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PREMIÄRPREMIÄR!
Vår innebär full fart i Limhamn Bunkeflo 2007. 
Herrarna återvänder till Limhamns IP. Den 25 april 
är det stor fest med premiär mot Motala.
Dagen efter möter damlaget Norvalla i Bunkeflo!

Läs mer om LB07 – och inte minst ställ upp som en 
av våra Kompisar. Läs mer på mittuppslaget.

Läs också om:
Energideklaration på sidan 23•	
Poesitävling på sidan 26•	
Glimtar av Jordanien på sidan 29•	
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Vi har summerat fjolåret och 
kan konstatera att vi lärt oss 
väldigt mycket som jag hoppas 
vi får glädje av framöver.

Att representationslaget föll 
ur superettan, vilket i och för 
sig var tråkigt, öppnade ock-
så nya utmaningar. Vi skall 
återinviga vår vackra idrotts-
plats på Limhamn den 25-4 
då vi möter Motala i hemma-
premiären. 

GLÄDJEN ÄR TILLBAKA

Vårt koncept idag med spelan-
de tränare är en utmaning som 
heter duga. Har sett laget i ak-
tion under träningsmatcherna 
och jag är full av tillförsikt vad 
vi kan prestera med detta man-
skap. Tycker att mycket glädje 
har återkommit och många av 
våra spelare lyser av framtids-
tro. Låt se hur långt det bär. 

LYCKADE VÄRVNINGAR

Vi ser även fram emot en start i 
ny division för våra damer som 
vann sin serie i fjol. Nu blir det 
svårare men med en del lyck-
ade värvningar och en här-
lig inställning bland våra da-

mer och deras ledare så ser 
det ljust ut. 

STARK UNGDOMSSIDA

För alla våra ungdomslag så 
ligger det en massa matcher 
framöver och där fjolårets re-
sultat inger många förhopp-
ningar. 

DU ÄR VÄL EN KOMPIS!

Föreningen kommer också att 
engagera sig i sociala projekt 
av olika dignitet vilket kommer 
att märkas under säsongen. 
Vårt nya koncept med Kom-
pis hoppas vi mycket på då 
det bygger på det fundamen-
tala inom idrottsrörelsen att vi 
skall bry oss om alla.

Detta blir en utmaning i sig 
då tiderna ser hårda ut och 
alla behöver ett forum att kun-
na synas och vara i. 

VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Som ni vet så har föreningen 
en väldigt stram budget för 
2009. Detta för att kunna byg-
ga på framtiden och se till att 
vi får sunda finanser. 

. . . vi har 43 lag i seriespel

. . .  vi har 1 300 Kompisar, 
 varav ca 1 000 aktiva
. . .  vi spelar 2000 matcher
. . .  vi har 149 tränare och lag
 ledare som tillsammans  
 gör 65 000 ideella arbets 
 timmar per år, eller som
 40 heltidstjänster
. . . LB07 äger en egen 
 fotbollshall i Bunkeflo
. . . föreningens lag vann
 21 cupvinster under -08
. . . vi från 11 år och uppåt 
 spelar i den högsta 
 spelkategorin i regionen  
 eller i distriktet
. . .  vid herrmatcherna 2008
 engagerade vi ca 100-110 
 ideella funktionärer vid 
 varje match.

Det kommer naturligtvis inte 
av sig själv utan jag vill be alla 
om hjälp. Vårt koncept att säl-
ja trisslotter ihop med Svens-
ka Spel är ett projekt som 
vi hoppas skall generera in-
komster. 

Vi har även bantat vår per-
sonalstyrka och det ställer 
mer krav på ledare och aktiva 
att hålla ordning på sina verk-
samheter. 

Vi behöver fler idella Kompi-
sar som kan hjälpa oss med 
diverse funktioner. Tänk efter 
om ni har en möjlighet att stäl-
la upp så gör ni en jättetjänst 
för våra ungdomar. 

KONTAKTA KANSLIET

Ta kontakt med kansliet för 
att höra vad som behövs.Det 
är i tuffa tider som man fost-
rar bra organisationer. Alla vi 
som sitter i LB 07:s styrelse lo-
var att göra vad vi kan för att 
få en väl fungerande förening 
för framtiden. 

Med fotbollshälsningar 

Tommy Larsson Ordförande 

VÅRT HERRLAG återvänder till Limhamns 
Idrottsplats. Erol Bekir leder ett högintressant 
lag både som spelare och tränare.

DAMERNA har alla förutsättningar att bjuda på 
spännande säsong som nyuppflyttade till två-
an. Fest i Bunkeflo!

FOTBOLLSVÄNNER, en ny säsong tar fart.

KICK OFF
Vill du bli en del av LB07?

- Älskar du att skriva? Förstår du bloggvärlden? 
Vill du utveckla LB07 när det gäller kommunikation?
- Tycker du om atmosfären runt matcherna? Vill du följa med på någon
bortamatch eller kanske en gemensam fotbollsresa?
- Eller är du en barnslig förälder som vill se glädjen hos barnet i någon
av våra fotbollsskolor och själv göra en insats?

Välkommen! Vi behöver många krafter för att hantera verksamheten
runt våra drygt 1 000 aktiva i alla åldersklasser. 
Gå in på vår hemsida lb07.se eller ring 040-51 00 02.

Se glädjen i att vara delaktig?

LB07 satsar hårt på Fören-
ingstriss – exklusivt framta-
get för föreningar. Avtalet med 
Svenska Spel, idrottens störs-
ta sponsor, ger föreningen ett 
välbehövligt tillskott i klubb- 
och lagkassan!
– Triss är Sveriges mest lätt-
sålda lottprodukt. Det vi gör nu 
är viktigt inslag i arbetet för att 
få balans i klubbens ekonomi, 
men det innebär också stora
möjligheter för varje enskilt lag 
att tjäna bra med pengar, sä-
ger Fredrik Svensson, ny sty-
relseledamot och ansvarig för 
Triss-satsningen.

Bli rik – köp
Triss av LB07

VISSTE DU ATT

Ledare LB07
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Vi närmar oss nu säsong-
starten och det skall bli in-
tressant att se hur pass 
bra Ettan är. Jag är över-
tygad om att den är betyd-
ligt bättre än för tre år då vi 
kom tvåa och som bekant 
gick upp till Superettan via 
kvalspel.

Ettanfotboll
Det har hänt mycket i Ettan un-
der dessa två år, bland annat 
har Ettans intresseorganisa-
tion SEFE, Svensk Elit Fotboll-
förening Ettan, skrivit centra-
la sponsoravtal med Scandic, 
SJ, Telia, Umbro och Svens-
ka Spel.
 Under 2008 var man först 
ut med web-tv i svensk fotboll 
och det sändes 30 matcher 
från ettan. Dessutom skrev 
Östers IF ett avtal med ett 
lokalt mediebolag som sän-
de samtliga Östers matcher. 
Web-tv blev en succé med 
väldigt höga tittarsiffror och 
vår kvalmatch mot Vasalund 
sågs av inte mindre än 11 000 
personer.

SEFE har nu skrivit ett nytt 
avtal vilket gör att över 100 
matcher kommer att sändas 
via webben. Vi i LB07 för dis-
kussioner med ett lokalt före-
tag och förhoppningsvis skall 
vi kunna erbjuda våra sup-
porters att se samtliga våra 
matcher på webben.
 En annan nyhet är våra 
matchsidor, matchsidorna är 
ett samarbete med Every-
sport och på dessa sker rap-
portering live på webben. En 
fantastiskt kul och bra tjänst 
för alla som inte har möjlighet 
att se matchen live. Gå in på 
lb07.se och läs mer om match-
sidorna och registrera dig re-
dan nu. 

Inför seriepremiären
Att det är en tuff serie nämnde 
jag inledningsvis och redan i 
premiären stöter vi på storfa-
voriten Öster. Det känns som 
att det är Östers år i år, det 
är ett namnkunnigt lag och 
nu har man hämtat sig från 
chocken att ramla ur såväl 
Allsvenskan som Superettan. 
 Nu är det ju inte så att det 

bara är Öster som är ett topp-
lag utan vi kan räkna in även 
Skövde, Husqvarna och jag 
vill tro att Rosengård vill vara 
med i diskussionen när tabel-
len summeras i oktober.

Hur ser truppen ut?
Vi själva tycker att vi har ett 
bra lag med en intressant 
mix av äldre rutinerade killar 
som Darko Marasovic, Pat-
rik Svensson, Ola Svensson 
och inte minst Erol Bekir och 
ungdomlig entusiasm i Guri 
Baqaj, Martin Holm och Hen-
rik Ewald.
 Vi har dessutom lyft upp Edi-
son Mulaj, John Hawthorne, 
Robin Olsén, Lucian da Silva 
från Tipselitgruppen.
 Nyförvärven är Andreas 
Friman som närmast kommer 
från Mariehamn på Åland, Jo-
han Israelsson från Lindsdal 
i Kalmar och slutligen åter-
kommer Alexander Cona Nu-
nez till oss efter ett par år i för-
skingringen.
 Jag tycker att vi i år har en 
bättre balans i laget och nu har 
de unga killarna i laget väldigt 

goda förutsättningar till att bli 
elitspelare.
 Det kommer dock att krävas 
hårt arbete inte bara vid ensta-
ka tillfällen utan över tiden. Det 
är nu killarna skall visa att man 
går från lovande ungdomsspe-
lare till att etablera sig som elit-
spelare på seniornivå.
 En som verkligen tagit chan-
sen så här långt i träningar 
och träningsmatcher är Hen-
rik Ewald, han har under vin-
tern utvecklats enormt och jag 
tror att Henrik får sitt stora ge-
nombrott i år.
 
Erol Bekir 
Vår nya tränartrojka består 
av Erol Bekir som är spelan-
de tränare och han assiste-
ras av Almir Buhic och Robert 
Prytz. En väldigt rutinerad trio 
med massor av erfarenhet och 
kunskap som kommer att vara 
väldigt värdefull för inte minst 
de yngre killarna. 
 Erol har från början satt sin 
prägel på laget och hur vi skall 
spela. Vi kommer att återgå till 
ett mer tydligt 4-4-2 spel med 
två uttalade forwards. Vi vill 

Herrlaget
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Spelprogram LB07 Herrar - Div 1

LB07 - Motala AIF FK       Lördagen den 25 april klockan 15.00     Limhamns IP

LB07 - IFK Värnamo     Lördagen den 2 maj klockan 15.00      Limhamns IP

LB07 - IK Oddevold        Söndagen den 17 maj klockan 16.00      Limhamns IP

LB07 - Västra Frölunda IF    Lördagen den 30 maj klockan 16.00      Limhamns IP

LB07 - FC Rosengård           Torsdagen den 11 juni klockan 19.00     Limhamns IP

LB07 - Kristianstads FF       Söndagen den 21 juni klockan 16.00      Limhamns IP

LB07 - Lindome GIF        Söndagen den 5 juli klockan 16.00      Limhamns IP

LB07 - Torslanda IK       Lördagen den 8 augusti klockan 16.00     Limhamns IP

LB07 - IF Sylvia         Lördagen den 22 augusti klockan 16.00     Limhamns IP

LB07 - Husqvarna FF        Lördagen den 5 september klockan 15.00    Limhamns IP

LB07 - Skövde AIK               Lördagen den 19 september klockan 15.00  Limhamns IP

LB07 - IK Sleipner        Lördagen den 3 oktober klockan 16.00     Limhamns IP

LB07 - Östers IF      Lördagen den 24 oktober klockan 15.00     Limhamns IP

vara ett mer spelande lag som 
spelar upp via backlinjen och 
håller bollen inom laget.
Det känns onekligen kul att vi 
blir ett mer spelande lag och 
väljer att vårda bollen. Erols 
spelidé ligger helt i linje med 
hur vi som klubb vill att våra 
lag skall spela från knatte till 
senior.
 Mer om vår ungdomsfotboll 
och vår fotbollsfilosofi kan du 
läsa om på ungdomssidan här 
i tidningen.

Vår målsättning
Vi har sagt att vi alltid vill vin-
na alla matcher som vi spelar 
men det är inte en målsätt-
ning att gå upp i Superettan 
redan 2009 utan nu bygger vi 
för framtiden och viktigast är 
att få en stabil ekonomi och 
väl fungerande organisation. 
Vi har sagt att vi vill vara bland 
de fem främsta i serien, det är 
viktigt att det sportsliga går bra 
för det ger bättre förutsättning-
ar till hela verksamheten.
 A-laget är i mångt och myck-

et lokomotivet som drar fören-
ingen framåt. Ett framgångsrikt 
A-lag både på dam och herr-
sidan genererar fler intresse-
rade, fler medlemmar/kompi-
sar och även fler sponsorer. 
Många spelare söker sig till 
klubbar som är framgångsrika 
och därför är det viktigt att vi 
finns representerade i de bäs-
ta serierna även på ungdoms-
sidan såsom pojkallsvenskan, 
juniorallsvenskan och U-21 all-
svenskan.
 Jag är övertygad om att vi 
kommer at få se ett uppsving 
även på flicksidan nu när vårt 
damlag spelar i tvåan och fått 
till sig ett flertal duktiga och 
välmeriterade tjejer. Vi ser re-
dan nu hur mycket intressan-
tare vi är i media på damsidan, 
utan spel i tvåan och namn-
kunniga tjejer så hade vi inte 
fått denna exponering.

