasyren med kakaopul-
ver (brun färg), morotsjuice 
(gul-orange) och rödbetsjui-
ce (röd). Sedan är det bara 
fantasin som sätter gränser. 
Gör fina mönster med den fär-
gade glasyren. Strössel, syltat 
apelsinskal, kakpynt, allting går 
alldeles utmärkt att använda. 
Glöm bara inte att skriva ”XB” 
– ”Jesus har uppstått”
 
På bilderna kan ni se hur påsk-
bröden såg ut hemma hos oss. 
De färgade äggen ligger i ett fat 
med havre som odlats i förväg 
(man sår havre ett par veck-
or före påsk). Äggen kan man 
måla på olika sätt. Man kan 
göra fina mönster, bilder, eller 
bara ha äggen enfärgade. 

Jag har fördelen att fira Påsken 

två gånger. Den 23 mars blir det 
svensk påsk med sill, lamm och 
påskgodis. Och den 27 april blir 
det den ryska varianten. Fast 
jag tänker inte baka så många 
påskbröd. Det blir kanske bara 
ett eller två, men måla ägg ska 
jag göra så att min son som blir 
8 månader då kan få glädje av 
att leka med de fina äggen.

Alena Langhals
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Kultur

Låna tryggt och  
förmånligt till ditt hem

Hos oss kan du både få ett  

låneskydd för din familj och binda 

räntan i förtid. Ansök om ett  

lånelöfte redan idag.  

Vi har öppet:  

mån–tor 10.00–19.00  

fre 10.00–14.00.

Välkommen!

www.handelsbanken.se/limhamn Limhamn
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Det är härligt att bo i Bun-
keflostrand. Varje dag gläds 
jag över den unika kombina-
tionen av storstadens möj-
ligheter, den lokala närhe-
ten, den vida vyn över havet, 
det sociala ansvarstagandet 
och engagemanget, strand-
ängarnas och de öppna fäl-
tens landskap. Kreativite-
ten i att utveckla området 
är påtaglig och medveten-
heten om att verkligen ska-
pa en bra miljö för alla åld-
rar är stor.

Men det finns också en annan 
sida, ingen fasad utan en bak-
gård. Jag tänker då inte främst 
på att utbyggnaden av skolor, 
förskolor och vägnät inte är i 
takt med inflyttningen.
 Snarare syftar jag på den 
ökande stressen, kraven på 
att allt skall vara bra och lyck-
at, pressen på föräldrar att 
hålla ihop arbete, barn, hem 
och varandra, den ekonomis-
ka bördan som så lätt skapar 
konflikter i hemmen. Och kan-
ske också på att när man lyck-
ats i det yttre så kan den inre 
tomheten bli mer påträngan-
de. Är inte livet mer än detta, 
ungefär?

Lever i en spegelvärld 
Som kyrka och församling har 
vi ett kompletterande perspek-
tiv illustrerat av altarikonen i 
Strandkyrkan.
 I alla hem finns det nog en 
eller flera speglar i hallen. Ib-
land tycks det mig som att hela 
vår tillvaro blir som en enda 
stor hall full av speglar. Man 
passerar igenom, man kol-
lar upp hur man tar sig ut, hur 
man uppfattas, vilket intryck 
man gör, ofta ängslig över att 
inte bli sedd. Lever i en spe-
gelvärld.

 Ikonen, som är en tusenårig 
tradition i att måla Jesus och 
det heliga mysteriet, öppnar 
för ett större perspektiv. Iko-
nen har kallats ”ett fönster mot 
himlen” – eller varför inte: ett 
fönster mot djupen, mot Gud, 
mot meningen, mot att se sig 
själv i Guds ögon, mot de där 
frågorna som vi håller undan-
trängda därför att vi inte vän-

tar oss svar. Men tänk om det 
finns svar?

I församlingen förs många 
samtal, i kyrkorna kan man fin-
na stillhet för egen eftertanke, 
i samtalsgrupper kan man fun-
dera tillsammans, i samling-
ar för barn och familjer, yngre 
och äldre möts man i mycket 
humor och glädje likaväl som 
allvar och reflektion.

Berth Löndahl 
kyrkoherde (och Bunke-

flostrandsbo)

Om konfirmationsläsning 
2008/-09
Påskdagens omtumlande hän-
delser med Jesu uppståndelse 
i centrum låter oss se en likhet 
mellan konfirmation och den 
för Jesu grav bortrullade ste-
nen på påskdagens morgon.
 Stenen för graven var inte 
borta för att Jesus skulle kun-
na komma ut utan den var bor-
ta för att du och jag skulle kun-
na titta in.
 Konfirmationsläsning är lite 
samma sak, vi människor be-
höver en möjlighet för att ta 
en titt in och fundera över om 
kristen tro är min tro. Själv-
klart kan man lära sig hela 
bibeln utantill men det be-
tyder inte per automatik att 
jag har en relation till Jesus. 
 Konfirmandtiden i Bunkeflo 
församling är till för att ge kun-
skap om vad kristen tro är, om 

etik, moral, om människovär-
de och relationer, men vi vill 
framförallt ge våra konfirman-
der möjlighet att leva ett kris-
tet liv, med bön och bibelläs-
ning, med Gudstjänstfirande 
och stillhet, med lek och all-
var. Glädjande är att vi märker 
att antalet konfirmander ökar 
och därför kommer sommar-
läger från och med i år finnas 
som alternativ varje år.
 Bunkeflo församling erbju-
der olika varianter av konfir-
mationsläsning för att alla som 
vill ska kunna ha möjlighet at 
vara med. Till hösten blir det 
ungefär så här!

•	 En	grupp	som	ses	en	gång	
i veckan, konfirmation i maj, 
vi åker på två läger.

•	 En	grupp	som	ses	en	sön-
dag i månaden och som 
konfirmeras i augusti, tre 
läger.

•	 Sommargruppen,	 där	 hu-
vuddelen av din konfir-
mandtid är på läger tre 
veckor i juni.

 
Till dig som fyller 14 i år kom-
mer snart ett brev med en in-
bjudan just till dig att vara med 
i vår gemenskap.

Marco Helgeson
präst

En full och packad kyrka? 
Eller?
En av de vanligaste kommen-
tarerna som jag får vid skol-
avslutningar, Lucia eller kon-
firmationerna är ungefär: ”Det 
måste vara roligt att se kyrkan 
full någon gång …” Underför-
stått att annars är det ju inget 
folk i kyrkan. Självklart är det 
så att Luciagudstjänsten eller 
en skolavslutning fyller Bun-
keflo kyrka till bristningsgrän-
sen, vilket ju inte sker en van-
lig söndag. Ändå är den tom-
ma kyrkan en myt som cirku-
lerar bland dem, som aldrig 
är där och därför aldrig upp-
täcker att den helt enkelt inte 
är sann.
 Men visste du att vi un-
der 2007 hade ca 900 guds-
tjänst, andakter och samling-
ar i våra kyrkor (i alla våra lo-
kaler handlar det om närmre 
1200). Att fler än 30 000 be-

sök gjordes i Strandkyrkan/
Birgittagården och Bunkeflo 
kyrka. Så var och en som kom-
mer hit upptäcker att man inte 
är ensam, att det inte är tomt. 
 Välkommen du också!

BL

Musik i våra kyrkor

13 april: Musik och temaguds-
tjänst ”Maria”, Kyrkokören och 
Nyköret. Bunkeflo Strandkyr-
ka kl. 18.

20 april: ”Grinden”, en barn-
musikal av Börge Ring, barn-
kören. Bunkeflo Strandkyr-
ka kl. 16.

1 juni: Musikgudstjänst i för-
sommartid, Kyrkokören och 
Nyköret. Bunkeflo Strandkyr-
ka kl. 18.

Vårfest
firar vi söndagen den 25 maj i 
Strandkyrkan. Först högmäs-
san kl 10. Sedan andra festlig-
heter. För alla. Bokstavligen för 
alla i alla åldrar

Två utfärder:
31/5 Bon-Bon-land för alla 
barn och familjer
3/6 utfärd för alla i våra diako-
nala samlingar. Till bl.a. Sjöbo 
och Östarp.

Spegel eller ikon?



Biblioteket
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Här i bibliotekets vällagra-
de erfarenhetsbank ekar de 
gestaltade erfarenheternas 
samtal i otaliga kombinatio-
ner, bildandes en mångbott-
nad lek för oss alla att del-
ta i. Inga lås eller bommar 
hindrar oss från att njuta i 
språktråget, hit är man verk-
ligen alltid välkommen!
 Men ibland är fötterna 
ömma och därför har den 
snälla bibliotekarien tram-
pat upp stigar i boklandska-
pet genom att här tipsa om 
tre stycken alldeles särskilt 
näpna volymer. 

Fiskarens garn 
av Stefan Spjut   
”I ljuset som flödade in ge-
nom fönstret blev det synligt 
hur dammkornen drev om-
kring i stugan, långsamt och 
utforskande, liksom partiklar 
i ett vatten. Det glödde i kat-
tens tuvor borta på pinnsof-
fan. Och reporna kom fram, 
på bordsskivan och på gub-
bens händer.” 
 Så lyder den andra paragra-
fen i debutanten Stefan Spjuts 
Fiskarens garn och det är verk-
ligen också en bok som ba-
dar i ljus. Ett ljus så starkt att 
berättelsen om människoö-
det och skärgårdsbon Gösta 
Blombeck blir väldigt påtag-
lig, men också märkligt upp-
blandad med allehanda skär-
gårdsmyter och litterära klas-
siker. Framförallt associerar 
boken till August Strindbergs 
skärgårdsromaner, till Robin-
son Crusoe, till Shakespeares 
Stormen och till Mary Shel-
leys Frankensteins monster(!), 
men givetvis finns det också 
spår av Att angöra en brygga 

och av Saltkråkan, allt verkar 
vara med! 
 Huvudpersonen är en kuf, 
en riktigt snusig fiskargubbe 
som trotsat tidens och det mo-
dernas framfart, och som lever 
i nästan total avskildhet på en 
liten ö i Roslagens skärgård. 
Men den nya tiden är klåfing-
rig och när sommargäster-
na anländer utsätts Göstas 
livsstil för stora påfrestningar. 
Det är spännande och röran-
de, ibland riktigt komiskt. En 
relevant och aktuell bok om 
vårt förhållande till naturen, 
om minnets förhållande till en 
plats, om vårt ansvar för var-
andra, och om behovet av ge-
menskap. 
 Stefan Spjut arbetade på 
den här boken i fjorton år och 
har skapat ett underhållan-
de, engagerande och oroan-
de språkkonstverk. Det litte-
rära alternativet till att gurgla 
sig med saltvatten eller skrub-
ba sin kropp mot en mossig 
klippa.