Ekonomi och organisation
Degraderingen har inneburit 
minskade intäkter från Svens-
ka Spel, Tv-avtal och centra-

la förbundspartners. Detta 
tillsammans med finanskri-
sen gör att vi tvingats till sto-
ra kostnadsbesparingar med 
minskad personal på kansliet 
och sänkta spelarersättning-
ar. Vi känner nu att vi har en 
bra organisation med hög ser-
vicegrad och nu ser vi framåt 
med tillförsikt. 
 Vi som idag jobbar på kans-
liet är Anita Ohlsson, Birgitta 
Olsson, Jonas Snygg, Sven 
Sjunnesson, Anders Persson 
och Johan Andersson. Anita 
är spindeln i nätet och har koll 

på medlemmar, ledare och ca-
fébemanningar, beställningar 
av material mm. Birgitta sköter 
vår ekonomi och Jonas ansva-
rar för de yngsta kompisarna 
som precis börjat spela fotboll 
och han är även webmaster. 
 Sven är sportchef ungdom 
och har utbildningsansvar av 
ledare och spelare, han ansva-
rar även för hur vi skall träna 
och spela fotboll med ett sär-
skilt ansvar för 11-mannala-
gen. Anders ”Ankan” ansva-
rar för allt material till ung-
domslagen. 

Spelprogram LB07 Damer - Div 2

Heja LB07!

LB07 - Norvalla        Söndagen den 26 april klockan 14:00           Brovallen

LB07 - Husie      Fredagen den 1 maj klockan 13:00            Brovallen

LB07 - Fjärås         Lördagen den 16 maj klockan 13:00            Brovallen

LB07 - Hovås/Billdal     Lördagen den 30 maj klockan 13.30            Brovallen

LB07 - Falkenberg            Lördagen den 13 juni klockan 13:00            Brovallen

LB07 - Eskilsminne DIF       Torsdagen den 18 juni klockan 19:00           Brovallen

LB07 - Malmö DFF        Fredagen den 21 augusti klockan 18:00           Brovallen

LB07 - Helsingborg DFF       Lördagen den 5 september klockan 12:30           Brovallen

LB07 - Derome BK     Lördagen den 19 september klockan 13:00          Brovallen

Reservation mot eventuella förändringar i spelprogrammen.

Välkomna!
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År 2008 är slut och vi kan 
konstatera att året var lagets 
mest framgångsrika hittills. 
Seriesegern i Division 3 
säkrades med 3 omgångar 
kvar och i år spelar vi i 
Division 2. Vi såg fram mot 
säsongen med stor tillförsikt 
och laget t.o.m. överträffade 
sina högt ställda mål och 
det gjordes med en stor, 
utvecklingsbar, ganska 
ung, stabil och stark trupp.

Kontinuiteten har varit bra, och 
är fortsatt bra. Grundstommen 
i laget är densamma som 
tidigare, vi har förstärkt med 
några nya spelare, ny tränare 
och assisterande tränare, 
några få slutar, mest på grund 
av att de inte vill satsa det 
som krävs i en högre serie, 
några har av samma skäl 
börjat om i U-laget. Vi ser 
med spänning fram mot vad 
2009 har att erbjuda och vår 
debut inom svensk elitfotboll, 
dit division 2 brukar räknas. Vi 
har en mycket bra trupp som 
har stor utvecklingspotential 
samtidigt som vi har fått de 
förstärkningar vi önskade, men 
har fortfarande plats för någon 
till. Vi tror att vi kan komma att 
överraska många lag.

Just nu har vi en A-trupp på ca. 
25 spelare, varav ett par har 
uppehåll, plus några stycken 
som ännu inte bestämt hur de 
ska göra 2009. En del spelare 
har gått över till U-laget. Nya 
spelare är:

• Natalia Folbrycht, vårt näst 
senaste nytillskott, kommer 
närmast från Sjöbo IF och 
har tidigare  spelat i bl.a. 
Husie IF, Malmö FF (LdB) 
och allsvenska Stattena! 

• Carolin Ericsson, som 
närmast kommer från spel 
i allsvenska Kristianstads 
DFF kommer att förstärka 
oss främst från mitten och 
bakåt, men har visat att hon 
kan spela på alla positioner 
och tillför laget massor 
med nyttig rutin. Carolin 
är en ledargestalt både på 
planen och utanför.

• Mette Væver Andersen 
som spelat i danska högsta 

ligan med Viborg, och även 
varit uttagen till Danmarks 
landslag, spela främst från 
mitten och framåt.

• Amanda Erixon Ekelund 
kom till U-laget sent i höstas 
för att provträna, men nu 
har provat hos oss ett tag 
och kompletterar gruppen 
på ett bra sätt. 

• Paula Hafner från U-laget 
har också övertygat och 
fortsätter i truppen!

• Jenny Nellbert från LdB 
FC Malmö, men var under 
hösten utlånad till BK Skjold 
i Danmarks högsta liga. Det 
är en mycket teknisk och 
målfarlig spelare.

• Wictoria Zetterberg kommer 
närmast från Husie IF:s div-
1-lag och har tidigare spelat 
i bl.a. Västerås IK. Wictoria 
är en offensiv mittfältare 
och anfallare.

• Linda Alfastorp kommer 
från spel i division 5 med 
Harlösa IF. En tuff spelare 
som tar för sig och det 
märks inte att hon för bara 
ett par månader sedan 
spelade i femman. Har 
visat i träningsmatcher att 
hon klarar ”vår” nivå utan 
problem.

• Ol ina Kibona kommer 
närmast från ett skadefyllt 
år i BK Vången, men är nu 
i full träning. Innan dess har 
hon spelat i Staffanstorp 
och Malmö FF. Det är en 

spelare som läser spelet 
fint och spelar väldigt smart 
och kommer att bli en stor 
tillgång när konditionen blir 
lite bättre.

• Ida Bruér och My Jönsson 
ä r  d e  s e n a s t e  s o m 
bestämt sig för att LB07 
är rätt klubb att spela i. 
Båda kommer närmast 
från BK Kick.Förutom 
ovanstående har vi någon 
spelare som provtränar 
och som vi hoppas kommer 
att bestämma sig för att 
stanna kvar. En spelare 
som är mycket rutinerad 
och har massor av meriter 
och skulle tillföra massor av 
rutin.

 Ser man listan kan man 
tro att det är ett nytt lag vi 
kommer att ställa upp ut 
plan i år, men faktum är att 
av de 11 som startade flest 
gånger har max 3 bestämt 
sig för att lägga skorna på 
hyllan så grundstommen 
finns kvar vilket känns 
väldigt positivt. 

På ledarsidan fortsätter Fredrik 
som lagledare, medan både 
Jimmy och Roland valt att 
sluta. Som ny tränare tillträdde 
i mitten på november Jonas 
Stridsberg. Jonas kommer 
närmast från Skurups AIF där 
han tränat herrlaget. Jonas 
är också en av två som leder 
Fotbollsakademin på MacLean 
skolan. Till hjälp har vi fått Ulf 

Thörnkvist som assisterande 
tränare. Det är ett samspelt 
par som arbetat tillsammans 
tidigare.

Vår målsättning var redan då 
vi gick upp att absolut inte 
råka ut för samma sak som 
de flesta nykomlingar gjort de 
senaste åren, nämligen att 
trilla ner direkt. Då vi avklarat 
alla träningsmatcher är det inte 
alls otroligt att vår målsättning 
kommer att höjas. Just nu kan 
vi säga att vi går in för VARJE 
match med målsättningen att 
vinna just den matchen oavsett 
motstånd.

Laget har hunnit med några 
träningsmatcher:
Sjöbo IF, också division 2, ett 
par gånger inomhus, jämna 
matcher där vi visade att vi 
hänger med bra och vann om 
man räknar antal matcher.
Lunds BK, första matchen 
utomhus och på fullstor plan, 
det märktes, men i slutet på 
matchen var vi med i spelet 
och för lorade bara med 
uddamålet.

• Senaste matchen, då detta 
skrivs, var mot Södra Sandby 
IF, ett etablerat division 2 lag. 
Slutresultatet blev 1-1 och här 
spelade vi bra hela matchen 
förutom några korta perioder, 
andra perioder fungerade det 
mesta och med sådant spel i 
en hel match kan vi nog slå 
vilket lag som helst.

Fortsatt spelprogram:

• Lördag 14/3 13:20 
Hammenhögs 
IF, Simrishamn, 
Träningsmatch

• Lördag 28/3 15:15 
Borgeby FK, Borgeby, 
Träningsmatch

• Fredag 3/4 ca. 17:00 
IFK Kalmar, Bulltofta, 
Träningsmatch

• Söndag 5/4 13:00 Vittsjö 
GIK, Brovallen, Svenska 
Cupen

• Fredag 10/4 12:00 
Skurups AIF P15, Skurup, 
Träningsmatch

• Söndag 19/4 14:00 
Eskilsminne DIF, 
Harlyckans IP, Serie

LB07 Damer A
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• Söndag 26/4 14:00 IF 
Norvalla, Brovallen, Serie

• Fredag 1/5 13:00 Husie IF, 
Brovallen, Serie

• Söndag 10/5 15:00 Malmö 
DFF (LdB), Malmö Gamla 
IP, Serie

• Vecka 20, troligen DM-
match

• Lördag 16/5 13:00 IFK 
Fjärås, Brovallen, Serie

• Lördag 23/5 15:00 
Helsingborgs DFF, 
Harlyckans IP, Serie

• Lördag 30/5 13:30 Hovås 
Billdal IF, Brovallen, Serie

• Söndag 7/6 13:00 Derome 
BK, Dersbovallen, Serie

• Lördag 13/6 13:00 
Falkenbergs FF, Brovallen, 
Serie

• Torsdag 18/6 19:00 
Eskilsminne DIF, 
Brovallen, Serie

• Lördag 8/8 14:00 IF 
Norvalla, Norvalla IP, 
Serie

• Söndag 16/8 14:00 Husie 

IF, Husiegårds IP, Serie

• Fredag 21/8 18:00 Malmö 
DFF (LdB), Brovallen, 
Serie

• Lördag 29/8 13:00 IFK 
Fjärås, Ögärdets IP, Serie

• Lördag 5/9 12:30 
Helsingborgs DFF, 
Brovallen, Serie

• Lördag 12/9 14:00 Hovås 
Billdal IF, Hovåsvallen, 
Serie

• Lördag 19/9 13:00 
Derome BK, Brovallen, 
Serie

• Lördag 26/9 15:00 
Falkenbergs FF, 
Falkenbergs IP, Serie

• Till detta kan det tillkomma 
fler matcher i Svenska 
Cupen och/eller DM.

I skrivande stund ingår följande 
spelare i truppen:

24 - Amanda Erixon Ekelund

11 - Anna Björnsson
16 - Anna Larsson
7 - Anna Lindeved
2 - Carola Rosberg

6 - Carolin Ericsson
18 - Caroline Hansson
5 - Claudia Kubiak
23 - Elise Konradsson
19 - Hanna Wackå
14 - Helena Helldal
13 - Ida Bruér
8 - Jenny Nellbert
22 - Linda Alfastorp
3 - Maja Sölve

Spelprogram LB07 Damer - Div 2

Heja LB07!

LB07 - Norvalla        Söndagen den 26 april klockan 14:00           Brovallen

LB07 - Husie      Fredagen den 1 maj klockan 13:00            Brovallen

LB07 - Fjärås         Lördagen den 16 maj klockan 13:00            Brovallen

LB07 - Hovås/Billdal     Lördagen den 30 maj klockan 13.30            Brovallen

LB07 - Falkenberg            Lördagen den 13 juni klockan 13:00            Brovallen

LB07 - Eskilsminne DIF       Torsdagen den 18 juni klockan 19:00           Brovallen

LB07 - Malmö DFF        Fredagen den 21 augusti klockan 18:00           Brovallen

LB07 - Helsingborg DFF       Lördagen den 5 september klockan 12:30           Brovallen

LB07 - Derome BK     Lördagen den 19 september klockan 13:00          Brovallen

Reservation mot eventuella förändringar i spelprogrammen.

Välkomna!

12 - Malin Pettersson
17 - Maria Schönbeck
10 - Mette Væver Andersen
26 - My Jönsson
9 - Natalia Folbrycht
4 - Olina Kibona
25 - Paula Hafner
15 - Sara Axelsson-Schütt
1 - Sofia Nygren
20 - Wictoria Zetterberg
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ApQ EL AB startades år 2000 i Trelleborg och har för närvarande 142 anställda. 
Vi arbetar i huvudsak med elinstallationer, tele, larm, nätverk passerkontrollsystem och telefon-

växlar. Verksamheten är i dag till största delen förlagd i sydvästra Skåne och har 
filialer i Malmö, Lund, Trelleborg och Kristianstad.

Nybyggnation, ombyggnation, service, stort eller smått, inget är främmande för oss. 
Företagets styrka är vår bredd. Kunderna finns inom allt från fastighetsbolag, byggföretag till 

offentlig sektor. Det utförs en hel del arbete på sjukhus, t ex nya akuten på UMAS 
där vi gör komplicerade installationer. Swedbank Stadion i Malmö är ett annat stort projekt.

– En nyckel till framgång är vår kompetenta personal, det gäller hela vägen från ledningen till 
montörerna och det gör allt mycket lättare. Vi har även en mycket positiv anda 

på företaget vilket genererar mycket bra.

Läs mer om ApQ EL på www.apqel.se
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5-manna fotboll – lek med 
bollen
Vår verksamhet för de yngsta 
börjar i fyraårs åldern med Fot-
bollslekskola. Samtliga 4-åring-
ar i stadsdelen bjuds in till in-
skrivning som sker i mars och 
pågår sedan under hela sä-
songen i samband med trä-
ningarna. Självklart är man väl-
kommen att börja spela fotboll 
i LB07 även om man fyllt fem 
eller sex år.
 LB07 skall genom aktiv re-
krytering trygga basen för för-
eningens framtid och FLS skall 
präglas av bollekar och stor 
glädje som förhoppningsvis le-
der till livslång kärlek till fotboll 
och LB07. Detta skall ske ge-
nom ledare som har kunskap i 
barns behov av rörelse och lek, 
mer än i ren fotbollsträning.
 Fotbollsskolan riktar sig till 
flickor och pojkar 7–8 år. FS 
har som sin främsta uppgift att 
fånga barns intresse för idrott 
och förbereda inträdet till knat-
tefotbollen. Nu börjar vi spela 
matcher och det sker i ”Husie-
serien” och matcherna spelas 
som 5-manna fotboll och spe-
las utan serietabell. Tränings-
innehåll samt upplägg sker i 
samråd med utbildningsan-
svarig.

7-manna fotboll – spel med 
boll
7-mannafotbollen riktar sig 
till flickor och pojkar mellan 
8–12 år.
 Lagen deltar i seriespel i 

7-mannafotboll. 12 åringar-
na kan spela 11-mannafotboll, 
detta avgörs av utbildnings-
ansvarig i samråd med lagets 
tränare.
 Målsättningen är att sätta 
spelaren i centrum. Vi skall er-
bjuda våra spelare fotbollsträ-
ning året runt och genom en 
bred verksamhet få fram duk-
tiga spelare till 11-manna fot-
bollen.
 Genom lekfull träning stimu-
lera och utveckla spelarnas 
individuella fotbollsteknik och 
spelförståelse.
 Vi vill lära barnen att ta hän-
syn till varandra, respektera 
uppsatta regler och fungera 
i grupp och fostra barnen till 
kamratskap och fair play.
 Samarbete över laggränser-
na uppmuntras för att stimulera 
individen men permanent upp-
flyttning av spelare sker först 
vid 11–12 års ålder.
 Nivåanpassad träning där 
spelarna delas in i grupper med 
hänsyn till spelarens aktuella 
förmåga, detta för att utveckla 
alla spelare. Det är viktigt att 
inte hela träningen genomförs 
på detta sätt. Träningsinnehåll 
samt upplägg sker i samråd 
med utbildningsansvarig.
 Från 10 års ålder bjuds de 
spelare som för tillfället bedöms 
kommit längst i sin utveckling 
in till ett extra träningspass i 
veckan. Cirka 20% av varje trä-
ningsgrupp skall beredas tillfäl-
le till denna extra träning. 
 Deltagande i seriespel och 

cupspel sker även detta i sam-
råd med utbildningsansvarig. 
Klubben betalar en inomhus- 
och en utomhus cup årligen 
per lag. Övriga cuper betalas 
av lagen.

11-manna fotboll – tävla 
med boll
11-manna fotbollen riktar sig till 
flickor och pojkar i åldern 13–
16 år. Här inleds vår elitverk-
samhet. 
 Vid 13 års ålder slår ihop de 
olika träningsgrupperna och 
bildar en trupp med ett första 
lag och ett andra lag.
 Vid 14 års åldern har vi en 
tydlig elitsatsning men vi behål-
ler ett breddlag om det finns nu-
merärt underlag för detta.
 Vid 15 års ålder bantas 
truppen och vi matchar en-
dast ett elitlag. Truppen skall 
bestå av max 22 spelare och 
om det inte finns 22 spelare 
som konkurrensmässigt kom-
mer att kunna spela matcher 
så bantas truppen till en nivå 
där alla spelarna har erforder-
lig kvalitet för att konkurrera 
om en plats i startelvan. 
 Detta för att ha en hög 
konkurrens inom trup-
pen och även för individen 
skall få spela matcher, kan 
inte klubben erbjuda det-
ta skall klubben aktivt 
hjälpa individen med 
att hitta en ny klubb.

Vid 16 års ålder skall 
truppen bestå av max 

LB07 fotbollsverksamhet

22 spelare och om det inte 
finns 22 spelare som konkur-
rensmässigt kommer att kunna 
spela matcher så bantas trup-
pen till en nivå där alla spelar-
na har erforderlig kvalitet för att 
konkurrera om en plats i star-
telvan. Detta för att ha en hög 
konkurrens inom truppen och 
även för individen skall få spe-
la matcher, kan inte klubben er-
bjuda detta skall klubben aktivt 
hjälpa individen med att hitta 
en ny klubb. Genom mer trä-
ning och tuffare matcher skall 
vi utveckla den enskilde spela-
ren ytterligare.
 Från 15 år kommer lagets re-
sultat att vara än viktigare och 
vi vill vinna alla matcher vi del-
tar i. Träningen inriktas mer 
mot lagspelet och den senaste 
matchen och detta gör att det 
ställs högre krav på varje indi-
vid att förstå sin roll i laget. 

Våra elitlag skall spela i de hög-
sta nationella serierna som det 
är möjligt.
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Fördelar

● Bordskiva och bänk
   framställd av polyethylén
● Otroligt starka av 
   högsta kvalitét
● Upp till 50% lättare 
   än trä   än trä
● Underhållsfritt
● Pulverlackerad 
   stålrörsram
● Stapelbara,
   staplas enkelt ihop
● Enkel förvaring
● Tål ● Tål vatten

Framtidens möbler
 - något lättare

Flexibel möbelserie från världens
största och ledande producent
av fällbara och stapelbara möbler

SIMPLY BETTER
®

Med LIFETIME fällbara möbler slipper du 
problemen som du har med trämöbler.  
Som exempel kan nämnas vikt, smidighet 
och stabilitet.
Det skiftande svenska vädret begränsar
också användningen vid utomhusarrangemang.
Antingen blir trämöblerna förstörda Antingen blir trämöblerna förstörda 
Eller så krävs en mängd underhåll.
Ett lätt val använd LIFETIME möbler så
slipper du bekymmer.

LIFETIMES’s möbelserie
är det perfekta valet

Sydhandel AB   046-733376

Besöksadress:
Bogesholmsvägen 9
24439 Kävlinge
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…och välkommen till nya 
utmaningar!

1988 startade vi Öresunds Bro 
Cup, drygt 40 lag deltog första 
året. I takt med att Öresunds-
bron blev verklighet så öka-
de intresset väsentligt för cu-
pen. Invigningsåret 2000 del-
tog bortåt 140 lag, varav drygt 
70 var övernattande, boende 
på skolorna i Bunkeflostrand, 
dansrotundan i Klagshamn 
och Linnéskolan på Limhamn. 
Ett stort dragplåster för delta-
gande lag var besök på Tivoli 
i Köpenhamn.
 Cupen utvidgades till fler ål-
dersgrupper och nådde maxi-
mum 2004 med 220 deltagan-
de lag. Sammanlagt genom 
åren har cupen besökts av lag 
från 10 länder. Vi har spelat 

matcher i Bunkeflostrand, Ar-
löv, Malmö Stadion, Limhamn, 
Vintrie, Klagshamn och Lim-
hamnsfältet.
 Öresunds Bro Cup blev un-
der många år en samlande 
aktivitet i vår by, med härliga 
sommarkvällar, många match-
er, musikaftnar – ja till glädje 
för många. Cupen var viktig 
för föreningen både ekono-
miskt men framför allt som en 
sammanbindande kraft. Un-
der några intensiva dagar träf-
fades väldigt många männis-
kor ideellt, som mest 200, vil-
ket skapade en känsla av ge-
menskap. Vilken fantastisk 
insats. Vi tror att vår fören-
ing har en stor betydelse för 
trivsel och sammanhållning i 
Bunkeflostrand.
 Vi har de senaste åren note-

rat en påtagligt vikande trend 
vad gäller antal deltagande 
lag. Senaste året deltog drygt 
80 lag och den ekonomiska 
utfallet står inte i paritet med 
gjorda insatser. Öresundsbron 
och Tivoli är inte längre någ-
ra dragplåster. Fotbollscuper 
är en stor marknad idag, med 
hård konkurrens. Vi har försökt 
på olika sätt göra förändringar 
och lagt ner otrolig energi på 
att rekrytera nya lag. 
 Med hänsyn till vår förenings 
storlek och allt annat arbete 
som krävs, ser styrelsen det 
inte som försvarbart att till var-
je pris hålla igång cupen. Den 
dränerar kansliet på väldigt 
mycket tid, litet ekonomiskt 
utfall och vi har nu många nya 
åtaganden. Vi måste vara flexi-
bla och väljer därför att avsluta 

cupen och tacka alla som har 
gjort insatser genom åren och 
ett särskilt stort tack till våra 
skolor som ställt sina lokaler 
till förfogande och tack till alla 
sponsorer.
 Vi introducerar ständigt nya 
aktiviteter. Vår fotbollsskola 
Zlatan Camp på sommaren, 
har blivit en stor framgång. 
Våra inomhuscuper i Stadi-
um arena är populära. Därför 
arbetar vi med tankar kring att 
starta en Indoor Cup under 
höstlovet v.44, nu med arbets-
namnet LB07 Kompis Cup. 
 Så för Dig som tycker om 
ideellt arbete och vill göra nå-
got som gör skillnad i samhäl-
let, så kommer vi i LB07 ha 
fortsatt mycket att erbjuda. 

Styrelsen LB07

Ordförande: Tommy Larsson

Vice ordförande: Anders Jarl

Kassör: Per-Ola Derborn

Kompis: Per Gärdsell

Fotboll: Mikael Hinderoth

Arrangemang: Göran Andersson

Marknad: Fredrik Svensson och Robert Lundgren

Valberedning: Stefan Krueger, Lars-Göran Öberg och Carin Brånén 

Klubbchef: Johan Andersson

Kansli Brovallen: Ängsdalsvägen 22, tel. 040-51 00 02 

Kansli Limhamns IP: Limhamnsgårdens allé, tel. 040-15 96 82

E-post: kansli@lb07.se • www.lb07.se • Bankgiro: 915-6451 • Organisationsnummer: 846001-7299

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.

LB07:s styrelse 2009

Adjö till Öresunds Bro cup…
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VI VUXNA HAR ETT ANSVAR 
SOM FÖREBILDER!

Tänk vad tiden går. Det är i 
höst 10 år sedan UMAS, Bun-
keflo IF och Ängslättsskolan 
startade Bunkefloprojektet  i 
ett unikt samarbete. Jag har 
haft förmånen att arbeta med 
projektet utifrån olika aspek-
ter och vill göra några reflek-
tioner.
 Idag har våra skolor i Bun-
ke-flostrand genomfört pro-
jektet vilket innebär att alla 
barn/ungdomar har ämnet – 
Idrott och hälsa – dagligen på 
skolschemat. Jag tycker sko-
lorna har gjort väldigt fina in-
satser. Varje år har dessutom 
barnen varit på Universitets-
sjukhuset för mätningar.
 Fem doktorsavhandlingar 
har presenterats – från peda-
gogiska institutionen på Mal-
mö Högskola, ortopediska kli-
niken (2 st), institutionen för 
fysiologi samt barn- och ung-
domspsykiatri på universitets-
sjukhuset MAS. Fler avhand-
lingar är på gång. Våra forska-
re har fått flera pris, även ut-
omlands.

Uppmärksammat
Jag skulle kunna skriva en 
bok om Bunkefloprojektets 
alla faser. Jag vill påstå att det 
snabbt blev ett av Sveriges 
mest uppmärksammade och 
efterfrågade hälsoprojekt. Un-
der de första åren var vi i 150 
olika medier/år, helt ofattbart, 

betraktades som en naturlig 
referens för Expressen, Af-
tonbladet och våra mest kän-
da TV-kanaler. Detta till trots 
vårt ihärdiga påpekande; ”det 
vi gör i Bunkeflostrand är ing-
et märkvärdigt, utan det märk-
värdiga är att så många tycker 
att det är märkvärdigt – vi föl-
jer kunskapen”.
 Idag har vi all forskning och 
lite därtill som krävs för att 
säga; fysisk aktivitet är värl-
dens effektivaste läkeme-
del och i princip gratis. Där-
för är det förvånande att så 
många anstränger sig mest 
för att slippa anstränga sig. 
Idag är Bunkefloprojektet inte 
lika ofta i media som tidigare. 
Det finns nog få som inte vet 
om varför det är viktigt att bar-
nen rör på sig.
 Däremot är intresset stort i 
forskarvärlden, eftersom resul-
taten publiceras i vetenskapli-
ga tidskrifter.
 Bunkefloprojektet innebar 
att både jag och Johan An-
dersson bytte yrke. För mig 
var det ett stort steg att säga 

upp en chefsöverläkartjänst på 
UMAS. Jag har aldrig ångrat 
en dag. Johan lämnade tand-
teknikeryrket. I början bestod 
det mesta arbetet att föreläsa 
runt om i landet och Norge om 
projektet. Sedan ett par år ar-
betar jag mest i vuxenvärlden 
med hälsa, föreläser, utbildar 
och skriver böcker. Johan ar-
betar i LB07. 

Problemet är inte barnen 
utan vi vuxna
Vi har varit i över 150 kommu-
ner vid det här laget, och hål-
lit ett oräkneligt stort antal fö-
reläsningar. Jag tror att jag 
har träffat över 100 000 män-
niskor i en föreläsarsituation, 
fantastiskt många rektorer 
och lärare.