Allt är vind 
av J.M.G. Le Clézio  
 En annan titel som också kret-
sar kring vårt förhållande till 
historien och de krafter som 
verkar i den är franske förfat-
taren J.M.G. Le Clézios fina, 
faktiskt fenomenala, famil-
jehistoria Allt är vind. Här är 
dock problematiken gestal-
tad på ett helt annat sätt och 
miljöerna mycket mer varie-
rande, men så kretsar ju ock-
så Le Clézios roman kring en 
betydligt mer nomadisk karak-
tär än skärgårdsfiskaren Gös-
ta Blombeck. 
 På en elegant, glasklar pro-
sa berättas historien om den 
rastlösa släkten Marro. Hu-
vudpersonen Jean är en ung 

grubblande man i femtiota-
lets Frankrike som i ett försök 
att förstå sig själv och sin om-
givning börjar kartlägga sin 
egen släkts historia. Och vil-
ken historia! Strax efter fran-
ska revolutionen utvandrar för-
fadern Jean Marro till Mauriti-
us i Indiska oceanen, och det 
är Jean Marros och hans ätt-
lingars historia, kampen för ett 
drägligt liv i en ny värld som är 
romanens ständigt återkom-
mande tema.
 Allt är vind är en bok genom-
syrad av historiens ständiga 
närvaro och trots att vi förflyt-
tar oss från Frankrikes Nice, till 
Englands London, från Mauri-
tius Isle de France till Mexico 
är ofta platser och tid utbytba-
ra eftersom liknande krafter 
ofta driver handlingen framåt. 
Franska revolutionen, kolonia-
lismen, kriget i Alger och sexti-
otalets studentrevolter är röda 
trådar genom texten.
 Le Clézio hör till de stora 
berättarna och jag tänker på 
Proust, Dickens, Dostojevskij, 
Celine och kanske till och med 
Vilhelm Moberg när jag läser 
honom. Ett galleri av utsök-
ta karaktärer, gripande kär-
lekshistorier och roliga skild-
ringar från bland annat sex-
tiotalets London, som blan-
dat med sköna formuleringar, 
ger en stark känsla av närva-
ro. Kan man begära mer? En 
kanske fulländad roman av en 
av Europas största författare 
som med sina senaste själv-
biografiska romaner har ska-
pat sina bästa verk.

Vägen 
av Cormac McCarthy  
Så till sist boken som ni helt 
enkelt måste läsa. Här talar vi 
om en roman som borde göra 
för Cormac McCarthy vad Den 

gamle och havet gjorde för He-
mingway! Författaren är kan-
ske mest känd som det litte-
rära upphovet till nyligen Os-
carsbelönade No country for 
old men, men hans mest ut-
sökta gärning är den här kar-
ga, skoningslöst ömma skild-
ringen av en far och en son på 
vandring genom ett sargat och 
ogästvänligt landskap.
 Huvudpersonerna är under-
kastade en intensiv och stän-
dig kamp för både kroppslig 
och själslig överlevnad. Bo-
ken utspelas efter den Sto-
ra Katastrofen och världen 
är ödelagd, grå och täckt av 
sot. På ett mästerligt sätt har 
McCarthy skapat en värld i vil-
ken människan är prövad till 
bristningsgränsen. Men det 
som gör Vägen till en så stor 
och viktig bok är att Cormac 
McCarthy i denna avskalade 
värld har sparat något litet, 
skälvande och svagt flackan-
de, något som fadern och so-
nen tillsammans bär inom sig. 
En ömtåligt och oändligt vär-
defull känsla som i kontrast-
verkan växer sig så starkt i lä-
sarens medvetande att det är 
omöjligt att inte bli allvarligt gri-
pen. Vägen är en bok som gör 
någonting med oss. 
 I kraft av sitt språk har Cor-
mac Mccarthy skapat något i 
läsaren: en stark känsla av li-
vets värde. Aldrig har väl nå-
got så ömtåligt varit så tungt 
att bära. 

Tre pärlor ur bibliotekets 
smyckeskrin! Meningsfull 
och fängslande läsning garan-
teras. Hälsa gärna på i biblio-
teket så hjälper vi dig att hit-
ta böckerna som just du läng-
tar efter.

Jesper Pettersson

Våra öppettider

Måndagar 13–19
Onsdagar 10–13
Torsdagar 10–17
Fredagar 13–17

Under sommarveckorna 
vecka 25–vecka 33 kommer 
vi att ha andra öppettider.
Har du några frågor kan du 
ringa oss på 040-660 85 11.

Tre pärlor
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Vi överlämnar flest 
nycklar i Bunkeflostrand!

Linnégatan 59 • Telefon 040-36 36 80 • www.peterlandgren.com
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Ängsdals skola

För femte året i rad har vi på 
Ängsdals skola arrangerat 
en höstshow. Årets tema 
blev av naturliga skäl Astrid 
Lindgren.

Temat introducerades med 
en ”happening”, där lärarna 
hade klätt ut sig till olika sa-
gofigurer. 
 Alla skolans elever hade 
samlats i rörelserummet och 
utan förvarning överraska-
des eleverna av Pippi (fröken 
Kia), Emil (fröken Sofia), Karls-

son (”fröken” Ingvar), Madick-
en (fröken Emma), Ronja (frö-
ken Susanne) och Lotta (frö-
ken Tina). Självaste huvudper-
sonen, Astrid Lindgren (fröken 
Christine ) kom också på be-
sök och berättade om sitt liv. 
 Eleverna uppskattade verk-
ligen överraskningen och mö-
tet med de ”riktiga” figurerna! 
De blev väldigt engagerade 
och Pippi delade ut guldpeng-
ar till alla elever efter föreställ-
ningens slut. Väl tillbaka i res-
pektive klassrum tog temaar-
betet vid.

Under vecka 40 arbetade hela 
skolan uteslutande med temat. 
Varje klass hade som uppgift 
att fördjupa sig kring Astrid 
Lindgren och hennes verk. 
Dessutom skulle varje klass 
träna in något valfritt att fram-
föra vid höstshowen. Tema-
arbetet bestod av många oli-
ka aktiviteter bl a

•	 högläsning	/	tystläsning	ur	
Astrids böcker

•	 samtal	 om	Astrids	 böcker	
och om hennes liv

•	 teater	/	drama
•	 scenografiarbete
•	 tillverka	tittskåp

•	 arbeta	med	lera
•	 tillverkning	av	naturliga	stor-

leksfigurer i ” papier mache 
”(Pippi, Emil, Karlsson – 
dessa figurer fick Bunkeflo- 
b ib l io teket  låna in för 
100-årsdagen den 14/11)

•	 bakning	(försäljning	under	
höstshowen)

•	 tillverkning	 av	 affischer	 
– reklam inför höstshowen 

•	 program	till	höstshowen
•	 göra	ett	bildspel	om	Astrids	

liv, vilket skulle visas bred-
vid scenen under hela före-
ställningen

Torsdagen den 18/10 var det 
dags för den efterlängtade te-
mafinalen dvs höstshowen på 
Limhamns Folkets Hus. Alla 
elever på Ängsdals skola var 
närvarande under denna ma-
giska kväll. Många nära och 
kära satt i publiken. Det var 
fullsatt i lokalen (ca 370 be-
sökare) och förväntningarna 
var stora. Kl 18.00 gick ridån 
upp och till ackompanjemang 
av ”Idas sommarvisa” gjorde 
Astrid Lindgren entré och tack-
ade för den fina inbjudan. Den-
na kväll skulle Ängsdals skola 
fira minnet av Astrids 100-års-
dag med pompa och ståt. 

 Varje klass gjorde fantastis-
ka framträdanden med bl a te-
ater, sång och musik.
 Efter öronbedövande applå-
der lämnade alla Folkets Hus 
med ett nostalgiskt leende på 
läpparna. Tänk vilka härliga 
upplevelser och minnen Astrid 
Lindgren har gett oss och kom-
mer att ge oss i framtiden! Hon 
kommer alltid att leva kvar via 
sina böcker och filmer.

Många hälsningar 

Christine Landin 
och all personal på 

Ängsdals skola

Astrid Lindgren-tema och höstshow

Det var åhö-
rardag i sko-

lan. Johan 7 
år hade bett 

sin farmor kom-
ma med till skolan 
för hans mamma och 

pappa måste arbeta. När de kom 
till skolan tog han farmor i handen 
och gick fram till kamraterna:
– Det här är min farmor. Hon är 62 
år och lever fortfarande! 

Pappa, har tuppen hår?

– Nej han har fjädrar.
– Vad skall han då med kam till?

Far till son i tonåren:
Kom ihåg att lösa förbindelser kan 
bli fasta utgifter!

Lille Kalle är smutsig i ansiktet och 
farmor säger:
– Du får nog tvätta dig lite!
– Och du farmor, du skulle behö-
va stryka dig!

Kerstin Alsén 

Hört och sagt av barn
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Ängslättskolan

Resultatet av 3 veckors ar-
bete kring kända konstnä-
rer och olika konststilar vi-
sades på en unik konstrun-
da på Ängslättskolan freda-
gen före påsk. Denna  blev 
alltså  tjuvstarten på Skånes 
alla kända konstrundor.

Skolans elever hade fördju-
pat sig i, inspirerats av och ar-
betat med valfria konstnärer 
som Claude Monet, Vincent 
van Gogh, Joan Miro, Wassi-
ly Kandinsky, Pablo Picasso, 
Keith Herring m.fl 
 I klassrum och slöjdsalar 
var verksamheten livlig. Man 

arbetade med olika tekniker t 
ex kolteckning, akvarell- och 
oljemålning. Femteklassar-
na inspirerades av konstnä-
ren Gert Hansson att göra kol-
teckningar.
 Vernissagen var i slöjdsa-
lar, matsal, bibliotek, klass-
rum och korridorer. Det var 
bara att följa vimplarna som 
visade hela rundan så att man 
inte missade någon intressant 
utställning!

Blomsteräng 
Tipsrundor med konstfrå-
gor och workshops med ori-
gamiarbete (pappersvikning) 
var andra intressanta aktivi-

Unik ”Konstrunda” på Ängslättskolan
teter under den inspireran-
de dagen.
 Under dagen målades ock-
så Ängslättskolans blomster-
äng, där alla elever fick måla 
en blomma med textilfärg på 
ett färgat tyg. Denna ”äng” ska 
pryda kapprummet till matsa-
len och påminna oss om des-
sa härliga skaparveckor.

Målet med veckorna var att 
lära eleverna att se, uppleva 
och skapa olika sorters konst. 
Dessutom är det roligt att kän-
na till några kända konstnärer 
och deras skilda konststilar.             

 Ulla Weibull
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SPF

 
STRANDÄNGARNA I BUNKEFLOSTRAND

SPF i BuNkEFLOSTRANd 
– SENiORER i TidEN
Ett nytt spännande år 2008 
som startade med att SPF i 
Bunkeflostrand firade 20 års ju-
bileum på Let´s Go på Limhamn, 
154 medlemmar samlades till det-
ta fina jubileum. 
 Inbjudna gäster ifrån stadsde-
len, ordförande ifrån SAM, Mal-
mö, 3 damer som har varit med 
ifrån starten 1988 och seniorer 
som har fyllt 90 år var speciellt 
inbjudna.