Min sammanfattning av alla in-
tryck blir – problemet är inte i 
första hand våra barn utan vi 
vuxna. Vi har inte modet att 
våga vara en förebild. Jag har 
mött många vuxna som upp-
rört har frågat ”vad gör politi-
kerna och skolan när det gäller 

fetma, diabetes och våra barns 
livsstil?” Jag brukar alltid stäl-
la motfrågan – ”vad gör vi vux-
na och vad gör jag? Varför är 
det fler barn på IKEA eller nå-
got annat köpcenter en söndag 
än det är i skogen?  Varför är 
det fler barn inomhus än utom-
hus?”  Visst har politiker och 
skola ett stort ansvar, men vi 
måste först ställa oss frågan – 
vad gör jag? Att bli en förebild 
är dessutom gratis och påver-
kar din/min egen hälsa.
 Jag kommer aldrig att glöm-
ma rektor Britten Synnergren 
när hon i första mötet med 
föräldrar 1999 ställde frågan 
–”Vad kan ni föräldrar göra 
för att hjälpa oss i skolan så 
att vi kan hjälpa era barn? Bli 
en förebild. Det krävs hela 
Bunkeflostrand för att stödja 
ett barn!” 
 Vi kan självklart tycka att 
skola och politiken har ett 
stort ansvar. Bunkefloprojek-
tet startade utan ett enda po-
litiskt beslut men väl med ett 
stöd. Men projektet har drivits 
och finansierats av framför allt 
vetenskapliga institutioner och 
Bunkeflo IF/LB07.
 Det är få som vet om det-
ta. Vår skola har inte fått någ-
ra extraresurser, men väl gjort 
prioriteringar.

Goda exempel
Jag har sett fantastiskt många 
goda exempel runt om i landet 
och även i Norge där projektet 
har gjort ett stort intryck. Vissa 
skolor gör det även bättre än vi 
och har dessutom fyra årstider, 
dvs även snö på vintern.
 Men överallt ser jag samma 
sak – det finns alltid en modig 
och stolt rektor som har tagit 
ställning, det finns en vision 
med skolan och ett nära sam-
arbete med det lokala sam-
hället. Det finns många hjäl-

Tio år med Bunkefloprojektet 



tar i vår vardag, rektorer till-
hör dessa hjältar.
 Motsatsen är skolor där det 
inte finns en tydlig framtids-
tanke och alla går bara om-
kring berättar att det ”väldigt 
mycket och stress just nu och 
hur skall vi få tid med hälsa i 
vår skola?”  Skolan har blivit 
ett offer.
 Denna inställning sitter ock-
så i tapeterna på dessa skolor. 
Man ser mer problem än möj-
ligheter. Den kanske största 
nyttan som vi har gjort för våra 
skolor i Bunkeflostrand är att 
bidra till att stärka deras auk-
toritet i vårt samhälle.
 Skolan är vår viktigaste häl-
soarena, men alla måste bidra. 
En rektor och lärare klarar inte 
detta själva.

Vi vuxna – förebilder
Men åter igen kan vi fundera 
som vuxna hur viktig vi tyck-
er att skolan är som hälsoare-
na och fysisk aktivitet för vår 
livsstil. Det tog Sverige 2 år att 
bygga en rondell i varje gatu-
hörn för 2–4 miljoner/styck. 
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LB07 bjuder in till 2009 års coolaste

FOTBOLLSUPPLEVELSE
22 JUNI - 26 JUNI

Anmäl dig på lb07.se

Zlatan Camp

Bra, men vilken forskning ger 
stöd för denna miljardinsats i 
vårt land. Det kommer varje år 
över 1000 vetenskapliga ar-
tiklar som berör fysisk aktivi-
tet och nästan alla säger ”gör 
mer” och ändå gör vi mindre. 
Fortfarande, i handling, ifråga-
sätter vi vuxna behovet av fy-
sisk aktivitet för våra barn!!  Att 
gå från ord till handling tycks 
ta en generation.
 Det finns ingen vetenskap 
i världen som ger oss vuxna 
rätten att erbjuda våra barn en 
inaktiv livsstil. Vi måste börja 
med oss själva, barn ser vad vi 
gör och inte vad vi säger.
Vi vuxna har ett ansvar 

Något som också har fått mig 
att fundera är hur vi vuxna är 
beredda att ”gå man ur huse” 
för att slåss för en dagisplats 
och där vi kräver att den skall 
finnas vid en exakt tidpunkt 
och helst inpå husknuten.
 Det jag funderar på efter att 
ha träffat så många vuxna är 
om barnomsorg alltid är om-
sorg om barnen eller snara-
re omsorg om oss vuxna, dvs 
föräldraomsorg.
 Det förnekar inte behovet av 
dagisplatser på något sätt och 
att vi måste ha ett arbete, men 
det inbjuder kanske till att fun-
dera över varför det inte är fler 
barn i skogen, parken och på 

lekplatsen en lördag. Varför 
det är så många vuxna som 
kör sina barn till skolan, ib-
land med en smörgås i han-
den, och inte går eller cyklar 
med sitt barn? Vi vuxna har 
ett ansvar – tar vi det? Då me-
nar jag inte som curlande för-
älder utan som vuxen och fö-
rebild med rimliga värdering-
ar och förhållningssätt.
 Vi i LB07 utvecklar våra tan-
kar vidare i Kompis vilket kom-
mer att skapa en mängd olika 
relationer och också ibland 
projekt. Vi ser med våra erfa-
renheter från Bunkefloprojek-
tet att LB07 tillsammans med 
andra har kunnat göra en skill-
nad i samhället. LB07 fortsät-
ter med att ta ett samhällsan-
svar. Vi behöver ditt stöd och 
engagemang till nya insatser.

Bunkefloprojektets motto:
”Vi vägrar låta kommande 
generationer bli offer för vår 
egen tids oförmåga och brist 
på handlingskraft.”

Per Gärdsell
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Köp Triss av LB07!
Mycket viktigt för klubben,
lönsamt för lagkassorna.

Tel 040-14 72 00, www.byggcompagniet.se
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SOVA
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Huvudpartners

Arenan

Kompisar

IT att lita på - Kunskap att tjäna på    |    040 - 600 65 10   |    www.westbahr.com  

Ängshamns
förskolor och skola Bli Kompis du med!
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Hitta den perfekta supporterprylen i LB07 Shopen! Heja LB07!
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”Jag vill påstå att just kompis innebär en värdering, förhållnings-
sätt och människosyn som är tidlös. Det finns ingen ny variant av 
ett samhälle som kan knäcka behovet av KOMPIS – någonsin. 
Det är nedärvt. Den bygger på ett aktivt förhållningssätt, mel-
lan människor i alla åldrar, alla religioner och etnisk bakgrund. 
Att vara Kompis är också att bry sig om kommande generatio-
ner och därför kommer klimat och miljöfrågor kunna associe-
ras till begreppet.  KOMPIS attraherar tanken om att vara sam-
hällsmedborgare, medarbetare, medmänniska, vilket är en för-
utsättning för medmänsklighet.”

Ordet Kompis behöver ingen närmare förklaring.
En Kompis ställer upp för andra och är delaktiga. Det är så vi 
i LB07 ser på verksamheten. Därför var det naturligt att inför 
den här säsongen ändra medlemskortet till Kompis-kort.
Målsättningen har också varit att bättre knyta intresserade 
personer utanför föreningen att bli LB07:are.

• KOMPIS privat är ett stöd till en bra verksamhet. Du får en 
rad förmåner som är på väg att utvecklas rejält.

• KOMPIS företag innebär att du kan presentera ditt före-
tag/organistion och eventuella förmånserbjudanden direkt till 
minst 1 300 Kompisar i LB07 plus alla som i rask takt ser kon-
ceptets alla fördelar. 

KOMPIS ÄR SÅ MYCKET MER ÄN ETT RÖTT KORT
Med Kompis skapar vi ett koncept som berör Västra Malmö 
och som i stora stycken är ett rent samhällsengagemang, där 
vi genom samarbete med stadsdel, skolor och andra partners 
öppnar upp mötesplatser både på internet och i den fysiska 
närmiljön.

KOMPIS ÄR EN PORTAL PÅ INTERNET
Hemsidan ska bidra till att utveckla relationer bland både 
unga och vuxna och öppen för alla Kompisar. Här ska besö-
karen finna information om det som händer, speciellt i de väst-
ra delarna av Malmö. Här finns alla erbjudanden samlade. 

EXPERTHJÄLP, CHATT, BLOGGAR . . .
Kompis är ett samarbete med stadsdel, skola, föreningar och 
en rad olika experter och organisationer. Här ska unga – och 
vuxna – få hjälp med frågor kring relationer, sex, ätstörningar, 
kost, yrkesval, studier, livskunskap med mera. 

”Kompis är för mig en spännande satsning, som skickar posi-
tiva signaler. Vårt företag har ett stort engagemang i LB07. För 
oss är det naturligtvis viktigt att a-lagen spelar bra, då expone-
ras vårt företag. Men än mer värdefullt är att få förknippas med 
ett positivt begrepp. Kompis kan vi ta in i vår egen verksamhet. 
När Kompis nu profileras på lagens tröjor innebär det att vi som 
företag rent visuellt får ta ett steg tillbaka, men det gör vi gärna 
för vi tror fullt och fast på satsningen. Eftersom jag själv också 
engagerar mig som styrelseledamot i föreningen ser jag värdet 
av att ställa upp som – Kompis!”

Per 
Gärdsell
Föreläsare och författare, en 
av initiativtagarna till Bunkeflo-
projektet. Nu aktuell med sin 
senaste bok: Att vara ideell – 
en skyldighet eller förmån?

Fredrik 
Svensson
Fredrik Svensson, ägare till FS 
Grafiska, en av LB07:s huvud-
partners.

RÖSTER OM KOMPIS

MER ÄN ETT RÖTT KORT
PÅ UNGDOMARNAS VILLKOR
Målsättningen är att hemsidan byggs upp av ungdomar i sam-
arbete med etablerade aktörer inom internet, tv/video och ra-
dio. Tanken är att exempelvis att intressanta föreläsningar ska 
kunna sändas live på Kompis-sidan. Ungdomar ska också 
kunna knyta kontakter via sajten.

Hemsidan utvecklas med fokus på hur unga kommunicerar, 
men ska också attrahera ungdomar för att skapa ömsesidig 
förståelse.

RED CORNER – MÖTESPLATS I VERKLIGHETEN
Många har i dag vänner på exempelvis Facebook, men få i 
den fysiska världen. Ensamhet och sökande efter identitet 
präglar både de yngre generationerna och vuxenvärlden. Med 
Kompis hoppas vi kunna bidra till att de fysiska mötesplatser-
na ökar. Därför utvecklar vi Red Corner – mötesplats på ex-
empelvis skolor och idrottsplatser. En utveckling av exempel-
vis befintliga caféer som tar hänsyn till hur en bra miljö ska 
vara sett till både själva mötet, men också vad som erbjuds i 
form av mat och dryck. Inför LB07:s matcher kommer Hant-
verksgården att erbjuda Red Corner för äldre publik.

PREMIÄR I SLUTET AV APRIL
Kompis är ett koncept som just nu utvecklas och som släpps 
i slutet av april. Processen har föregåtts av ett nära och öppet 
samarbete med stadsdel, skolvärlden och inte minst olika or-
ganisationer och företag.

DET ÄR DU SOM AVGÖR FRAMGÅNGEN
Ditt intresse och ditt engagemang har stor betydelse. Du kan 
redan i dag gå in på lb07.se och läsa om Kompis och se vad 
just du kan göra. 
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LB07

”Efter att själv ha tagit mig ur min anorexi, har jag insett vad som 
behövs för att jobba förebyggande med ätstörningar, och även 
hur vi hjälper de som trots allt hamnar i det, att bli friska. Vi be-
höver veta vad bra kost är, hur kroppen fungerar och hur vi ska 
göra för att må bra och tycka om oss själva för dem vi är. Det 
handlar inte om utseende eller om vad vi presterar, det hand-
lar om vem vi är. Min önskan är att alla får lära sig hur man byg-
ger upp en bra självkänsla, att alla får veta vad kroppen behö-
ver, att alla vet hur vi ska vara mot varandra. Därför är och vill 
jag vara en del av Kompis-projektet.

”Vi tycker Kompis är en bra satsning. Framför allt med tanke på 
att det handlar om viktiga saker också utanför fotbollsplanen. 
Ju mer samarbete med ”världen” utanför skolan, desto bätt-
re för alla parter. För oss handlar det om att öppna upp skolan 
också utanför ordinarie skoltid. Vi har lokalerna och vi vet att 
många elever behöver en mötesplats. Inte minst vill vi samar-
beta med andra kring livskunskap, något som berör oss alla, 
alltså inte bara skolans eller klubben. Jag hoppas att vi kan få 
ett mycket aktivt samarbete mellan olika parter i både Limhamn 
och Bunkeflo.”

Jeanette 
Jensen
fotomodell, med egen erfaren-
het av anorexi och bulimi, nu-
mera föreläsare och kostråd-
givare.

Johan
Revemark
Rektor på Linnéskolan, som nu 
planerar för om- och tillbyggnad 
av en del av skolbyggnaden för 
att skapa en speciell mötesplats 
för eleverna.

MER ÄN ETT RÖTT KORT
Mette Vaever (tv) och
Carolin Ericsson visar 

upp ett prov på en 
Kompiströja. Barce-

lona har Unicef, Öster 
Barncancerfonden och 

LB07väljer Kompis – ett 
ord som rymmer starka 

värderingar.
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Och då vill Bunkeflostrands 
villaförening inte vara 
sämre...

Nu är äntligen 
alla  husäga-
re med post-
nummer 218 xx 
Bunkeflostrand 
välkomna att bli 
medlemmar. 

Undantagen är områdena 
Strandhem 218 34 och Skum-

parp 218 46 som har egna in-
tresseföreningar.
 Besök vår hemsida www.
bunkeflostrand.nu så får du in-
formation om oss och vår våra 
aktiviteter. 
Du kan också kika på vår an-
slagstavla som finns på Ica i 
Bunkeflostrand.
 Vid årsmötet fick jag förtro-
endet att som ordförande leda 
verksamheten under 2009, ett 
förtroende som jag vill förval-

ta tillsammans med den övri-
ga styrelsen. Vi har blivit ett 
team som fungerar mycket 
bra tillsammans och som jag 
hoppas skall ge er medlem-
mar många fördelar.

Aktiviteter under våren:

Konsten att skapa rabatter 21/4
Valborgsfirande 30/4
Bakluckeloppis 9/5
Lär känna oss! 23/5
Barn på väg – sänk farten

Bunkeflostrand växer så det knakar

Bunkeflostrand
Vårt vackra

Vi kommer också att anordna 
oannonserad trafikmanifes-
tation med hjälp av bl.a. Ga-
tukontorets mätvagnar någon 
gång under våren – men när 
det blir en överraskning!
 Information om dessa ak-
tiviteter finner ni på vår hem-
sida.

Ha en bra vår, vi ses!

Sture Brunulf
Ordförande

STYRELSEN 2009

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

Kassör och vice ordförande:  
Svetlana Kozlova, Mary Hemmings g. 5, 
218 37 Bunkeflostrand. Tel. arb.: 046-19 33 55. 
E-post: svetlana.kozlova@sonyericsson.com

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

Åke Ohlsson, Sidensvansv. 16, 
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 15 79 51 
E-post: aake.olsson@telia.com

Els-Marie Clevenholm, Årtevägen 34, 
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 51 10 65 
E-post: els-marie.clevenholm@telia.com

Suppleanter: 
Bertil Göransson, Talgoxevägen 18, 
Bunkeflostrand. Telefon 15 17 82 
E-post: begu@glocalnet.net

Siv Högdahl, Sidensvansvägen 3, 
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 15 21 46 
E-post: alfina@glocalnet.net

Kristian Antonsson, Talgoxevägen 14, 
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 12 05 00 
Mobil 0704-91 89 05 
E-post: kristian@antonsson.net

Redaktionsgruppen: 
Peter Landgren, Marita Malmgren, 
Kerstin Alsén.

Revisorer: 
Bengt Dahlvig och Jan Hasselgren

Revisorssuppleanter: 
Fredrik Jönsson och Kay Holm

Valberedning: 
Sammankallare: 
Peter Landgren. Tel. 15 99 50 
Marita Malmgren. Tel. 51 07 63 
Boris Finnäs, Pilallén 8. Tel. 51 00 64

Hemsideansvarig: 
Styrelsen

Vad gör Villaföreningen?
Det är viktigt för oss alla i Bunke-
flostrand 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 bl.a 

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, 
Föreningsdag 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! 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  2009 och 
sätts in på PlusGiro 433 51 01-4.
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Nästa nummer av Bunkeflobladet planeras utkomma i början av december 2009. Deadline för material som 
ska införas i tidningen är den 1 november. Maila till: originalaren@telia.com

Torsdagen den 30 april kl. 20:30 vid pumphuset 

Lördagen den 9 maj kl. 11–15, Sundsbroskolans parkering 

Bakluckeloppis

Traditionsenligt inbjuder Villaföreningen till årets festligheter. Insamling av ris sker torsdagen den 30 april från kl. 
14.00–18.30. OBS! Max Ø 5 cm grenar, inte något grönt alls på grenarna, och inte barrväxter. Plats som anvisas 
är nere vid pumpstationen vid idrottsplatsen. Fackeltåg med Scouterna och LB07 samlas kl. 20.00 vid affärscentrat 
och avgår kl. 20.15. Elden tänds ca kl. 20.30.

Årets talare är: Marianne Mörck
Primadonna, spexare, revyartist, sångerska, regissör, 
konferencier, skådespelerska men framför allt är Mari-
anne Mörck en mycket folkkär artist och entertainer ut i 
fingerspetsarna. Vackra vårsånger bjuds det också på 
av Bunkeflo Kyrkokör. Scouterna står för försäljning av 
korv med dryck.

Kom med din bil, fullastad med loppisprylar, till parkeringen och ställ dig på anvisad 
plats. All försäljning sköter du från bilen. Pris: 150:-/parkeringsruta (betalas på plats). 
För alla hungriga kommer det att finnas en fikahörna med kaffe, saft och bullar samt 
Scouternas berömda grillade korv.

Utförligare info kommer att finnas på Bunkeflostrands Villaförenings hemsida.

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs på antingen mail: 
styrelsen@bunkeflostrand.nu eller via post: 
Bunkeflostrands Villaförening, 
Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. 
OSA senast 2/5.

Lördagen den 23 maj kl. 11 vid centrat 

Lär känna oss!
Kom och prata med alla oss i styrelsen! Berätta vad du tycker om vårt samhälle, vad du vill 
att vi ska jobba med, hur föreningen kan förbättra sitt arbete och sin information eller kom 
helt enkelt och hämta några av våra vackra vykort eller övriga give-aways (ge-bort-saker).

Valborgsfirande

www.bunkeflostrand.nu

AkTiViTeTeR VåRen 2009
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Miljö

Villaföreningen pratade 
med Kent Wallin, platschef 
och Anders Fors, områdes-
ansvarig från Peab samt 
Nora Bengtsson, trädgårds-
tekniker och entreprenad-
ansvarig från gatukontoret 
om Bunkeflostrands par-
ker och grönområden, dess 
drift och underhåll samt vad 
som kommer att ske under 
våren.

I Bunkeflostrand är det An-
ders Fors och Roger Gran-
berg från Peab som är områ-
desansvariga och som ser till 
att allt fungerar och ser snyggt 
och fint ut i våra parker, grön-
områden och på våra gator. 
De rensar ogräs, beskär bus-
kar och träd och plockar upp 
skräp och deras kollega Nic-
las Blomqvist är den som klip-
per alla gräsmattor och ytterli-
gare en person utför allt trim-
ningsarbete.
 Förutom Bunkeflostrand in-
går också Klagshamn och Ty-
gelsjö i deras ansvarsområde 
för drift och underhåll av ute-
miljön. 

Funktionsentreprenad – vad 
är det?
Kent Wallin förklarar att en-
treprenaden är en s.k. tota-
lentreprenad med funktions-
ansvar, i dagligt tal kallad för 
funktionsentreprenad. Det be-
tyder att beställaren, i detta fall 
gatukontoret, har definierat hur 
man vill att området ska se ut 
och fungera – inte hur många 
gånger t ex gräset ska klippas 
per säsong. Enkelt uttryckt ska 
området se vårdat och snyggt 
ut och växtligheten ska vara 
sund och fräsch. Man sam-
arbetar nära med beställaren 
och Kent framhåller att det är 
viktigt och avgörande för resul-
tatet att det är samma perso-
ner som alltid arbetar i respek-
tive område och Nora Bengts-
son från gatukontoret bekräf-
tar detta.  
 I Bunkeflostrand är det allt-
så Anders och Roger som be-
dömer vad som ska göras och 
när det ska ske. Gång- och cy-
kelvägar ska vara framkomliga 
och trygga, lekplatserna ska 
vara säkra och man ska alltid 

få plats med att slänga skräp 
i papperskorgarna. Detta be-
tyder att vissa gator måste 
sopas oftare än andra och att 
man tömmer papperskorgar 
med olika intervall beroende 
på hur fort de fylls. Det enda 
som man inte har ansvar för är 
gatubelysning och snöröjning 
– allt annat ingår.
 Vissa arbeten utförs flera 
gånger i veckan som att stä-
da vid busshållplatser där bort-
kastade gratistidningar brukar 

vara ett stort bekymmer, andra 
arbeten sker så pass sällan 
som vart tredje år som ham-
ling av pilar och spolning av 
rännstensbrunnar. Nedskräp-
ningen är ett problem men om 
man jämför med andra stads-
delar i Malmö har vi det förhål-
landevis rent och fint. 

61 fotbollsplaner
På frågan om hur många kva-
dratmeter gräsmatta som 
finns i området svarar Kent att 
i Bunkeflostrand/Klagshamn/
Tygelsjö finns det 307 000 kvm 
bruksgräsmatta, och den-
na klipps regelbundet under 
växtsäsongen. Det motsva-
rar en sammanlagd yta av 61 
fotbollsplaner men till skillnad 
från dessa har Niclas många 
träd, buskar och lyktstolpar 
som han ska klippa runt. Se-
dan finns det 11 000 kvm gräs-
yta som klipps 4 gånger/år och 
slutligen ängsytor som sam-
manlagt är 70 000 kvm vilka 
slås 1 gång/år. 
 Att vissa ytor klipps mer säl-

lan eller slås beror på att man 
vill gynna flora och fauna och 
att få den biologiska mångfal-
den att öka – inte för att spa-
ra pengar då skötseln kostar 
lika mycket eller t o m mer än 
de ytor som klipps regelbun-
det påpekar Kent. I år kommer 
ängsytan att utökas ytterliga-
re då remsan med gräsmatta 
mellan Afrikaparkens södra 
sida och gång- och cykelvägen 
ska bli mer savannlik för att föl-
ja parkens tema och samtidigt 
erbjuda större livsutrymme för 
olika växter och djur.

Skötseln i de nybyggda om-
rådena
I Bunkeflostrand finns det 
många nya villaområden och 
här är det entreprenören som 
utfört anläggningen av grön-
ytorna som står för underhåll 
och drift, sk garantiskötsel, un-
der de 2 första åren. Detta gäl-
ler för t ex Williams park där 
garantitiden går ut 2010 och 
först därefter kommer skötseln 
att övergå till Peab.
 Anders och Roger får ibland 
frågor varför man tömmer pap-
perskorgar på ena sidan av 
gatan men inte på andra och 
Niclas varför han missat att 
klippa vissa gräsmattor men 
då är det just detta som det 
beror på.

Detta kommer att ske un-
der våren
I höstas planterades drygt 
10.000 lökar i gräsmattor-
na så nu i vår kommer vi att 
kunna glädjas åt blommande 
påskliljor på många ställen i 
Bunkeflostrand.

Under vintern har många sjuka 
almar fällts och utmed Klags-
hamnsvägen kommer dessa 
att ersättas med glanshag-
torn och scharlakansek Li-
kaså kommer fler hundlatri-
ner att sättas upp – målet är 
att det inte ska vara längre än 
500 meter mellan dem och på 
hundrastgården i Hantverkar-
parken ska ett nytt bajspåse-
system, Pluto, placeras ut där 
hundägarna får tillgång till bio-
logiskt nerbrytbara påsar vilket 
ska leda till att miljön förbätt-
ras både direkt och indirekt – 
givetvis ska även dessa påsar 
slängas i latrintunnor.
 Nora berättar att färdigstäl-
landet av Sundsbroparken 
fortsätter och projekteringen 
av grönområdet norr om An-
nestad ska påbörjas och även 
arbetet med ett grönområde 
med dagvattendike söder om 
Strandgårdsvägen kommer att 
sättas igång.
 Slutligen får vi hålla tummar-
na för att Villaföreningens ox-
elträd i Grevens park kommer 
att överleva eftersom det sett 
lite hängigt ut en tid.

Har du frågor eller önskemål 
om drift och underhåll är det 
till gatukontorets kundtjänst 
som du ska vända dig på tel. 
020-34 45 00 eller via Malmö 
stads hemsida. Kom ihåg att 
uppge namn och telefonnum-
mer eftersom Anders eller Ro-
ger kan behöva kontakta dig 
för mer exakt beskrivning av 
plats och/eller problem.

Anna Hedrén 
och Marita Malmgren

Området ska se vårdat och snyggt ut

Anders Fors

Sundsbroparken
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Miljö

Visste du att ett träd 
med en krondiameter 
på 15 meter:
• filtrerar upp till ett ton 

damm per år ur den 
luft vi andas.

• binder stora mängder 
bakterier och gaser av 
olika slag.

• reducerar vindstryrkan 
med 50 %.

• producerar ca 1,7 kg 
syre i timmen vilket 
motsvarar behovet för 
64 personer.

• avger 400 liter vatten 
en solig dag och ökar 
därmed den relativa 
fuktigheten.