SPF:s verksamhet bygger på 
ett socialt nätverk och omtanke 
om varandra som skall resulte-
ra i en meningsfull dag varje dag 
i veckan.
 Våra aktivitetsgrupper ökar i 
omfattning – deltagarna i våra 
friskvårdsgrupper mår allt bättre 
i sin vardag – de kulturella grup-
perna utökar sina verksamheter 
med många spännande infalls-
vinklar. Diskussionsgruppen ven-
tilerar gårdagen och dagens hän-
delser inom olika områden.
 Min dag som pensionär består 
av att planera vilka aktiviteter som 
jag skall deltaga i ifrån måndag till 
fredag. Lördagar och söndagar är 
ensamheten som störst för oss 
pensionärer som är ensamma. 
Under dessa 2 dagar så finns det 
inga möjligheter att komma till en 
TRÄFFPUNKT inom vårt bostads-
område i Bunkeflostrand.
 Politiker och tjänstemän anser 
att det inte behövs några ”sådana” 
möjligheter och att det finns loka-
ler inom skolan som man kan an-
vända för ”sådana” ändamål.
 Att vara en aktiv senior innebär 
att man får många positiva sig-
naler ifrån andra seniorer som är 
i samma situation som jag själv 
befinner mig i denna seniorålder. 
Därför bör stadsdelens ansvariga 
se till att det finns fler aktivitetsytor 
som håller oss seniorer friska.
 SPF i Bunkeflostrand tager vara 
på den kunskapen och erfaren-
heten som vi har lärt oss under 
vår aktiva period. I dag har vi 335 
medlemmar och vi har plats till 
ännu fler som vill känna av ett fint 
socialt nätverk och omtanken om 
varandra varje dag i veckan.
 Välkommen som medlem till 
SPF i Bunkeflostrand

Sune Mårtensson
Ordförande

Att vara pensionär i vårt Bunkeflostrand har sina sidor. 
Vi är aktiva, vi vill skapa en meningsfull dag vid olika tider. 

Vår målsättning är att trivas, att träffas och skapa en bra dag.
Våra friskvårdsprojekt inom SPF väcker goda tankar och välbehag.

BLi MEdLEM i SPF BuNkEFLOSTRANd!
Social samvaro – socialt nätverk – meningsfull sysselsättning

Bankgiro 5773-5623              Plusgirot  79 13 40-3

STYRELSEN                                                   
Ordförande Sune Mårtensson 15 96 02            
Vice ordf. Gert  Persson 51 03 53 
Sekreterare  Marianne Flygare 51 02 31 
Ekonomi Carl-Olov Rindstål 46 76 62           
Ledamot Lilo Christoffersson 15 57 88           
Ledamot Bertil Grönlund 15 53 27                       
Ledamot Erna Andersson 16 05 59 
Ledamot Birger Martinsson 15 88 55                    
Revisor Jan Wettbo  16 14 20           
Revisor Håkan Juren       48 71 71                       
Revisor suppl. Berit Brandt 46 96 33

VÄLKOMMEN TILL SPF I BUNKEFLOSTRAND!   

PROGRAMkOMMiTTÉN
Carl-Olov Rindstål 46 76 62      
Erna Andersson 16 05 59 
Ingvar Lundborg 16 23 25 
Ing-Britt Grönlund 15 53 27 
Bertil Grönlund 15 53 27          
                                   

ANSVARSOMRÅdEN
Trafikombud Jan Svensson 15 34 62 
Hörselombud Inger Olsson 51 07 54 
Pressombud Sune Mårtensson 15 96 02 
Lotterier m.m. Anita Ståhle 46 76 62

AkTiViTETSGRuPPERNA                                      

BOULEGRUPPEN Birger Martinsson 15 88 55                
BOULEGRUPPEN Gullan Nilsson 51 00 43                                
BOULEGRUPPEN Svend Brynningsen 16 18 95 
BRIDGEGRUPPEN Ingvar Mårtensson 51 01 54
CANASTGRUPPEN Åke Sandgren 51 08 36
DISKUSSIONSGRUPPEN Carl-Olov Rindstål 46 76 62               
DAMGRUPPEN Ledare sökes
FLITIGA FINGRAR Anita Ståhle 46 76 62                
GYMNASTIKGRUPPEN Berit Pettersson 51 01 88
GÅINGGRUPPEN Maja-Lisa Sjögren 51 00 65                
KONSTGRUPPEN Maja-Lisa Sjögren 51 00 65
LINE DANCE Ingrid Jönnson 49 22 24 
LINE DANCE Rakel Sandberg 15 59 64               
LITTERATURSAMTAL Gudrun Persson 51 03 53
QI-GÅNGGRUPPEN Lilo Christoffersson 15 57 88 
SOMMAR QI-GÅNG Ing-Britt Grönlund          15 53 27              
SÅNGKÖREN Vilande tills vidare

VALBEREdNiNG
Berit Pettersson 51 01 88   
Gullan Nilsson 51 00 43
Ulla Malmqvist 16 09 29

FRiSkVÅRdSANSVARiG
Birger Martinsson 15 88 55

SAMARBETE M. SkOLAN
Läsning för barnen 
Mobiltelefonkurs 
Datakurs
Birger Martinsson 15 88 55 

TRYGGHETSVANdRiNG
Sune Mårtensson 15 96 02   
Birger Martinsson 15 88 55
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BoAktiv

Efterlängtat kooperativt hy-
reshus för 40-plussare be-
räknas inflyttningsklart i sep-
tember 2008

Nu är bygget i full gång och de 
aktiva medlemmarna i Boak-
tiv Landgången, som i flera år 
arbetat med planeringen av 
ett kooperativt hyreshus i An-
nestad ser fram emot att kun-
na flytta in i sitt drömhus. Det 
handlar om aktivt boende med 
gemenskap, god ekonomi och 
ekologiskt tänkande.

Trivs själv och trivs tillsam-
mans!
Idag bor cirka hälften av Mal-
mös invånare i ensamhushåll, 
övriga i kärnfamiljer eller andra 
samboendeformer. Boaktiv 
Landgången vill skapa ett al-
ternativ för dem som upplever 
detta som en isolering eller brist 
på vardagsgemenskap. Man 
vänder sig i första hand till dem 
som fyllt 40 år eller mer. 
 Tidigare kooperativ har oftast 
vänt sig till antingen barnfamil-
jer eller seniorer. I Annestad blir 
det mera blandat. Singlar el-
ler par vars barn flyttat hemi-
från eller familjer med tonår-
ingar på väg ut. Yrkesarbetan-
de och pensionärer. Någon äld-
re gräns finns inte. Huvudsaken 
är att man uppskattar umgänge 
och gemenskap. Men ett motto 
är både att trivas själv och tri-
vas tillsammans! Den självklara 
basen i huset är nämligen den 
egna lägenheten. Här finns 24 
treor på 70 kvadratmeter och 
16 tvåor på 58 kvadratmeter 
att välja på. Alla lägenheterna 
har eget kök med öppen plan-
lösning, extra takhöjd, genom-
gående ekparkett och helkak-

lade badrum med tvättmaskin 
och torktumlare. 
 De gemensamma utrymme-
na är på 211 kvadratmeter och 
finns i ett fristående hus som 
nås direkt från den egna lägen-
heten via hiss eller trappa.
 Här finns storkök och mat-
plats, där man tänker ha matlag  
några dar i veckan. Om t.ex. 
var och en tar ett arbetspass i 
veckan med disk eller matlag-
ning så kan man sedan gå till 
dukat bord de andra dagarna. 
Men detta bestämmer de bo-
ende tillsammans. På övervå-
ningen finns rum som skall ut-
formas som sällskaps-/hob-
byrum eller bibliotek. Här finns 
möjlighet för många olika akti-
viteter med musik, motion och 
studiecirklar av olika slag. En 
annan tanke är att göra resor 
tillsammans både längre plane-
rade och korta improviserade. 
Viktigt är också att ta del av vad 
som händer i Bunkeflostrand 
och ha aktiviteter som också 
andra än de boende är välkom-
na att deltaga i.

kooperativ hyresrättsför-
ening 
En kooperativ hyresrätt  inne-
bär att föreningen ”blockhyr” 
huset av en hyresvärd (i det-
ta fall Open House, ett ledan-
de bostadsföretag i Öresunds-
regionen) och betalar en må-
nadshyra för hela huset, som 
sedan ligger till grund för den 
hyra som de boende betalar till 
föreningen.
 Fördelen med detta är att 
man får ett spekulationsfritt bo-
ende, som man  har större in-
flytande än i en traditionell hy-
resrätt. Hur de gemensamma 
lokalerna inreds och används 

bestämmer de boende. På för-
eningens hemsida www.boak-
tiv.se kan man läsa mer om 
detta samt ta del av de stad-
gar som gäller för en koopera-
tiv hyresrättsförening. Genom 
att man själv tar ansvar för de-
lar av förvaltningen hålls hy-
reskostnaderna nere. En upp-
låtelseavgift för lägenheten på 
105.000–129.000 kr, som man 
får tillbaka om man flyttar mås-
te betalas. Priset på lägenhe-
terna är 6.100–7300 kr i må-
naden. Det är en hyra som in-
kluderar alla tjänster kring bo-
endet. Om man väljer att själv 
ta hand om t.ex. trappstädning 
och trädgårdsarbete så kan hy-
resnivån sänkas.

Ekologiskt tänkande
Miljöfrågor och kretsloppstän-
kande har från början präglat 
planeringen av huset. Själva 
grundkonstruktionen är gjord 
av återvunnet material som 
gips och stål.
 Det gröna tänkandet går ock-
så igen i utformningen av tvätt-
rum och sophantering och inte 
minst när det gäller inköp av 
kravmärkta varor. Här handlar 
det alltså om ett aktivt val för 
ett sätt att leva som gynnar oss 
alla och att ta ansvar för utveck-
lingen på miljöområdet.

därför väljer vi kooperativa 
hyreshuset i Annestad!
Margareta och Lars Åkesson 
flyttar från Sölvesborg till An-

Trivas själv och trivas tillsammans!
nestad. Anledningen är att de 
vill komma närmare barnbar-
nen, som bor i Malmö och att 
hitta nya vänner är inte så lätt 
när man kommer upp i åren. 
 Genom Boaktiv Landgången 
så löser sig detta problem av 
sig själv med intressanta möj-
ligheter för fritidsaktiviteter.
 Christina Henriksson, som 
också flyttar in har fastnat för 
det  medvetna ekologiska och 
sociala tänkandet. Viktigt för 
henne är också att bo tillsam-
mans med människor som vär-
nar om boendet och närmiljön 
så att det blir trivsamt.
 Nils Assarson lämnar ett 
torp på landet utanför Stock-
holm och väljer nu ett sociala-
re alternativ. Han har tidigare 
bott i kollektiv och  trivs myck-
et bra med det och gillar möj-
ligheten att kunna påverka sitt 
boende.  
   För dig som är intresserad av 
att få veta mer om detta boen-
de så har Boaktiv Landgången 
kontorstid i Sadelmakarbyn 3 A 
varje lördag och söndag mel-
lan kl. 12 och 14. Man kan ock-
så vara med i föreningen Boak-
tiv Landgången (se www.boak-
tiv.se). Det kostar 200 kr per år 
+ en engångsavgift på 100 kr 
när man blir medlem. På så sätt 
kan man ta del vad som händer 
och vara med i gemensamma 
aktiviteter i det nya spännande 
kooperativet i Annestad.

Viveka Rasmusson
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Sponsorer

Alla ni som har betalt avgiften för 2008 bör nu ha fått era nya 
medlemskort. Om så inte är fallet  ber vi er kontakta oss.
 En viss turbulens uppstod i samband med utskicken av med-
lemskorten i år. Ganska många av er uppfattade det som att ni 
skulle betala in avgiften eftersom ni erhållit ett medlemskort, 
vilket i sin tur resulterade i att många betalade in dubbelt. Allt-

så, har man betalat in medlemsavgiften får man sitt medlem-
skort, inte annars.
 Vi önskar er stor nytta och glädje av rabatterna/erbjudandena, 
och kom ihåg: Gynna våra sponsorer – dom gynnar oss! Vi sä-
ger även stort tack till de företag som hittills valt att premiera våra 
medlemmar och ser framemot ett fortsatt gott samarbete.

Nytt år – nya medlemskort!

BikEMASTERS 
Erbjudande: 10% rabatt på allt 
cykeltillbehör (ej cyklar).

BuNkEFLO BiLSERViCE 
Erbjudande: 10% rabatt 
i samband med bilreparationer.

BuNkEFLO 
HAiR & BEAuTY CENTER 
Erbjudande: Klippning i samband 
med färgning, toning eller slingning 
ger 10% rabatt.

FLOwERNAiL 
Erbjudande: 10% rabatt 
vid köp över 500:-.

HuNdMASSAGE  
Erbjudande: 10% rabatt 
på hundmassage.

JA SERViCE – allt inom städ 
Erbjudande: 10% rabatt 
på JA Service tjänster.

kONdiTORi ROSA PRiNCESS 
Erbjudande: 10% rabatt vid 
köp/beställning av tårta.

LiMHAMNS BOkHANdEL 
Erbjudande: 10% rabatt 
på hela sortimentet.

LiMHAMNS FÄRG&iNTERiöR 
Erbjudande: 10% rabatt på hela 
sortimentet och husbesiktning.

LiMHAMNS JuVELER 
Erbjudande: 10% rabatt på guld, 
silver och klockor. Gäller vid köp 
för över 600:- och ej på nedsatta 
priser.

MATT-TVÄTTEN 
AF 2004 AB 
Erbjudande: 10% rabatt 
på hela sortimentet.

OPTikER THELL 
Erbjudande: 10% rabatt 
vid köp av kompletta 
glasögon. Gäller ej 
nedsatta varor eller 
kontaktlinser. 

RESTAuRANG 
BuNkEFLOSTRANd 
Erbjudande: 10% rabatt på slutno-
tan (gäller mat à la carte, ej dryck).

SuNdSBROMÄkLAREN 
Erbjudande: 10% rabatt 
på mäklararvodet. 

TRÄdGÅRdSFORM MALMö 
– Planering och formgivning av trädgårdar 
Erbjudande: 10% rabatt.

VERBAANS uR 
Erbjudande: 10% rabatt 
på klockor, guld och silver.

Årets föreningsdag kommer att gå av stapeln lördagen den 23 augusti mellan kl. 10 och 14. 
Förra året var dagen välbesökt och mycket uppskattad. Vi hoppas att ni även i år kommer och pratar med de olika 

föreningarna som finns i och runt omkring vårt samhälle. Det kommer att finnas tillfälle att prova på olika 
aktiviteter, intaga förtäring, gå tipsrunda m.m. 

Tyvärr så missade vi i förra numret av BunkefloBladet att lägga in de olika sponsorerna till de fina 
priserna vi hade i tipsrundan, vi ber naturligtvis om ursäkt för detta.

1:a pris var 500:- presentkort på ICA Supermarket i Bunkeflostrand

2: – 6:e pris: Tårta från Rosa Princess, Presentkort från Restaurang Bunkeflostrand, Blomsterbukett från Flowernail, 
Presentkort från Bunkeflo Hair & Beauty, Presentkort från Fotvård Vackra fötter

Tack än en gång alla ni sponsrade priserna!

FöRENiNGSdAGEN

Ni har väl inte missat 
vår nya hemsida?
Äntligen har vi fått ordning på hemsidan! 
Nu är vårt mål att hålla denna så uppdaterad och aktuell som möjligt.

Hjälp oss att bli bättre, tydligare eller bara säg vad du tycker. 
Gå in på hemsidan och se dig omkring och skriv gärna en kommentar till oss 
via kontaktsidan.



ex tofsvipor och sånglärkor vil-
ka är speciellt utsatta.
 Även de mindre däggdjuren 
som t ex harpaltar, kaniner och 
sorkar är intressanta villebråd 
för en hund, och sist men inte 
minst fåren.
 Visst är det självklart att des-
sa ska få beta i lugn och ro 

Djur & Natur
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Valborg
Den 30 april börjar våren. Det 
är Valborgsmässoafton.
 Kvällen före helgonet Val-
borgs dag, som är den 1 maj. 
Första maj är vår enda icke 
kyrkliga helgdag, det har den 
varit sedan 1938. Då tänder vi 
brasor. Det brinner eldar över 
hela Sverige från norr till söder, 
på landet och i staden. Förr i 
världen brukade man släppa 
ut korna i skogen den 1 maj. 
Dessförinnan var man tvung-
en att skrämma bort vargar 
och björnar, det hjälpte eldarna 
och oväsendet till med.
 Förr i världen räknade man 
att vintern slutade och våren 
började just på valborgs mäs-

soafton. Dagen efter 1: a maj 
skulle man släppa ut djuren 
på bete. Så nu gällde det att 
skrämma bort allt farligt som 
häxor, spöken, troll och rov-
djur. Därför tände man stora 
eldar på valborgsmäs-
soafton.
 Man passade 
också på att dansa 
runt elden och ha 
roligt. När vi idag 
firar valborgsmäs-
soafton är det vå-
rens ankomst vi häl-
sar med eldar, sång, 
tal och dans. Många har 
nu ”vårstädat” i sina trädgår-
dar och gjort det fint i rabatten, 
det överflödiga eldas nu upp. 

Det råder en speciell stämning 
runt elden den här kvällen.

Första maj
Första maj är arbetarrörel-

sens internationella fest-
dag eller demonstra-

tionsdag, om man så 
vill. Den firas av tra-
dition både i Dan-
mark och Sve-
rige. I Danmark 
firas den sedan 

1890. Dagen är 
emellertid ingen of-

ficiell helgdag i Dan-
mark, men i praktiken har 

många löntagare ledigt från ar-
betet, i alla fall på eftermidda-
gen. Affärerna har dock öppet. 

Skolor och liknande stänger i 
regel mitt på dagen. 
 Arbetarrörelsen och några 
av de politiska partierna ar-
rangerar en gemensam fru-
kost och det hålls tal. Därefter 
går man i ett demonstrations-
tåg genom staden. Oftast går 
tåget till en park eller liknande, 
där det hålls fler tal och man 
bland annat lyssnar på musik, 
äter korv och dricker öl.
 Traditionen att sälja maj-
blommor, som man gör i Sveri-
ge, finns inte i Danmark. 1 maj 
är också känd som ”Valborg-
dag” eller ”Voldermisse”, efter 
det katolska helgonet Valborg, 
men det har ingen praktisk be-
tydelse i Danmark.

Vårens dag

Strandängarna med dess växt-
lighet och djurliv är något som 
vi alla ska vara rädda om.
 Tillsammans har vi ansvar 
för denna specifika miljö – vi 
måste ta hänsyn och respek-
tera dess olika livsformer och 
följa de regler och förordningar 
som gäller för området. 

Som en del i detta är det vik-
tigt att du som hundägare tar 
din del av ansvaret och hål-
ler din hund kopplad mellan 
den 15:e mars och 15:e okto-
ber när du och din hund vis-
tas på strandängarna. Detta 
kommer att uppskattas av de 
markhäckande fåglarna som t 

En påminnelse till dig som har hund
utan att behöva bli jagade och 
stressade av hundar?
 Som sagt är våra strandäng-
ar unika och förtjänar verkli-
gen vår respekt och vårt hän-
synstagande – oavsett om vi 
är hundägare eller ej.

Anna Hedrén

Hälsa

Krafttag mot ohälsa bland Limhamn-Bunkeflos ungdomar

Tradition

Nu satsar Limhamn-Bunke-
flo stadsdelsförvaltning på 
ett gränsöverskridande team 
– bestående av två sociono-
mer – som ska förbättra den 
psykiska ohälsan för elever 
i skolår 6-9. Allt kommer att 
följas av forskare knutna till 
Lunds universitet.

Under våren ska Anne Ros-
vall och Peter Ohlsson besö-
ka stadsdelens fyra 6–9 sko-
lor. De ska ta reda på hur si-
tuationen på skolorna ser ut 
idag utifrån fem problemområ-
den: skolk, utagerande beteen-
de, depression, ätstörning och 
självskadebeteende.
 Projektet har tilldelats två 
miljoner kronor från Myndighe-

ten för skolutveckling och kom-
mer att pågå till 30 juni 2009. 
Målet är att projektet sedan 
övergår till att bli en ordinarie 
verksamhet.

Ett stort problem 
är stressen 
Ett känt problem hos individ- 
och familjeomsorgen och sko-
lorna i Limhamn–Bunkeflo är 
att ungdomarna upplever sig 
stressade och pressade av en 
påtaglig betygshets. 
 – Vi i samhället målar upp en 
världsbild som är allt annat än 
positiv. Överallt får man höra 
hur svårt det är att för unga att 
komma in på arbets- eller bo-
stadsmarknaden, säger Peter 
Ohlsson. Vardagen för många 
unga är fylld av aktiviteter och 

måsten. Personal inom både 
skola, individ- och familjeom-
sorg och fritidsverksamhet be-
höver också utbildning och stöd 
för att bemöta ungdomarna på 
rätt sätt.

Hjälp till självhjälp 
Att jobba med förebyggande in-
satser till barn och ungdomar 
genom ett gränsöverskridan-
de team är lite av ett pionjärar-
bete. Ofta görs insatser när det 
redan har börjat gå utför. 
 – Det är svårt att räkna på 
vinsterna med ett förebyggan-
de arbete. Det behövs en tyd-
ligare samverkan och ett sam-
hällsekonomiskt synsätt som 
stöder det gränsöverskridan-
de arbetet, säger Gethel Jad-
bäck, projektledare och chef 

för individ- och familjeomsorg 
i Limhamn–Bunkeflo.

ökad trygghet – bättre 
samarbete 
Stora vinster finns att göra ge-
nom att samordna resurser-
na och förtydliga vem som 
gör vad. 
 – Vi måste överbrygga de oli-
ka kulturerna som råder i verk-
samheterna. Vi har ett gemen-
samt ansvar för barn och ung-
domar och deras familjeliv, sä-
ger Anne Rosvall.

David Levin
Artikeln finns också på: 
http://www.malmo.se/arbete-
integration/valfardforalla/vfan
yheter/5.6c29b6251179cd8ef
6c800036766.html
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En nog så aktuell fråga som vi 
har fått via mail från en med-
lem:
Hur påverkar denna 3G-mast 
de närboendes hälsa på kort 
och lång sikt? Hur kan kom-
munen ge byggnadstillstånd till 
en 3G-mast som ligger så nära 
inpå villor och skola? 

Svar:
Jag skall försöka svara med 
hjälp av de kommentarer/
uppgifter som vi har att  tillgå 
från statens strålsyddsinstitut 
(SSI), socialförvaltningen och 
miljöförvaltningen m. fl.