Beskärningspolicy för Malmö 
Stadens träd och buskar har också många arkitektoniska funktioner i stadsmiljön. De ut-
gör den gröna miljöns viktigaste element genom sin förmåga att skapa rum och samman-
hang. De har dessutom, både i grupp och som solitärer, stora skönhetsvärden. I ”Trädplan 
för Malmö” som antogs av kommunfullmäktige i september 2005, har en trädpolicy för Mal-
mö lagts fast: ”Att inom hela Malmö skydda, vårda, återplantera och utveckla stadens träd 
och trädbestånd.”
Målet med Malmös trädvård är att undvika att beskära våra träd så långt det är möjligt. Be-
skärning är en åtgärd som sätts in när man vill förändra trädens eller buskarnas naturliga 
växtsätt. Det kan vara när:
• träden eller buskarna blir för omfångsrika och därmed ett hinder för gående, cyklande och 

bilister.
• arkitektoniskt strikta volymer såsom formklippta träd och buskar skapas.
Gatukontoret ställer även krav på privata fastighetsägare vad gäller växtlighet. Växtlighe-
tens utbredning på trottoarer och i gator får inte inkräkta på trafiksäkerheten och inte heller 
skymma skyltar, trafikmärken och belysningspunkter. Undantagslöst gäller att ingen be-
kärning får ske som är till skada för vegetationen. Inte heller får beskärning göras för att gå 
enskilda önskemål tillmötes, som att minska trädvolymer på grund av att träd skuggar eller 
fäller sina löv på intilliggande hus.

Varje år skadas människor i 
onödan för att sikten skyms. 
Några enkla åtgärder kan 
rädda liv.

Trafiksäkerhet kräver fri sikt 
i gatukorsningar
Fri sikt i gatukorsningar är vik-
tigt för att trafikanter skall hinna 
upptäcka varandra och undvika 
olyckor. På bilderna redovisas 
den sikt som normalt behövs i 
några typer av korsningar. Inom 
de markerade ”sikttrianglarna” 
får häckar och buskar vara 
högst 80 cm.

Du som har utfart mot gata
Vid utfarten bör du se till att 
dina växter inte är högre än 
80 cm inom markerad sikt-
triangel. Sikten skall vara fri 
minst 2,5 meter från gatan eller 
gångbanan.

Du som har hörntomt
Ligger ditt hus vid en gata bör 

du se till att dina växter inte är 
högre än 80 cm över gatan i 
en sikttriangel som sträcker 
sig minst 10 meter åt vardera 
hållet.

 Detta gäller även om ditt 
hus ligger vid en gång- eller 
cykelväg.

Du som har tomt intill gata
Tänk på att din häck skall växa 
inom ditt eget tomtområde. Är 
buskarna för stora kan fotgäng-
are samt cyklister tvingas ut 
på gatan vilket ökar risken för 
trafikolyckor.
 Du måste se till att det finns 
fri höjd för trafikanterna.

Fri höjd är minst:
• 2,6 meter för gång- eller 

cykelväg

• 4,7 meter för körbana

Har du tänkt på att…
• små barn inte syns om din  

häck är för hög.

För ytterligare information: 
Ring gatukontorets kund-
service 020-34 45 00

Text och information är häm-
tad ur Gatukontorets broschyr 
”Klipp häcken!”

• rörelsehindrade och syn- 
skadade är extra utsatta  
för grenar som hänger   
ned över gångbanan.

• det är viktigt att räddnings-
personal snabbt hittar rätt. 
Se till att grenar inte skym-
mer gatunamnen.

• trafikfara kan orsakas av 
att trafikskyltar, t.ex. stopp-
skyltar inte syns.

Fri sikt och fri höjd
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Bostadsaffärer 
ska göras med 

både hjärta
och hjärna...

Flest sålda villor i Malmö 4 år i rad - vi ses på din gata!

► Boka din energideklaration hos oss - vi har 
förmånliga priser via vår samarbetspartner ÅF
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Tisdagen den 10 mars 2009, 
hade Bunkeflostrands villa-
förening möte. Då var bland 
annat ÅF (Ångpannefören-
ingen) där och berättade 
om energideklarationer.

Följande information gäller en-
dast villor.
 Vid energideklarationer för 
flerbostadshus eller byggna-
der som hyrs ut gäller andra 
regler.

Lagen om energi- 
deklarationer
Lagen om energideklaratio-
ner bygger på ett EU direk-
tiv som syftar till att göra våra 
byggnader mer energieffekti-
va och därmed sänka vår en-
ergianvändning. Målet är att 
minska EU:s beroende av im-
porterad energi, minska kol-
dioxidutsläppen samt på sikt 
åstadkomma förändrat bruk-
arbeteende och därmed sän-
ka driftskostnaderna.
 I Sverige står byggnader 
för ca 40 % av Sveriges tota-
la energianvändning. Sveri-
ges Riksdag satte i juni 2006 
miljömålet att, med utgångs-
punkt i 1995 års användning, 
minska energianvändningen 
med 20% fram till 2020 och 
50% till 2050
 I Sverige antog vi lagen om 
energideklaration den 1 okto-
ber 2006.
 Från och med den 1 janu-
ari 2009 skall även alla små-
hus som inte hyrs ut ha energi-
deklaration senast vid försälj-
ningstillfället. (De som hyrs ut 
skulle senast den 31 decem-
ber 2008 ha energideklarerat 
sitt hus.)
 Det vill säga, du har endast 

lagkrav på dig att energidekla-
rera din villa om du skall sälja 
den, men får givetvis energi-
deklarera den om du är intres-
serad av att sänka dina ener-
gikostnader.

Vad är en energi- 
deklaration?
Energideklarationen beskri-
ver en byggnads energian-

vändning och innehåller refe-
rensvärden för att underlätta 
jämförelse mellan olika bygg-
nader. Deklarationen görs av 
en certifierad energiexpert och 
är giltig i 10 år.
 I de fall där den certifierade 
energiexperten bedömer att 
en besiktning av byggnaden 
krävs, tar man fram åtgärds-
förslag för att förbättra bygg-
nadens energiprestanda.
 Tillsammans med åtgärds-
förslagen presenteras även 

besparingspotentialer och in-
vesteringskostnader, samt hur 
mycket koldioxidhaltutsläppen 
skulle minska om man genom-
förde åtgärdsförslagen.
 Det finns inget lagkrav på 
att man måste genomföra åt-
gärdsförslagen, utan det ligger 
endast i fastighetsägarens in-
tresse om man vill minska sina 
energikostnader.

Energideklarationen steg 
för steg

1. Säljaren lämnar in uppgif-
ter till mäklaren enligt till-
handahållet formulär.

2. Mäklaren ser över uppgif-
terna och lämnar dem vida-
re till ÅF 

3. ÅF påbörjar energideklara-
tionen och ser först då om 
besiktning krävs eller ej.

4. Eventuellt energibesiktning 
samt åtgärdsförslag. 

Energideklaration av villa
 I samband med åtgärdsför-

slagen får man även inves-
teringskostnader och pay-
off-tider.

5. Energideklaration och slut-
rapport färdigställs. Energi-
experten ser till att Energi-
deklarationen registreras 
hos Boverket, samt skick-
ar en kopia på Energidekla-
rationen till fastighetsäga-
ren.

Hur ser energi- 
deklarationen ut?
”Husets energianvändning” är 
intyget på att ni gjort en energi-
deklaration.
  Om ni säljer ert hus och inte 
kan visa upp en energidekla-
ration, har köparen rätt att låta 
utföra en sådan på säljarens 
bekostnad inom 6 månader ef-
ter kontraktskrivning.

Slösa inte energi i onödan
En energieffektiv fastighet 
sparar pengar år efter år. 
Energideklarationens refe-
rensvärden som jämför bygg-
nadens energiprestanda med 
liknande byggnader, samt 
kostnadseffektiva åtgärdsför-
slag gör byggnaden attraktiv 
på bostadsmarknaden, samt 
ger fastighetsägaren chans 
att spara pengar på lägre en-
ergikostnader. 
 I de flesta fastigheter finns 
mycket lönsamma åtgärder att 
genomföra som ger snabb av-
kastning och som ökar mark-
nadsvärdet av din villa.

Marina Ahlenblad
Uppdragsledare

Energi



24 www.bunkeflostrand.nu

Repliker till Lillgrunds artikel i dec. 2008

Lillgrund ett mycket lyckat 
projekt eller en olönsam, mil-
jö och lanskapsfördärvande 
anläggning?

Bunkeflobladet Nr 2, December 
2008 hade en artikel från Vat-
tenfall som beskrev Vindkraft-
parken på Lillgrund som ”Ett 
mycket lyckat projekt.” 
En stor majoritet av de boende 
i Bunkeflostrand är negativa till 
Lillgrund.  Jag saknar bland an-
nat följande fakta i artikeln. 

Goda vindförhållanden i Öre-
sund sägs göra placeringen 
idealisk, dock nämns inte att 
kostnaden att bygga till havs är 
mycket hög. Detta gör att elen 
producerad på Lillgrund är ca 
dubbelt så dyr som el produ-
cerat från landbaserade vind-
kraftverk! 

Man säger att en förutsättning 
för Vattenfalls vindkraftsverks-
etableringar är att projekten vi-

sar lönsamhet, vilket definitivt 
inte Lillgrund gör. Utan kraftiga 
subventioner skulle Vattenfall 
aldrig ha fullföljt projektet. Jag 
ifrågasätter att man pratar om 
lönsamhet när det är subven-
tioner som styr besluten. 

Enligt Ingenjörsvetenskaps-
akademin kan man med stor 
miljöhänsyn bygga ny vatten-
kraft i Sverige där produktions-
kostnaden är ca en tredjedel av 
Lillgrunds. Dessutom är livs-
längden på ett vattenkraftverk 
mångdubbelt längre än vind-
kraftverkens ca 20 år. Så var-
för bygga vindkraftverk när man 
får dubbelt ut av pengarna när 
man bygger förnyelsebar vat-
tenkraft?

Det finns också andra tvivelak-
tiga påstående i artikeln:
Vattenfall hävdar att man be-
hövde bygga 115 m höga verk 
på vardera 2,3 MW då de min-
dre verk på 1,5 MW som ur-
sprungligen planerades inte 

finns kvar på marknaden. Ves-
tas säljer idag verk på 0.85 
MW, 1.65 MW, 1.8MW och 
2.0MW alla mindre än Lill-
grunds 2.3MW. Alltså ett fel-
aktigt påstående. Förmodligen 
ligger sanningen i att verk med 
2.3MW’s kapacitet inte fanns 
tillgängligt för 10 år sedan när 
planerna startade. Utan att visa 
någon hänsyn till vår miljö val-
de Vattenfall det största verken 
man såg användbara.

Jag kan inte se att Lillgrund är 
något lyckat projekt. Det är inte 
lönsamt och har tillkommit en-
bart på grund av politiska be-
slut. Läget är olyckligt valt med 
tanke på fågellivet mellan två 
Natura 2000 områden, Salt-
holm och Foteviken. Land-
skapet är också påverkat då 
den fula anläggningen nume-
ra dominerar vår förut så fina 
havsutsikt. Allt till ingen eller 
ringa nytta.

Arvid Svensson

I förra numret av Bunkeflo-
bladet hävdar Vattenfall att 
projektet är lyckat och an-
för ett antal argument som 
är antingen felaktiga el-
ler missvisande och de be-
möts här.

Parken är inte lönsam. I själva 
verket täcker de årliga intäkter-
na inte ens avskrivningen. Den 
totala kostnaden är så stor att 
om samma mängd produce-
rad el istället skulle komma från 
luft-luftvärmepumpar skulle, för 
samma kostnad, 47 000 villaä-
gare kunna få en pump gratis 
samt 70 000 kr kontant. Alter-
nativt, om hela kostnaden skul-
le gått till pumpar hade 327 000 
hushåll kunna försörjas att jäm-
föra med de 60 000 som Vat-
tenfall skryter med.
För en mer detaljerad beskriv-
ning hänvisas till: http://syd-
svenskan.se/opinion/aktuellaf-
ragor/article330809.ece

Parken producerar inte över 
förväntan. Utfallet för 2008 blev 
något under beräknat.

Parken har inte varit försko-
nad från allvarliga driftstopp. 
Hela parken stod helt still un-
der tiden kvällen 20080529 och 
20080602, dvs i fyra hela da-
gar. Vattenfall hade till en bör-
jan ingen aning om vad som 
var fel och det var tur (eller otur 
för den som vill...) att felet hann 
åtgärdas innan kungens besök 
den 3 juni.

Opinionsundersökningen var 
inte positiv. Vattenfall anser 
att ökningen från 53% till 57% 
positiva eller neutrala är posi-
tivt men vad siffran säger är att 
43% är negativa.
Fördelningen av de 57% nämns 
ej - kanske för att de neutrala 
har en stor övervikt. Vid en 
jämn fördelning är det ca 29% 
positiva och neutrala, dvs det 
är ca 50% fler negativa som 
positiva. Svarsfrekvensen re-
dovisas inte heller och var kan-
ske så låg att det inte ens går 
att dra några slutsatser. Frå-
gorna i undersökningen var 
delvis utformade för att ge ett 
”rätt” svar.
Jag anser att parken, liksom 

alla vindkraftverk i naturen, 
är en stor miljöbov avseende 
landskapsbilden. Det krafti-
ga lokala motstånd som alltid 
finns vid varje vindkraftsetable-
ring stödjer den tesen.