Strålningen från en 3G bas-
station sker med radiosigna-
ler av samma slag som de TV-
sändare sänder med, men ca 
1000 ggr svagare.
 Det finns inga myndighetsfö-
reskrifter gällande strålningen, 

dock finns det internationella 
riktlinjer. Mätningar och be-
räkningar visar att niåvåerna 
ligger långt under riktlinjerna, 
vanligtvis med en faktor 100 
eller mer. Generellt sett gäller 
att gränsvärdena överskrids 
inom en meters avstånd fram-
för antennens strålande yta. 
Antenner placerade på hus-
fasader innebär normalt inga 
överskridanden inne i bygg-
naden, eftersom utstrålning-
en bakåt är låg.
 En person som pratar i mo-
biltelefon utsätts för betydligt 
starkare radiosignaler från 
den egna mobiltelefonen än 
från basstationerna. Vanligt-
vis är allmänhetens expone-
ring från basstationen mer 
än 100–1000 gånger lägre än 
de referensvärden SSI ang-
er. SSI bedömer att det inte 
finns några säkerställda häl-

sorisker kopplade till strålning 
från mobiltelefoner och bas-
stationer. 
 Socialstyrelsen har utta-
lat att det utifrån dagens kun-
skap inte finns skäl till att anta 
att etablering av mobilbassta-
tioner kan orsaka olägenhet för 
människors hälsa. 

kunskapsluckor 
Enligt världshälsoorganisatio-
nen (WHO) har ingen av de 
studier som nyligen utförts, 
kommit till den slutsatsen att 
exponering från mobiltelefoner 
eller basstationer orsakar någ-
ra negativa hälsoeffekter. 
 WHO säger dock att det 
finns kunskapsluckor och att 
man strikt bör följa de interna-
tionella riktlinjer som finns. 

Det finns säkert flera kommen-
tarer och synpunkter kring det-
ta, men vad som redovisats 
ovan är i stort det förvaltning-
arna har att hålla sig till i frå-
gan om eventuell olägenhet 
med avseende på strålning 
från basstationer.

Mvh 
Michael Hedman 

Stadsbyggnadsnämnden

Ca 1000 ggr svagare

Skrivelser

Lorensborgsgatans förläng-
ning  till en ny sydostlig ge-
nomfartsled skulle kunna av-
lasta den allt livligare trafiken 
genom Bunkeflostrand. Den-
na förlängning har därför un-
der flera år varit ett återkom-
mande diskussionsämne och 
krav bland Villaföreningens 
medlemmar. Många har upp-
levt att  vi inte fått något gehör 
från Gatukontorets sida.
 Vi har därför från styrelsens 
sida ställt en rad konkreta frå-
gor till Lisa Callreus som håller 
i en utredning om ärendet.  

Hur länge har Lorensborgsga-
tans förlängning funnits med i 
översiktsplanerna? 

En ny sydostlig väg öster om 
Bunkeflostrand finns med i Mal-
mö Stads Översiktsplan från 
1990 och även i den nu gällan-

de översiktsplanen som kom år 
2000 och uppdaterades 2005. 
Lorensborgsgatans förlängning 
har inte tidigare utretts och det 
finns inga rapporter.
 Utredningen gällande Lo-
rensborgsgatans förlängning 
är i ett inledande skede och 
organisationen är ännu inte 
utsedd. 

Vi undrar om det fattats något 
beslut om Lorensborgsgatans 
förlängning. Det är ju det första 
steget om man skall kunna be-
döma hur lång tid planproces-
sen sedan tar. Om det inte fat-
tats något beslut, hur lång tid 
kan det då beräknas ta innan 
detta grundläggande beslut 
klubbats? 

En del i planprocessen är en 
utredning som syftar till att ta 
fram olika alternativ och kost-

nader för dessa, vilket även är 
ett underlag för att kunna fatta 
beslut om finansieringen.
 Planprocessen är dock lång 
och det kommer alltså inte att 
finnas några beslut angående 
vägförbindelsen förrän tidigast 
om några år. 

Varifrån kommer idén som 
nämndes på årsmötet att det 
skall läggas spår längs
Lorensborgsgatan? 

När det gäller spår ingår des-
sa i utredningen om Malmös 
framtida kollektivtrafik som ska 
vara klar till hösten. Denna ut-
redning omfattar även eventu-
ella markreservat för framtida 
spårutbyggnad.
 Du kan läsa mer om utred-
ningen på Malmö Stads hem-
sida; http://www.malmo.se/ga-
tortorgtrafik/kollektivtrafikutre

dning.4.5e04e143115ec02bb
5f80002698.html

Vi är väl medvetna om att Lo-
rensborgsgatans förlängning 
behövs. Utredningen har ny-
ligen påbörjats, men planpro-
cessen och projekteringen av 
en ny väg tar minst 3–4 år. Där-
efter tar själva byggandet av vä-
gen några år. Finansieringen av 
vägen är dock inte klar, vilket i 
sig kan fördröja processen.

 Dagens förbindelse till Mal-
mö centrum, som går via Bor-
rebackevägen och vidare till 
Pildammsvägen alternativt E6 
via trafikplats Västra Klags-
torp, är vägar med god stan-
dard som erbjuder bra fram-
komlighet och fungerar därför 
bra fram tills att en ny vägför-
bindelse är klar.

Lisa Callréus

Förlängning av Lorensborgsgatan

Detta svaret fick vi efter flera på-
pekande om att Pilallén måste 
vara feldimensionerad pga vat-
tensamlingarna som uppstår 
efter varje liten regnskur.

Jag har nu varit ute för att se 
hur gången ser ut efter ett 
regn. Jag håller med Er om att 
den inte är ur våra ögon helt
acceptabel. Jag kommer att 

under årets beläggningssä-
song se över när vi kan åtgär-
da problemen.
 Min förhoppning är att det-
ta ska vara beställt innan se-

Pilallén
mestern. Hoppas att detta är 
ok för Er

Med vänlig hälsning
Mats Lawesson
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Ett fantastiskt 2007 
Efter ett fantastiskt första år i Superettan så har vi under 6 månader hunnit med att njuta och fira framgången men också 
satt fokus på säsongen 2008. Vi har tränat hårt och bra sedan starten i januari och vi har finslipat detaljer på vårt tränings    
läger i Turkiet. Vi har spelat mot kvalificerat motstånd i våra träningsmatcher och känner att vi kommer väl förberedda till 
seriestarten.

Fokus på 2008   
Andra året sägs vara svårare då alla lag vet vem vi är och hur vi spelar. Visst, det kan ju vara så att vi är kartlagda och att 
vi inte kan överraska på samma sätt som förra året men samtidigt har vi växt in i kostymen och jag är övertygad om att 
spelarna utvecklats och blivit ännu bättre än förra året. Vi har ju dessutom förstärkt laget med såväl ungdomlig entusiasm 
som erfarenhet och rutin.
 
Nya spelare
Nya spelare är Ali Jasim, Gazmend Xhemajli, Marco Belo Da Silva, Daniel Svensson, Patrik Svensson och Chris Loftus. 
Tillbaka till oss är även Daniel Sliper som lån från Malmö FF. Ali Jasim kommer från IFK Malmö och är endast 21 år och 
har visat upp ett moget och skickligt ytterbacksspel. Gazmend Xhemajli kommer från Limhamns IF och nyss fyllda 19 år. 
”Gazza” kan spela både som central mittfältare och yttermittfältare. I skrivande stund är Gazza skadad men förhoppnings-
vis är han tillbaka inom kort. Gazza är otroligt ambitiös och har alla förutsättningar för att lyckas som elitspelare. Marco är 
en rutinerad herre som har representerat de tidigare allsvenska klubbarna, Enköping SK och Östers IF. Daniel Svensson 
kommer även han från Småland och Öster men hans moderklubb är Markaryd. Daniel är en skicklig defensiv central mitt-
fältare som vi kommer få mycket glädje av. Patrik Svensson är en Malmöpåg som återvänder från IFK Norrköping, Patrik är 
fostrad i BK Olympic men har även hunnit med en sejour i Trelleborgs FF. Patrik är en skicklig kantspelare och kan spela 
både ytterback som yttermittfältare och han har en härlig träff med sin vänsterfot. Chris Loftus har vi hämtat från USA där 
han spelat i proffsligan under förra året och dessförinnan har han tillhört Duke University där han även var lagkapten. Chris 
är strax under 2 meter lång och duktig huvudspelare, en spelare som vi kommer att få mycket glädje av. Vad Daniel Sliper 
kan det vet vi, en hårt arbetande kille som alltid ger 100% i träning och match. Daniel tillför massor av energi till laget och 
han är en duktig passningsspelare och har ett bra löd i dojjan.

A-TRUPPEN 2008

Daniel SvenssonGazmend XhemajliAli Jasim Marco Belo Da Silva Patrik Svensson Chris Loftus

IF Limhamn Bunkeflo: Postadress: Box 38, 218 24 Bunkeflostrand. Tel. 040-51 00 02 

Besöksadress:	Bunkeflo	IP,	Ängsdalsvägen	22	•	E-post:	kansli@lb07.se	•	Hemsida:	www.lb07.se 

Anita	Ohlsson	040-51	00	02	•	Arne	Börjesson	040-51	02	36	•	Sven	Sjunnesson	040-51	02	19 

Kenneth	Olsson	040-51	02	17	•	Johan	Andersson	040-51	02	42	•	Erol	Bekir	040-51	02	18 

Rutger	Hagstad	040-51	02	58	•	Jonas	Snygg	0707-87	51	61
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Målsättning
Vi tycker att vi har en klart bättre trupp i år och därför väljer vi att sätta en hög målsättning. Vi vill bli bättre än förra årets 
femte placering och i år går 1:an och 2:an upp direkt till Allsvenskan och 3:an kvalar. I botten så degraderas lag på 15:e och 
16:e plats direkt och det väntar kvalspel för lag placerat på 13:e och 14:e plats.
 
Favoriter till att vinna serien måste vara någon ur trion Landskrona BoIS, BK Häcken och IK Sirius. Vi tillsammans med 
Brommapojkarna och Örgryte IS är outsiders. Vilka lag som riskerar att trilla ur är otroligt svårt att förutse, det kommer vara 
en kniv på strupen samt att serien kommer att bli rekordjämn.

Låt oss tillsammans dra till Malmö IP och heja fram våra röda favoriter
I år skall vi invadera Malmö IP som blir vår nya hemmaarena för säsongen -08. Visst hade det varit kul att kunna spela våra 
hemmamatcher på Limhamns IP, visst blir det lite längre till Malmö IP än till Limhamns IP, men fördelen med Malmö IP är 
att vi kan erbjuda en bättre komfort med läktare under tak och bra sittplatser till en betydligt större publik än vad som idag är 
möjligt på Limhamns IP. Jag tror att vi tappade en hel del publik under hösten just på grund av dålig kapacitet på sittplatser, 
och att vi med spel på Malmö IP dessutom kan locka till oss betydligt fler Malmöbor till våra matcher.

Välkomna till Malmö IP

Huvudpartners
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Välkommen på LB07-dagen

Hjärtligt välkomna!

LB07-dagen 18 maj 2008!

Välkomna till den första LB07-dagen!
Det blir en dag för hela familjen med en rad roliga aktiviteter!
Föräldrar utmanar föräldrar och spelare utmanar ledare i olika tävlingar!
Bollkallarna utmanar A-laget och f.d. A-lagsspelare i LIF resp. BIF möts i en            
prestigefull All-star match!