Bra relationer har Vattenfall 
inte verkat för. De har konse-
kvent under tillståndsproces-
sen negligerat önskemål om 
parkens utseende och funk-
tion. Till ansökningarna har bi-
fogats urusla fotomontage utan 
referensobjekt och de har hela 
tiden hävdat att parken knappt 
kommer att synas. Den som 
färdats på Naffentorpsvägen 
i klart väder inser nog att det 
inte stämmer. När parken tor-
nar upp sig bakom bebyggel-
sen ser den enorm ut. Verken 
målas i blank färg trots kravet 
på att reflexer skall begränsas. 
De kunde valt en grå färg istäl-
let för vit vilket jag begärt. De 
dagar då delar av parken ligger 
i skugga ses tydligt vilken skill-
nad det är på hur de  skugga-
de (=gråa) uppfattas.
 De vägrar att införa en bul-
lergräns för infraljud i villkoren 

trots att de själva hävdar att in-
fraljudet inte är ett problem. Blir 
det problem behöver de alltså 
inte bry sig!
 Högspänningskabeln drogs 
mitt i Strandhemsvägen trots 
de boendes oro och protester. 
Det fanns en alternativ sträck-
ning någon kilometer söderut.
 Varje verk har försetts med 
ett rött fast sken varav 12 av 
dem blinkar kraftigt vid gryning 
och skymning. För dessa lam-
por finns inget tillstånd och in-
formation (ej ansökan) om lju-
sen, inte blinkningarna, dök 
upp i samband med ansökan 
om att få göra verken.
 Vattenfall behärskar inte tek-
niken då det ofta är fel på de 
kraftiga blinkningarna som i år 
hållit på dygnet runt under to-
talt flera veckor. Även vid nor-
mal funktion innebär lamporna 
att vi nu i sundet har fått något 
som vid vissa vindar liknar ett 
gigantiskt flipperspel.

Lyckat projekt?
Knappast!!
  

Jonas Haettner

Kommentar Villaföreningen:

BunkefloBladet är en tid-
ning för ALLA boende i 
Bunkeflostrand, inte bara för 
betalande medlemmar. Alla 
har och har haft möjlighet att 
skicka in egna artiklar. Att vi 
väljer att ta in Vattenfalls ar-
tikel i Bladet beror på att det 
finns ett intresse för Lillgrund 
i Bunkeflostrand, både po-
sitivt och negativt. Bunke-
flostrands villaförening kan 
inte välja sida i denna fråga 
och tänker inte heller göra 
det. Den som vill får komma 
till tals genom att sända in ar-
tiklar (inom rimliga gränser 
och med viss reservation för 
redigering). Naturligtvis tyck-
er vi att det är intressant med 
kommentarer från båda par-
ter, vilket vi ju nu får i och med 
detta nummer. 

Sture Brunulf 
Ordf. Bunkeflostrands villaförening

Ett misslyckat projekt
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Pool

Svenska Poolfabriken med 
20 års erfarenhet av försälj-
ning och montering från pri-
vata till offentliga pooler 
och kommunala pool an-
läggningar över hela Sveri-
ge och världen, ger dig här 
råd och tips på vad man som 
kund bör tänka på vid köp av 
markpool.  

Poolgrund
Grus/sandbädd.
Ett ekonomiskt sätt att få en 
stabil grund. Ofta behöver 
man två olika sorters grus- och 
sandkvaliteter. Kontrollera att 
du tar hem tillräckligt med fyll-
ningsmassor. Sand ska ibland 
även användas för bottenut-
jämning på poolbottnen. Hör 
med din poolleverantör vilken 
sort och var materialet skall an-
vändas så går det lätt att räk-
na ut hur mycket massor som 
behövs. Fundera även hur last-
bil/traktor enklast tar sig till plat-
sen där poolen skall vara, kan 
vara bra att veta när man ska 
begära in pris på leveransen 
av fyllnadsmassorna. Kontrol-
lera även ifall grundvattennivån 
är så hög att man bör dränera 
runt poolen. Inte en dyr kostnad 
när det görs, det blir dyrare ifall 
man struntar i det och marken 
börjar röra på sig.

Stödmur
Måste man bygga en stödmur 
innebär det en hel del extra ar-
bete och extra kostnader. 

Stomme
Materialet i stommen påverkar 
i allra högsta grad livslängden 
på poolen. En pool är en stor 
investering och man bör satsa 
på en rejäl stomme i ett materi-
al som inte påverkas av fukt, är 
tålig mot markrörelser, tåla kyla 
och har beprövad konstruktion 
för att poolen ska vara en bra 
investering även på sikt.

Baddjup
Normalt baddjup 137–145 cm 
och fullt tillräckligt för de fles-
ta aktiviteter.
Möjlighet till förhöjd stomme. 
Vill man ha lite djupare pool 
kan det vara bra att det finns 
möjlighet till förhöjd poolstom-
me. Varje 10 cm djupare pool 
gör stor skillnad.

Vattenvolym
Tag reda på poolens vattenvo-
lym, den påverkar storleken
på pumpar och filter.

Stege i rostfritt stål
Kontrollera så stegen är stadig. 
Har stegen en vek konstruktion 
nöter den mot poolen när man 
klättrar upp och ner, med ska-
dor på poolen som följd. Kon-
trollera även att hela stegen är 
i rostfritt stål!

Pooltrappa
Pooltrappa förhöjer utseen-
det på poolen och du får någ-
ra sittplatser i poolen. Den gör 
det även lättare att ta sig i och 
ur poolen än med poolstege. 
Med belysning i trappan blir 
det extra mysigt.

Sarg
Oftast är det en trä- eller plast-
sarg som skickas med. Sten-
sarg är dyrare men håller myck-
et länge och kräver inte något 
underhåll förutom rengöring. 
Dessutom ger det en extra lyx-
ig känsla.
Kontrollera att poolskyddet 
passar med aktuell sarg. Tjock-
leken på en standardliner är 
0,5 mm. En tjockare liner har 
bättre motståndskraft mot ytt-
re åverkan.

Fryssäkra kopplingar/Frys- 
säker slang.
Man bör kontrollera att alla 
kopplingar är fryssäkra så inte 
de fryser sönder ifall det är vat-
ten kvar i systemet under vin-
tern. Det kan bli mycket be-

svär om man måste gräva upp 
runt poolen. Har man dessut-
om stenläggning runt poolen 
kan det bli dyrt och en helt onö-
dig skada.

Poolpump
Köp inte en för liten pump. Vatt-
net i poolen måste renas minst 
5 gånger per dygn. En för liten 
pump måste gå dygnet runt om 
den ens hinner rena vattnet or-
dentligt då. En kraftig pump be-
höver inte gå hela tiden. Även 
slitaget på pumpen blir min-
dre. Pumpen drar inte mycket 
mindre ström ifall den är liten, 
den måste bara gå mycket mer 
med kortare livslängd som följd. 
Sandfilter, diameter / Sandfilter, 
mängd sand.
Sanden i filtret renar vattnet 
från smuts, desto större filter 
man har desto bättre renas 
vattnet och man slipper back-
spola filtret lika ofta än om man 
köper ett för litet filter.

Luftvärmepump
Luftvärmepump är det moder-
na sättet att värma poolvattnet 
istället för elvärmare. En luft-
värmepump sparar 65–80% 
energi jämfört med elvärma-
re. Man bör inte köpa en för li-
ten värmepump, då måste du 
kanske stödvärma med något 
annat, mindre ekonomiskt vär-
mesystem och tappar fort den 
lilla förtjänsten på en billig eller 
för liten pump.

Solfångare
Solfångare är det absolut en-
ergisnålaste och miljömässigt 

bästa sättet att värma poolvatt-
net. Men man är beroende av 
bra väder. Man behöver ett an-
nat värmesystem att komplet-
tera med om man vill bada när 
andan faller på, och inte vill an-
passa sig efter vädret.
Ligger de i söderläge krävs det 
betydligt mindre kvadratmeter 
än om de ligger i skugga.
Man bör även ha ett reglersys-
tem så att det stänger av syste-
met när det blir kallt så inte sol-
fångarna kyler poolen istället.

Poolskydd
Poolskydd som följer med är 
ofta en stark duk som fästs runt 
poolen med gummistroppar.
Kontrollera ifall det duger som 
vinterstängning eller om vinter-
plåtar måste köpas in.
Standardskydd håller att gå 
på och ger fullgott skydd men 
är besvärligare att hantera än 
poolskydd som löper i skenor 
som man drar ut och vevar in.
Kontrollera så eventuellt pool-
skydd fungerar med sargen på 
poolen innan beställning ifall du 
byter sarg till ex stensarg.

Vinterställning
Skall poolen tömmas på vatten 
under vintern och är koppling-
arna fryssäkra?
Det underlättar ifall du väljer 
en pooltyp som du inte behö-
ver tappa ur. Kontrollera ifall du 
behöver köpa vinterplåtar el-
ler om ditt ordinarie poolskydd 
fungerar.

Redigerad av
Marita Malmgren

Funderar du på att bygga pool? 

Ovanstående information är hämtad från Svenska Poolfabriken’s 
folder ”Hjälpreda för poolköpare”. Foldern i sin helhet går att lad-
da ner från deras hemsida www.svenskapoolfabriken.com
Telefon: 0920-20 34 70 



26 www.bunkeflostrand.nu

Biblioteket

Överväldigade av läsyra och 
vanlig vardaglig glädje över 
vårt fina bibliotek inbjuder 
vi er alla att ta del av vårens 
aktiviteter hos oss på biblio-
teket. Trycksvärta och pap-
persmassa åt alla!

Villaföreningen och biblioteket 
har länge känt att ett trängande 
uttrycksbehov tagit våra barn 
och ungdomar i besittning.

Poesitävling
För att lätta på detta olidliga 
tryck har vi tillsammans be-
stämt oss för att i form av en 
poesitävling låta de yngre näb-
barna i trakten fritt och äntligen 
få besjunga och hylla sin härli-
ga hembygd.
 Bli alltså inte förvånade om 
unga skrivdonsutrustade ska-
parhjältar under våren och 
sommaren far omkring i för-
fattarrusets bevingade vagn 
glatt färgläggandes vår lilla 
by med sköna och välljudan-
de fraser.

För mer information kontakta 
biblioteket eller läs på annan 
plats i Bunkeflobladet.

Bokpåse-projektet 
Världsbokens dag 23 april 
ordnar vi på biblioteket ver-
nissage för Bokpåse-pro-
jektet som är ett samarbe-
te mellan förskolor, föräldrar 
och bibliotek i hela Malmö. 
 Förra årets vernissage var 
en lycklig och upplyftande hän-
delse som vi värmt oss vid hela 
vintern och det ska bli väldigt 
spännande att få se resultaten 
av årets projekt. 

Bengt Liljenberg 
Senare samma dag ser vi fram 
emot att lyssna till den kände 
malmöhistorikern Bengt Liljen-
berg som ska berätta om sin 
nya bok ”Här har man roat sig, 
Nöjen och förlustelseställen i 
Malmö 1860-1960”.
 Vi på biblioteket föreställer 
oss att det ska handla om läs-
fåtöljer och boklådor, men kan-
ske blir det ändå så att Bengt 

Liljenberg bytt ut läsglasögo-
nen mot dansskorna.
 Kom till biblioteket den 23 
april för att betrakta biblioteka-
riens snopna min, eller för att 
lyssna på den spännande fö-
reläsningen. Glöm inte att för-
anmäla er!

Sommarboken
Sommaren på biblioteket kom-
mer att gå i sommarbokens 
tecken. Sommarboken, ”Läs 
fem få en”, fyller nämligen 20 
år! Det kommer vi att fira på oli-

Biten av läslusen 
ka sätt med priser och tävling-
ar. Vi kommer också att för för-
sta gången erbjuda sommarbo-
ken för vuxna. Gemensam läs-
lust är en bra boksporre så var-
för inte stödja barnen i sin läs-
ning genom att själv delta? Mer 
information om detta kommer 
senare i vår.

Som vanligt erbjuder vi ock-
så sagostunder, bokprat, ba-
bycafé och vår populära fre-
dagstävling.

Välkomna!

Jesper Pettersson
 Bibliotekarie 

Rosor äro röda, 
violer äro blå…

Bunkeflostrands Bibliotek och Bunkeflostrands Villaförening har länge känt att ett trängande 
uttrycksbehov tagit våra barn och ungdomar i besittning. Därför har vi tillsammans 
bestämt att låta de yngre näbbarna i trakten fritt och äntligen få besjunga och 
hylla sin härliga hembygd i form av 
en poesitävling!

För årskurs 0–5 och 6–9

Skriv ner vad just du känner för ditt Bunkeflostrand och 
lämna in det till Biblioteket senast den 3 augusti 2009. 
Vernissage och prisutdelning i form av presentkort,  
båda grupperna, blir det på Föreningsdagen i augusti.

ÅK 0–5:
1:a pris presentkort à 300:-
2:a pris presentkort à 200:-
3:e pris presentkort à 100:-

ÅK 6–9:
1:a pris presentkort à 300:-
2:a pris presentkort à 200:-
3:e pris presentkort à 100:-

Lycka till!

Poesi

Bunkeflostrands Bibliotek

ÖPPETTIDER

Måndag 13–19
Tisdag stängt
Onsdag 10–13
Torsdag 10–17
Fredag 13–17

Telefon 040-660 85 11
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Tandläkarna Liv Kroona och Caroline 
Linné Erixon har förstärkt tandläkar-
mottagningen Kronprinsen på 
Mariedalsvägen 31 i Malmö.

Vi erbjuder allmän tandvård, 
kirurgi, implantatprotetik, estetisk 
(kosmetisk) tandvård, gratis tandvård 
för barn 3–19 år. 
Vi tar emot tandvårdsrädda.

Ring 040-91 51 51 för tidsbokning eller 
e-posta info.kronprinsen@ptj.se

Nya och gamla patienter hälsas 
välkomna!

Lars  Ehrnford,

tandläkare
Anders Falk, 
tandläkare

För ytterligare information gå in på vår hemsida www.kronprinsen.praktikertjanst.se

Caroline 

Linné Erixon,

tandläkare

Inger  Edlund 

tandsköterska

Liv Kroona, 

tandläkare

Söker du god tandvård?