Vi kommer även att erbjuda golf med Sofiedals Golfklubb, tennis med stjärnorna från    
Malmö Bellevue Tennisklubb, speedshooting med NIKE, utlottningar med fina priser  
och mycket mer. Naturligtvis servering av drycker och mat i solskenet! 

LB07-dagen blir en härlig dag tillsammans!
Vi ses på Limhamns IP söndagen den 18 maj klockan 14.00-17.00!
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Det är med stor tillförsikt och 
med mycket glädje och nyfi-
kenhet vi ser fram emot sä-
songen 2008! Vi hade un-
der 2007 en bra, stabil och 
utvecklingsbar trupp och 
kommer under 2008 att ha 
en ännu bättre, stabilare och 
starkare trupp.

På ledarsidan fortsätter alla tre, 
Jimmy, Roland och Fredrik, vil-
ket, hoppas vi, ska ge en bra 
kontinuitet och underlätta för 
alla parter. Vi ”förlorar” endast 
en spelare jämfört med hösten 
2007, vår trotjänare Åsa Gärd-
sell gör ett uppehåll för att föda 
barn, men hon är ändå en del 
av truppen och följer våra trä-
ningar och matcher.
 Nya spelare har vi fått ett fler-
tal och ännu fler har velat kom-
ma till oss, men vi kan inte ha 
hur stor trupp som helst, och 
de som kommer måste ha en 
rimlig chans att få spela. Någ-
ra har vi slussat vidare till u-la-
get där de kommer att få stör-
re chans att utvecklas, någon 
enstaka har känt att konkurren-
sen varit för hård. 

Nya sedan i höstas är:
•	 Anna	Björnsson,	mittfält,	

från Lörby IF i Blekinge
•	 Anna	Larsson,	”alla”	posi-

tioner, från Limhamns IF
•	 Caroline	Gullstrand,	mål-

vakt, från LdB FC Malmö
•	 Claudia	Kubiak,	mittfält/för-

svar, från BK Vången
•	 Jennifer	Friberg,	anfall,	från	

Limhamns IF
•	 Jennifer	Olin,	mittfält,	från	

Vintrie IK
•	 Lina	Falk,	mittfält/anfall,	se-

nast i Danmark, spelat i BP, 
Hässelby m.fl.

•	 Malin	Pettersson,	mittfält,	
från Husie IF

•	 Mathilda	Peterson,	försvar,	
från IFK Värnamo

•	 Nellie	Larsson,	återvänt	ef-
ter uppehåll

•	 Sofia	Nygren,	målvakt, 
senast i Norge, spelat i BIF 
för flera år sedan

kvar sedan tidigare:
•	 Alexandra	Tromp,	målvakt
•	 Amanda	Bergergård, 

anfall

•	 Anna	Lindeved,	försvar
•	 Carola	Rosberg,	försvar
•	 Caroline	Hansson,	mittfält
•	 Caroline	Möller,	försvar
•	 Caroline	Norrman,	mittfält/

anfall
•	 Elise	Konradsson,	försvar/

mittfält
•	 Hanna	Wackå,	anfall
•	 Helena	Helldal,	anfall/mitt-

fält
•	 Jenny	Lindahl,	försvar
•	 Johanna	Hansson,	mittfält
•	 Patricia	Kaivo-Oja,	mittfält/

anfall
•	 Sara	Axelsson	Schütt, 

försvar/mittfält
•	 Sofie	Jonsson,	anfall/mitt-

fält
•	 Stina	Gärdsell,	anfall/mitt-

fält
•	 Tonje	Grindheim	Dyrlie,	

målvakt
•	 Veronica	Eklund,	mittfält
•	 Åsa	Gärdsell,	försvar 

(uppehåll 2008)

Just nu har vi en trupp på hela 
30 spelare, varav en har uppe-
håll under 2008. Vi har ett bra 
samarbete med u-laget och äld-
re flicklagen som gör att vi alla 
kan låna spelare vilket kommer 
att innebära att många fler kom-
mer att få spela matcher än ti-
digare år.

Givande eftermiddag 
Som KickOff inför säsongen 
samlades alla spelare och le-
dare på Bellevue Stadion och 
fick en genomgång av hur man 
spelar squash, därefter prova-

de vi själva under två timmar, 
squash är otroligt konditions-
krävande och det kändes.
 De sista två timmarna delade 
vi upp oss i sex lag och spela-
de Beach volleyboll och fick yt-
terligare träning nu framförallt 
för ben och lår, men även ar-
mar fick sitt. En otroligt givan-
de eftermiddag där vi samtidigt 
hade väldigt roligt.

Vi kan när vi vill
Vi har hittills spelat tre tränings-
matcher, först hemma mot 
Husie IF (som vi sedan möter 
i serien och kommer från divi-
sion 2) och där vi spelade otro-
ligt bra, framförallt i första halv-
lek. Det enda framåt som Husie 
fick var ett par ganska harmlö-
sa kontringar, trots det är det 
de som lyckades göra 0–1 
precis före pausvilan, absolut 
inte rättvist, men så blir det ty-
värr ibland.
 Andra halvlek tog vinden i 
och vi fick den naturligtvis mot 
oss, vi bytte väldigt många spe-
lare (totalt 18 spelade i match-
en) och Husie hade ett mindre 
övertag, men vi lyckas ändå 
vända matchen till 2–1 som 
sedan i slutsekunden blir 2–2. 
Totalt sett en riktigt bra start på 
säsongen.  
 Nästa match skulle vara bor-
ta mot Veberöds AIF (som gått 
upp till division 2), men tyvärr 
fick de ställa in matchen två 
gånger på grund av brist på 
spelare. Som ersättning spe-
lade vi en match mot vårt eget 
U-lag och precis som i första 
matchen gör vi en strålande in-

sats under första halvlek som vi 
vinner enkelt med 6–0. I andra 
har u-laget tagit sig samman 
samtidigt som de får lite hjälp av 
vinden och att vi rör om bland 
spelare och positioner vilket 
medför att de periodvis har ett 
skenbart övertag, men vi vin-
ner totalt med 7–0.
 Vår tredje match hittills var 
mot BK Kick. Här spelade vi 
åter mycket bra i första halv-
lek samt första fem och sista 
10 i andra. Vi ledde med 2–0 i 
paus och släppte inte fram Kick 
till nästan något, vi hade dess-
utom bud på fler mål. Dippen i 
andra berodde till viss del på 
att vi kände oss så säkra på se-
gern, men man vinner inte en 
match på 60 minuter, det måste 
vi ta med oss. Vi gjorde även en 
del byten, men det förklarar inte 
allt. Trots allt visade vi att vi kan 
när vi vill, det gäller att visa det 
hela matchen igenom.
 På tre matcher har vi nu luf-
tat hela 24 spelare, några har 
tyvärr varit skadade eller sju-
ka, men de kommer snart med 
de också.
 För att finslipa formen kom-
mer vi att spela några fler trä-
ningsmatcher innan allva-
ret börjar onsdag 16/4 då vi i 
Svenska Cupens andra om-
gång möter Sjöbo IF från divi-
sion 1. Seriepremiär blir det lör-
dag 19/4 borta mot Hammen-
högs IF. 

Träningsläger 
Dessutom kommer vi att åka 
på träningsläger till Turkiet i en 
vecka (6/4 – 13/4) för att ännu 
mer svetsa samman laget och 
hitta rätta sammansättningen 
så att 2008 spelmässigt blir la-
gets hittills bästa år i den tuf-
faste division 3 som varit på 
många år!
 Alla förutsättningar finns med 
fina träningsmöjligheter (under 
vintern två gånger inomhus i 
Stadium Arena + en gång utom-
hus + en gång styrketräning), 
en hel veckas träningsläger och 
en stor och stark trupp! 
 Vi ska nu se till att ta tillvara 
på och förvalta detta så att vi 
2008 når vår målsättning, en 
målsättning som alla gemen-
samt varit med om att ta fram 
som lite kryptiskt kan samman-
fattas med ”4–3–2–1”.

Fredrik Helldal

Alla förutsättningar finns 
LB07
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Sängar i alla prislägen
för alla människor

Vi kallar oss utan att rodna för Sveriges 
sängspecialister. Skälet är enkelt. Vi väljer ut 
de mest prisvärda sängarna från marknadens 
ledande tillverkare och kan alltid erbjuda det 
största utbudet av sängar i alla prisklasser. 
 
Branschens bäst utbildade medarbetare hjälper 
dig att prova ut en säng du blir nöjd med.
 
Så köp inte en säng av gammal vana
- prova en sängspecialist först.

SVÅGERTORP 

Nornegatan 6 (vid Bauhaus) Tel: 040-12 99 40 
E-post: svagertorp@sova.se 

www.sova.se

Bunkeflobladet.indd   1 2008-03-31   10:09:08
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Kamplaget hoppas på ny 
succé i Gothia Cup. Kampla-
get gör verkligen skäl för 
namnet!

Närmare femtio fobollsglada 
killar och tjejer i olika åldrar 
kämpar så det står härliga till 
två gånger i veckan.
 Kamplaget är LB07-sats-
ningen för funktionshindra-
de som vill träffas, spela boll 
och ha kul.
 – Ett tiotal klubbar i Skåne 
har liknande verksamhet. Men 
vår är störst, säger Daniel Ne-
ving, som lett laget som trä-
nare. Åldrarna spänner från 
tio till 53 år:
 – Klart det är rätt stora olik-
heter i grupper med så skilda 
åldrar och med lite varierande 
nivåer.  Kamplaget tränar i två 
grupper. Vilken man vill vara 
med i avgör man själv.
 – Det är viktigt att alla kän-
ner att dom är i rätt grupp, po-
ängterar Daniel. Vinterträ-
ningen har man haft i Stadi-
um Arena två kvällar i veckan. 
Från april är det förstås uteträ-
ning som gäller.
 – Det är viktigt att understry-
ka att vi bedriver det här på all-
var. Det är fotboll på riktigt. Me-
ningen är att dom som är med 
ska uppleva klubbkänslan, få 
känna på föreningslivet. Alla 
kan vara med, några med lite 
mer stöd, säger Daniel.

individuella skillnader
Under träningen kör Daniel 

LB07-satsningen på funktionshindrade störst i Skåne
och hans tränarkollega Anna 
först bollövningar för att få upp 
pulsen, träna skott och pass-
ningar.
 Det är full fart, friska skott – 
målvakterna får tillfälle att bril-
jera. Sedan delar man upp och 
spelar ”match”.
 De individuella skillnader-
na märks naturligtvis i spe-
let. Några visar fin spelförstå-
else, passar klokt. En del sat-
sar hårt, tar för sig, vill absolut 
göra mål, drämmer iväg skott 
efter skott. Andra är inte lika 
tilltagsna och inte heller lika 
tekniska.
 Killarna är i stor majoritet, 
bara ungefär ett halvdussin tje-
jer är med. Men dom är frimo-
diga och orädda. Och om inte 
annat så visar den stora upp-
slutningen och träningsfliten att 
deltagarna gillar Kamplaget.

Gothia Cup
Två cuper inomhus och fyra ut-
omhus deltar laget i varje år.
En speciell upplevelse är den 
stora Gothia Cup i Göteborg. 
Där öppnade man för några år 
sedan en klass också för funk-
tionshindrade. LB07 deltog 
med Kamplaget förra året, ett 
tjugotal spelare var med. Då är 
man borta en hel vecka:
 – Det kräver förstås ex-
tra mycket planering. Vi får 
hjälp av ett par föräldrar, sä-
ger Daniel.
 – Det gäller att skapa fasta 
och tydliga rutiner, vara nog-
grann och ha tålamod. Gothia 

Cup är åldersbegränsad, spe-
larna får vara högst 21 år, det 
tycker Daniel är trist:
 – Arrangörerna anser att det 
ska vara en ungdomsturnering. 
Vi fick dispens för några spe-
lare men jag tycker ändå att 
i den här kategorin ska man 
inte vara så låst, det viktiga 
är ju att många får vara med 
och spela.
 Särskilt minnesrik förra året 
var invigningen:
 – Vi tågade in på Nya Ullevi, 
det var över fyrtiotusen på läk-
tarna som jublade när vi gick in. 
Då steg pulsen, det var stort. 
Någon sade att det kändes 
som att vara Zlatan!
 Och det gick riktigt bra för la-
get: det blev silvermedalj med 
väldigt mycket guldsmak. I fi-
nalen mot tyska Hessischers 
stod det 1–1 vid full tid och 
fortfarande oavgjort efter de 
fem första straffarna. Sedan 
blev det stolpe ut för Kampla-
get och stolpe in för tyskarna 
– snacka om thriller!

Naturligt kliv 
Daniel har själv spelat fotboll 
i Limhamns IF sedan 1994. 
Började plugga till socionom 
2003.
 – Jag insåg att det finns ett 
stort behov av verksamhet för 
funktionshindrade. Och efter-
som jag hade tränat ett flick-
lag tidigare blev det ett natur-
ligt kliv för mig att satsa på det 
här, berättar han. Tillsammans 
med framlidne Tore Larsson i 

Limhamns IF började han vär-
va medlemmar:
 – Jag var först ute i skolor-
na och presenterade det vi vil-
le göra. Fick ihop en stomme. 
Satte upp lappar på fritids och 
på gruppboenden. Så har det 
hela rullat på. Daniel har varit 
tränare för den här målgruppen 
i tre och ett halvt år.
 En liknande mindre satsning 
var igång i Bunkeflo och när 
klubbarna tog sikte på att gå 
samman blev det naturligt att 
börja samarbeta. Kamplaget 
har fått en del uppmärksam-
het och Daniel tror att man nu 
har etablerat namnet:
 – Folk vet att vi finns.

Engagerade föräldrar
Anna Larsson hjälper Danne 
som tränare för en av grupper-
na. Ett par föräldrar har enga-
gerat sig extra och är nu lag-
ledare: Bertil Dexberger och 
Marie Kristiansson.
 Marie sköter också Kampla-
gets egen hemsida, där det 
rapporteras om matcher, trä-
ningar och social verksamhet 
– i text och bild. Inte minst det 
senaste discot på Berga Fri-
tidsgård, med tränare Daniel 
som DJ, var uppskattat.
 Hemsidans adress: http://
groups.msn.com/LimhamnIf-
Kamplaget
 Där finns också många av la-
gets spelare presenterade!

ingvar Ek

LB07
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Intresserad av FotbollsLEKskolan?

Kontaktperson för FotbollsLEKskolan
Jonas Snygg
Telefon: 040 - 51 02 17 (dagtid)
E-post: jonas@lb07.se

BÖRJA SPELA FOTBOLL I LB07!

VAKNA! 
SOVA är Sveriges största sängvar-
uhus och en av huvudsponsorerna 
till LB07. Som medlem i LB07 får du 
bra priser och kan sova gott inför 
träning och match.

Surfa in på www.lb07.se och se 
hur DU kan heja fram Limhamns 
och Bunkeflos nya stoltheter.
Limhamn Bunkeflo 2007. Eller kort och gott: LB07. Två föreningar 
är nu en. Gult och grönt förvandlas till rött. Historia, nutid och 
framtid kombineras i en spännande och löftesrik mix. I väntan på 
vår egen arena, spelar vi i år hemmamatcherna på Malmö IP. Har 
du inte Internet men vill ställa upp ring 040-51 00 02.
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FotbollsLEKskolan för barn födda -03 och -04

Fotboll för de yngsta ska vara en lek. Det är det i LB07.

Vår FotbollsLEKskola har som sin främsta uppgift att fånga 
barns intresse för idrott. Fysisk aktivitet som präglas av 
bollekar och stor glädje.

Ni som föräldrar är en livsnerv i vår förening. Verksam-
heten är ideell och vi tror att den ideella kraften får en allt 
viktigare roll i vårt samhälle. Vi har valt att använda oss av 
just föräldrar som ledare under åren i FotbollsLEKskolan.
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FOTBOLLSCUP
&

BEACH SOCCER CUP 
Dessutom:

Fotbollsrelaterade aktiviteter
EM i fotboll på storbildsskärm

WWW.lb07.se

MINNESFONDERNA LIMHAMN BUNKEFLO 2007

Vi i LB07 vill på detta sätt och i god tid informera alla om 
minnesfonderna plus att det är möjligt för Er att komma 
med förslag på kandidater. 

Per Månssons minnesfond
För att hedra Per Månssons minne som en föredömligt 
god kamrat samt för hans uppoffrande insatser för LB07 
har inrättats en särskild minnesfond.

Bertil Anderssons minnesfond
För att hedra Bertil Anderssons minne som en föredömligt 
god kamrat samt för hans uppoffrande insatser för LB07 
har inrättats en särskild minnesfond.

Allmänt för båda Minnesfonderna: Bidrag ur resp. fond 
lämnas årligen till den/de medlemmar eller lagenhet, som 
genom föredömligt kamratskap, uppträdande på och 
utanför planen och/eller genom sina insatser för LB07.

Det står öppet för alla medlemmar i LB07 att lämna 
förslag till bidragstagare. Förslag, som skall åtföljas av 
utförlig motivering, skall lämnas till LB07:s kansli senast 
den 15 oktober. Stipendiet delas ut vid lämpligt tillfälle.

8 ljusa konferenslokaler 
Upp till 250 personer

Fri parkering 
God matBowlIng - Äventyrsgolf  

SImulatorgolf 

BIljard - PIstolskytte Krossverksg. 3  Limhamn 040 - 440 000  www.letsgo.se

Hel/Halvdagskonferenser

rolIga 
AktIvIteter
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ApQ EL AB utsågs till vinnande Gasellföretag i Skåne 2006.
Det senaste året har ApQ EL startat filial i Malmö, nyanställt drygt 
80 personer och omsätter i år över 110 miljoner.
Företaget startades 2001 och idag är ApQ EL ett företag som är med och slåss 
om de stora projekten.

Akuten, Swedbank stadion 
Ett par projekt som är aktuella nu är den Nya Akut och infektionsmottagningen på 
Umas och Swedbank Stadion. Där har ApQ EL fått i uppdrag att stå för installatio-
nerna av all el, tele och data.
– Vi är inte längre enbart ett elinstallationsföretag utan arbetar också med totala 
nyckelfärdiga system inom ”IKT” som betyder information kommunikation och tek-
nik. 

utbildning
Men det ställer samtidigt krav på hög kompetens inom de här områdena och vi ar-
betar mycket med att kontinuerligt utveckla och utbilda personalen för att stärka 
bredda kompetensen hos var och en som jobbar här.
På sex år har ApQ vandrat från ett elinstallationsföretag till ett mycket teknikinrik-
tat företag.

kompetensen
Det allra viktigaste är vår personal med så bred kompetens att vi kan hantera alla 
typer av jobb.

www.apqel.se
Stenyxegatan	15		•		213	76		Malmö		•		040-615	55	00
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LB07 är idag en av Sveriges största breddklubbar med över 1100 aktiva barn och ungdomar

En förening skall alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det 
är viktigt, eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi har arbetat med att ta fram en tråd som sträcker sig från 
FotbollsLEKskolan fram till seniornivå. Vårt herrlag tillhör svensk elitfotboll med spel i Superettan och vårt 
damlag spelar i division 3. De framgångar som vi fått med lagen ställer krav på hela vår verksamhet och inte 
minst ungdomsfotbollen. Det är av största vikt att vi fostrar egna spelare till våra representationslag och för 
detta ändamål har vi tagit fram mål- och riktlinjer inom föreningens ungdomsfotboll. 

Fotboll skall vara en lek

Det är det i LB07. Hos oss präglas träningen för de yngsta av bollekar och stor glädje.
Verksamheten sträcker sig från fyråringar upp till vuxen för både flickor och pojkar. 
Vi kan idag erbjuda barn och ungdomar en fantastisk fritidssysselsättning, att få träna och spela fotboll i en 
socialt trygg och bra miljö med välutbildade ledare och instruktörer vilket borgar för en gedigen utbildning både 
på och utanför fotbollsplanen som barnen tar med sig genom hela livet.

  
Börja spela fotboll i LB07

Vår breddverksamhet bedrivs från 4 årsåldern då FotbollsLEKskolan tar emot barnen fortsätter sedan med 
5-mannafotboll och vid 8 årsåldern börjar 7-mannafotbollen fram till och med 12 årsåldern. Under hela den 
tiden bedrivs enbart breddverksamhet. Fokus skall alltid vara glädje och hälsosamt idrottande! Alla som via sitt 
engagemang visar att de vill vara med och ha roligt med fotbollen som grund ska också få vara med! Ingen 
åsidosätts pga bristande talang eller förmåga!

Vår elitverksamhet startar vid 13 årsåldern med ambitionen att ha ett elitlag och ett breddlag för varje ålder 
och kön. Med elit menar vi att spelaren skall kunna få en fullgod utbildning i föreningen, dvs möjligheten till 
individuell utveckling.

Ungdomsverksamheten i LB07

LB07 är idag en av Sveriges största breddklubbar med över 1100 aktiva barn och ungdomar

En förening skall alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det 
är viktigt, eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi har arbetat med att ta fram en tråd som sträcker sig från 
FotbollsLEKskolan fram till seniornivå. Vårt herrlag tillhör svensk elitfotboll med spel i Superettan och vårt 
damlag spelar i division 3. De framgångar som vi fått med lagen ställer krav på hela vår verksamhet och inte 
minst ungdomsfotbollen. Det är av största vikt att vi fostrar egna spelare till våra representationslag och för 
detta ändamål har vi tagit fram mål- och riktlinjer inom föreningens ungdomsfotboll. 

Fotboll skall vara en lek

Det är det i LB07. Hos oss präglas träningen för de yngsta av bollekar och stor glädje.
Verksamheten sträcker sig från fyråringar upp till vuxen för både flickor och pojkar. 
Vi kan idag erbjuda barn och ungdomar en fantastisk fritidssysselsättning, att få träna och spela fotboll i en 
socialt trygg och bra miljö med välutbildade ledare och instruktörer vilket borgar för en gedigen utbildning både 
på och utanför fotbollsplanen som barnen tar med sig genom hela livet.

  
Börja spela fotboll i LB07

Vår breddverksamhet bedrivs från 4 årsåldern då FotbollsLEKskolan tar emot barnen fortsätter sedan med 
5-mannafotboll och vid 8 årsåldern börjar 7-mannafotbollen fram till och med 12 årsåldern. Under hela den 
tiden bedrivs enbart breddverksamhet. Fokus skall alltid vara glädje och hälsosamt idrottande! Alla som via sitt 
engagemang visar att de vill vara med och ha roligt med fotbollen som grund ska också få vara med! Ingen 
åsidosätts pga bristande talang eller förmåga!

Vår elitverksamhet startar vid 13 årsåldern med ambitionen att ha ett elitlag och ett breddlag för varje ålder 
och kön. Med elit menar vi att spelaren skall kunna få en fullgod utbildning i föreningen, dvs möjligheten till 
individuell utveckling.

Ungdomsverksamheten i LB07
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Tel 040-14 72 00, www.byggcompagniet.se



 31www.lb07.se

LB07 och NIKE arrangerar sommarens fotbollskola 2008!

- Zlatan Camp är för dig som är född mellan 1992-2000.
- Zlatan Camp startar den 7 Juli och avslutas den 12 Juli.
- En hel vecka fullspäckad av fotboll och glädje!

Begränsat antal platser, så passa på! Anmäl dig så fort som möjligt.
Anmälan sker till Rutger Hagstad (rutger@LB07.se) 

Kostnad: 1 200:-
I paketet ingår:
Inters matchtröja, shorts, strumpa, boll, vattenflaska, mat, dryck och en 
oförglömlig upplevelse! 

Zlatan Camp 2008

VI SES PÅ 
MALMÖ IP!

 Hemmapremiär mot Åtvidabergs FF 
söndagen den 20 april, kl. 16.00

 
Entréavgift; Vuxna 120 kr, Ungdomar (7–18 år) 60 kr, 

Knattar (0–6 år) går in gratis.

Du som har Medlemskort får 50 kr rabatt på entrén 
(medlemmar 0–18 år går in gratis).

 

HEJA LB07!



Huvudpartners:
APQ EL
AUDI
Avfuktarna
fs grafiska ab
K-Rauta
Landgren&Co
Rörläggaren
SOVA  AB

Huvudpartners ungdom:
Malmborgs
Stimorol/Cadbury Sweden AB

övriga Partners:
4sign
102,6 Favorit
Adavon
Advokatfirman Lars Andersson AB
Aftonbladet
AGO Konsult
Ahlsell
Ahltorp Media
Avansys
Avloppsakuten
AXA
Berendsen Textil
BMK
Borgelin & Co
Burger King
Buss Centralen

Bygg Compagniet
Cementa
Christians Massage
Climat 80
Dahl VVS
DB Media AB
Di Penco
Däckonline
First Class Travel
Formo
Friskis & Svettis
Handelsbanken
Heyman Fond och Försäkring
Hälsa + Kunskap
Ica Supermarket
ITRIM Västra Hamnen
JM
Job Meal Skåne AB
Kaupthing Bank
Kontorsfixarna
KPMG
L12 Kommunikation
Larsson & Lange
Let´s Go
Limhamnsjuristen
Luftkastellet
MH Fönster & Bygghandel
Måla i Skåne
NCC Construction Sverige AB
Nike
Nimab Entreprenad AB

LB07
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Vill du hänga med på resan? 
LB07 är en förening som binder samman de mest expansiva och spännande 

delarna av Malmö – Limhamn och Bunkeflostrand.

 Vi vill etablera oss i Svensk Elitfotboll och vi skall göra det genom en stark 
breddverksamhet och ett stort samhällsengagemang. 

Vår målsättning är att bygga ett av Malmös mest kända varumärken!

Detta blir en härlig resa! –Vill du hänga med? 
Du kan bli en del av föreningen på många sätt!

Vill du veta mer? 
Vänligen kontakta Rutger Hagstad, Marknadschef LB07 

040-51 02 58 eller rutger@lb07.se

LB07:s Partners 2008

Nordea
NordTrend
Openhouse Production
Pagecube
Posten
Restaurang Nordväst
Scandic/Hilton Hotell
SDS Annons
Selene Finans
SG Finans Sverige
Sia Glass
SJ
Skanska Inneklimat AB
Skanska Nya Hem Öresund
Skånes Provinsbank
Sofiedals Golfklubb
Spegeln
Spendrups
Stadium
Swedbank
Svenska Spel
Sydsvenskan
Team Rehab
Telia
Tofra Färg
Unisport
Victoria Park
Wihlborgs Fastigheter AB
Ängsdals Skola&Förskola
Öresundsbron
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Fotbollsmedalj
med band

LB07 HEMMAMATCHER
Superettan 2008

www.LB07.se Välkomna!

LB07 - Åtvidaberg   Söndag den 20 april klockan 16.00     Malmö IP
LB07 - Mjällby  Måndag den 5 maj klockan 19.00     Malmö IP
LB07 - BoIS     Torsdag den 22 maj klockan 19.00     Malmö IP
LB07 - Häcken     Lördag den 31 maj klockan 16.00     Malmö IP
LB07 - Enköping     Måndag den 9 juni klockan 19.00     Malmö IP
LB07 - Väsby     Måndag den 23 juni klockan 19.00     Malmö IP
LB07 - J Södra     Lördag den 5 juli klockan 16.00     Malmö IP
LB07 - Ängelholm   Lördag den 12 juli klockan 16.00     Malmö IP
LB07 - Örgryte     Måndag den 4 augusti klockan 19.00    Malmö IP
LB07 - Degerfors     Onsdag den 13 augusti klockan 19.00    Malmö IP
LB07 - Falkenberg   Tisdag den 26 augusti klockan 19.00    Malmö IP
LB07 - Assyriska     Måndag den 8 september klockan 19.00    Malmö IP
LB07 - Qviding  Onsdag den 24 september klockan 19.00    Malmö IP
LB07 - BP      Tisdag den 7 oktober klockan 19.00     Malmö IP
LB07 - Sirius     Söndag den 19 oktober klockan 14.00  Malmö IP

Reservation mot eventuella förändringar i spelprogrammet.

du är väl medlem i LB07?
Medlemsavgiften är 500:-/år och spelavgift tillkommer för aktiva medlemmar. 

Plusgiro 24 96 41-2. Glöm inte skriva namn och adress!



Det är vi som har 
dom snygga och 

fräscha partytälten.
Vi har färdiga paket i olika storlekar. 

Gå in på vår hemsida för mer information, 
eller ring oss på 

046-73 33 76
Vi säljer även lagerhallar och tält 

till garage eller förvaring.

www.sydhandel.se
34 www.lb07.se



 35www.lb07.se 

Villaföreningens styrelse 2008
STYRELSEN
Ordförande: 
Petra Eninge, Systerlottsvägen 8, 
218 47 Bunkeflostrand. Telefon 30 06 02. 
E-post: eninge@algonet.se

Vice ordförande:  
Sture Brunulf, Skatvägen 7, 
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 16 28 40. 
E-post: info@prosumus.se

Sekreterare:  
Anna Hedrén, Sidensvansv. 18, 
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 36 71 91.  
E-post: anna.hedren@telia.com

kassör: 
Svetlana Kozlova, Mary Hemmings gata 5, 
218 37 Bunkeflostrand. Tel. arb.: 046-19 33 55. 
E-post: svetlana.kozlova@sonyericsson.com

Vice kassör: 
Ann Olsson, Mary Hemmings gata 44, 
218 37 Bunkeflostrand. Telefon 15 89 54 
E-post: annohlsson@telia.com

Vice sekreterare: 
Alena Langhals, Ringspinnaregatan 8, 
218 33 Bunkeflostrand. Telefon 15 58 56 
E-post: langhals@telia.com

intendent, redaktör 
Marita Malmgren, Ädelgransgatan 40, 
218 37 Bunkeflostrand. Telefon 51 07 63.  
E-post: originalaren@telia.com
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kansli Brovallen: Tel. 040-51 00 02. Fax 040-51 00 49 

kansli Limhamn: Tel. 040-15 96 82

E-post:	kansli@lb07.se	•	www.lb07.se	•	Plusgiro: 24 96 41-2

Marknadschef:	Rutger	Hagstad	•	Tel.	040-51	02	58
Ansvarig fotboll:	Johan	Andersson	•	Tel.	040-51	02	42

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, vilket innebär att det uppstår behov av nya 
mötesplatser. För många människor kan en modern och stark förening bli kittet – det som förenar och bidrar till lust och glädje. Därför måste alltid 
idrottsrörelsen vara större än själva idrottsprestationen. 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 efterfrågade hälsoprojekt – Bunkefloprojektet. Kamplaget är vårt lag för 
barn och ungdomar med funktionshinder. I verksamheten finns idag över 50 barn och ungdomar från hela Malmö. Vi äger själva vår inomhushall 
– Stadium arena. Stadium arena ger oss unika möjligheter att träna och spela med världens roligaste leksak – fotbollen. Dessutom möjliggörs att 
skolan i Bunkeflostrand kan ha fysisk aktivitet 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 mötesplats för likasinnade människor som har passion och engagemang för att skapa framtiden 
där fotbollen är ett verktyg för att nå högre mål.
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Vad gör Villaföreningen?
Det är viktigt för oss alla i Bunkeflo-
strand att vår stadsdel fungerar och 
att vi alla trivs och det kommer att bli 
än viktigare nu med tanke på att vår 
stadsdel växer i snabb takt. 
 Ett sätt att vara med och påverka 
är att vara medlem i Bunkeflostrands 
Villaförening. Det är tack vare 
alla våra medlemmar som vi kan 
bedriva denna förening och aktivt 
ti l lsammans påverka vad som 
händer i Bunkeflostrand.

Vad gör då Villaföreningen för 
dig som medlem?
•	 vi	har	ett	rabatthäfte	med	

erbjudanden från företag med 
lokal anknytning. 

•	 vi	abetar	aktivt	med	och	ställer	
krav på stadsdelsförvaltningen 
angående skola, trafik, 
nybyggnad, miljö m.m.

•	 vi	inbjuder	till	informations-
möten och diskussionsforum 
kring aktuella händelser i vår 
stadsdel.

•	 vi	har	ett	nära	samarbete	med	
skolan

•	 vi	anordnar	Valborgsfirande	
och julmarknad.

•	 vi	ger	tillsammans	med	LB07	ut	
BunkefloBladet med intressant 
och läsvärd information.

•	 vi	marknadsför	oss	till	alla	i	
Bunkeflostrand med hjälp av 
give-aways såsom vykort, 
kundvagnspolletter m.m.

•	 vi	äger	julbelysningen	
tillsammans med andra 
sponsorer i Bunkeflostrand

Vi hoppas även att Du tycker att detta 
är viktigt och vi ser Dig mycket gärna 
som medlem! I år har vi hittills ca 800 
medlemmar i Villaföreningen och 
vi hoppas att fler vill vara med och 
stödja föreningen.
Ju fler medlemmar vi är desto mer 
kan vi göra för vårt Bunkeflostrand. 
Vår förhoppning är att många här i 
Bunkeflostrand känner att vi gör ett 
bra jobb och att alla villaägare därför 
aktivt vill stödja oss som betalande 
medlemmar.
Har du idéer, synpunkter eller 
förslag – hör då av Dig!
Sist men inte minst – medlems-
avgiften är 100:- för  2008 och sätts 
in på postgiro 433 51 01-4.
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