Prisbarometer

Jag får idag ofta frågan ”hur 
är läget på marknaden”…
Går man in exempelvis på 
Mäklarstatistik kan vi se att 
utvecklingen på villaförsälj-
ningar i mars-08 till februa-
ri -09 har varit ned -6 % på 
köpeskillingarna, och den 
sista 3-månadersperioden 
har varit ned -1 %.

Dessa siffror känns ganska re-
levanta i sammanhanget, och 
känslan är att vi just nu har fått 
en viss stabilitet i priserna.
 Vi har gjort ett antal försälj-
ningar i Bunkeflostrand i år som 
speglar hur priserna var i slutet 
av 2006, så jämför inte med vad 
grannen fick betalt under som-
maren 2007 då marknaden var 
som bäst.
 
Kontinuerlig ökning 
För oss fastighetsmäklare spe-
lar det ingen avgörande roll om 
priserna går ner något så länge 
det finns en bra omsättning av 
bostadsrätter och villor.

För dig som skall sälja och 
samtidigt köpa något nytt har 
det ju hellre ingen stor betydel-
se. Hösten 2008 var riktigt mi-
serabel utifrån ett omsättnings-
perspektiv, men vi har sett en 
kontinuerlig ökning från janu-
ari-mars, vilket känns riktigt 
glädjande.
 Klyschan att ”det just nu är 
dubbelt så bra som när det var 
som sämst under hösten 2008, 
men hälften så bra som det var 
under sommaren 2007” känns 
fortfarande väldigt aktuell. 

Några jämförande siffror om 
antalet försäljningar (villafastig-
heter) i Malmö kommun:

2007  1202 st. hus  
2008    992 st. hus

Jan 2007 83 st. hus 
Jan 2008 79 st. hus 
Jan 2009  71 st. hus

Utvecklingen under kvartal 2 
(april-juni)

Stimulerat omsättningen 
Den senaste tiden har vi sett re-
jäla räntesänkningar, vilket har 

stimulerat omsättningen av vil-
lafastigheter rejält. 
Förmodade ytterligare 
räntesänkningar i april 
i kombination med en 
traditionellt stor om-
sättning av villafas-
tigheter i april och 
maj borde kunna ”hålla 
igång” villamarknaden 
under kvartal 2.

Trafiken går upp 
Statistik från Hemnet visar klart 
att ”trafiken” går upp kraftigt un-
der april och maj för att sedan 
minska mot sommarmånader-
na, och återigen lyfta uppåt re-
jält i september.
 Utbudet av villor på Hem-
net ligger just nu under 270 
st., vilket kan jämföras med de 
högsta nivåerna 2008 på över 
400 villor.
 Lägg därtill positiva siffror i 
januari från USA om bostads-
priserna (+1,7 %) samt en nå-
gorlunda stabil börs/aktiemark-
nad under årets tre första må-
nader, gör väl att vi fastighets-

mäklare
(trots tuffa konjunk-
tursiffror) ser ganska ljust på 
årets andra kvartal.

Förhoppningar 
Mäklarbolaget Peter Landgren 
& Co:s Malmö/Limhamn-kontor 
skrev 13 köpekontrakt på villor i 
februari 2009, vilket kan jämfö-
ras med 9 köpekontrakt febru-
ari 2008. Med förhoppningar 
om att trenden håller i sig och 
att vi kommer till många avslut 
under april och maj.

Må gott!
Nicklas Björklund

Peter Landgren & Co

”Hur är läget?…”
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Ängslättskolan

Under fyra s.k. MMM-da-
gar (Möte, Möjligheter och 
Mångfald) i början av mars 
visade skolorna upp sitt 
samarbete på Kockums fri-
tid. Genom föreläsningar 
och utställningar som med-
arbetare i Malmöstad höll i 
kunde kollegor få ta del av 
varandras arbete, inspire-
ras och lära sig. 

Samarbete sedan 10 år
Ängslätt- och Sundsbroskolan 
i Bunkeflostrand och Örtagård-
skolan på Rosengård har haft 
ett samarbete sedan 10 år till-
baka. Alla är involverade och 
många elever har träffats ge-
nom utflykter, aktiviteter, lek-
tioner, temaarbete mm. Skolor-
na presenterade tillsammans 
erfarenheter, reflektioner och 
framtidstankar från ett mång-
årigt samarbete mellan sko-

lorna dels i seminarieform och 
som utställning.

Forskningscirklar 
Under ett seminarium berätta-
de Ängslätts- och Örtagårds-
personal om sina forsknings-
cirklar. De har varit i två grup-
per; en med förskoleperso-
nal och en med skolperso-
nal under de senaste tre ter-
minerna.
 Deras erfarenheter pre-
senteras under dessa dagar. 
Forskningscirklarna har varit 
mycket givande med littera-
turstudier och många bra dis-
kussioner och den har lett till 
förändringar och förbättringar 
i samarbetet.  
 Förskolepersonalen har läst 
och diskuterat mycket littera-
tur. De beskrev de olika pro-
jekten de haft på sina försko-
lor och de erfarenheter det har 
fört med sig.

Pedagogerna från Ängslätts- 
och Örtagårdsskolan berät-
tade om att samarbetet inten-
sifierades för några år sedan 
då personalen fick mer tid för 
planering tillsammans. I den-
na forskningscirkel har peda-
gogerna analyserat samarbe-
tet. Vad gör vi? Varför gör vi 
det? Vad är framgångsfakto-
rer i samarbetet? Vad behö-
ver vi förändra? Vilka svårig-
heter innebär det och hur ser 
eleverna på det? 
 Under seminariet berät-
tades det om fyra nyckelord 
som funnits med under arbe-
tet; trygghet, gemenskap, so-
cial kompetens och språkut-
veckling. 

Temat KÄRLEK 
Eleverna i nian och personal 
på Sundsbro och Örtagård har 
turats om att stå i utställning-
en för att beskriva arbetet eller 

Projektering av cykelbana 
på Gottorpsvägens södra 
sida mellan Halmgatan – 
Per Josephssons väg har 
påbörjats. Bygget beräknas 
bli klart under året.

Detta innebär att det kommer 
att finnas cykelbana på vägens 
södra sida från Ö:a Bunkeflo-
vägen fram till Per Josephs-

sons väg. Utanför detta projekt 
pågår projektering av rondell 
vid Blåsebergavägen (infarten 
till SYSAV) samt en anslutan-
de cykelbana mellan rondellen 
– Ö. Bunkeflovägen på Got-
torpsvägens norra sida.
 I rondellen kommer hastig-
hetsdämpande åtgärder att 
vidtas (gupp) för att under-
lätta för cyklister att passe-
ra vägen.

Vårt mål är att det i framtiden 
skall finnas cykelbana på vä-
gens båda sidor från Lorens-
borgsgatan till Klagshamns-
vägen.

 

Leif Jönsson
Gatuplanerare

Malmö stad Gatukontoret

varit guider för besökare under 
de fyra dagarna.
På utställningen visade de 
tillsammans upp ett av pro-
jekten som har genomförts. 
Med temat KÄRLEK som ut-
gångspunkt har de lyft frågor 
som rör alla oavsett nationali-
tet, religion och bakgrund. En 
liten grupp elever har träffats 
och tillsammans planerat sam-
arbetet under februarilovet för 
sina skolkamrater. Det har varit 
deras egna önskemål och val 
av arbetssätt som styrt samar-
betet. De delade bland annat 
ut häften med de noveller som 
har skrivits, visade ett bildspel 
och bjöd på gelehjärtan.
 Erfarenheterna av dessa 
dagar har varit mycket posi-
tiva för såväl eleverna som 
personal.

Bunkeflostrand 
Maria Berben Lidén 

Samarbete mellan Ängslätts-, Sundsbro- 
och Örtagårdsskolan på Rosengård

Trafik

Cykelbana på Gottorpsvägens södra sida
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Kultur

Jordanien… Säg det här 
ordet högt och se vilka bil-
der och associationer det 
framkallar. För vissa blir 
det sand berg och öken-
landskap så långt ögat kan 
nå, för andra – staden Petra 
med sina fantastiska bygg-
nader uthuggna direkt ur 
klipporna. Någon tänker 
på det heta klimatet, bedu-
iner och deras underbara 
hantverk, medan en annan 
kommer ihåg historielektio-
nerna i skolan och säger att 
Jordanien ingick i Osman-
ska riket. 

För Obaida Almomani som 
kommer från Ajloun – en vack-
er stad som ligger i norra Jor-
danien – betyder ordet ”Jorda-
nien” allt. Det är där hans släkt 
har bott i hundratals år, det är 
där han tillbringade sin barn-
dom, hade sina kompisar, blev 
kär första gången när han var 
15 år, fick en utbildning och se-
dan ett arbete som lärare i na-
turvetenskap och har arbetat i 
10 år i grundskolan. 
 Obaida flyttade till Sverige 
för snart 10 månader sedan. 
Hans fru Halima kommer från 
Danmark och de valde att bo-
sätta sig i Bunkeflostrand, i 
Annestad. De trivs i området 
och inte minst för att det är 
barnvänligt. Familjen har pre-
cis fått sitt första barn. Lille 
Sanad föddes för några veck-
or sedan. I Annestad har de 
nära till allt, framförallt dagis 
och lekplatser.

Viktig turistattraktion 
Men Obaida tänker mycket på 
sitt hemland. När han börjar 
berätta om Jordanien föränd-

ras hans ansikte, rösten blir 
mjukare och hela han strålar 
av kärlek och entusiasm. 
 Han berättar att staden han 
kommer ifrån, Ajloun, inte alls 
ligger i öknen. Där finns det 
stora berg täckta med skog, 
landskapet är grönt på som-
maren och det snöar på vin-
tern. 

Ajloun borg ligger på ett av så-
dana gröna berg och är en vik-
tig turistattraktion i området. 
Borgen byggdes på 1100-ta-
let och är ett fantastiskt exem-
pel på arabisk och islamisk ar-
kitektur.
 Om man fortsätter söderut 
hamnar man snart i ett helt an-
nat landskap. Gyllene sand 
och röda klippor. Och sedan 
uppenbar sig plötsligt en otro-
lig vy, så osannolik att man 
vägrar tro sina ögon. Petra, 
som många kanske förknip-
par med den tredje filmen om 
Indiana Jones för det var just 
där som filmen spelades in, är 
en riktig stad som är uthuggen 
ur de enorma klipporna. 

Stora kontraster 
Skattkammaren Khazne al-Fi-
raun är det första man ser när 
man kommer ur den trånga 
klippgången Al-Siq. Bygg-

naden som är 43 meter hög 
gör att allt annat ser pytteli-
tet ut. Mästerverket är skapat 
av nabatéerna, det nomad-
folk som kontrollerade kara-
vanvägarna i Jordanien för 
2 000 år sedan. 
 Jordanien är ett land där his-
toria och modern tid både åter-
speglar varandra och skapar 
stora kontraster. I norr finns 
det städer med utvecklad in-
dustri, till exempel Al Hassan 
och Sahab.
 Men i söder kan man se be-
duiner vars livsstil har inte änd-
rats på hundratals år. I den jor-
danska öknen kan man fortfa-
rande höra ljudet av rabab (ett 

stränginstrument) som uttryck-
er glädje eller sorg och berät-
tar om landets långa historia. 

Mer än bara kryddor 
Visserligen är Obaidas hem-
land långt borta men det finns 
en sak som hjälper honom att 
känna sig hemma när han bor 
här, i Sverige. Maten, så klart. 
När Halima lagar Mansaf fylls 
hemmet med doft av kryd-
dor. 
 Men det finns så mycket mer 
än bara kryddor i maten. En 
lång historia av gästfrihet och 
rika kulturella traditioner följer 
med denna maträtt. Man kan 
försöka återskapa denna at-
mosfär hemma med hjälp av 
det här receptet. 

Mansaf
0,5 kg naturell youghurt
1–1,5 kg lamm (men man 
kan använda kyckling eller 
oxkött)

vatten
1 gul lök
0,5 tsk salt
1 pkt saffran
1 krm gurkmeja
1 krm spiskummin
2 msk smör
100 gr mandel
100 gr pinjenötter
6–7 dl kokt basmatiris
4 st libanesiska tunnbröd

Lägg köttet och gul lök i en 
stor kastrull, häll på vatten och 
koka köttet tills det är mört (1–2 
timmar).
 Häll youghurten i en annan 
kastrull och koka upp den. Rör 
den hela tiden med en träslev. 
(Ett bra tips är att röra i en rikt-
ning annars är risken stor att 
yoghurten kommer att ysta). 
När yoghurten har kokat upp 
tillsätt saffran och ta kastrul-
len av spisen. 
 När köttet är färdigt ta ut det 
ur kastrullen och sila buljong-
en. Häll 2–3 dl buljong i kast-
rullen med youghurt och rör 
om igen (rör i samma riktning 
som innan).
 Tillsätt alla kryddor och salt. 
Om såsen inte är tillräckligt 
sur kan man droppa i lite ci-
tronjuice. 
 Dela köttet i bitar och lägg 
bitarna i kastrullen med youg-
hurtsåsen. Koka upp allting en 
gång till men rör inte om.  
 Rosta mandlarna och pin-
jenötterna i en het stekpanna 
med lite smör. 
 Mansaf ska serveras på 
ett stort fat. Lägg libanesiska 
tunnbröden på fatet och häll ri-
set ovanpå. Fördela köttet på 
riset och häll så mycket sås 
över så att bröden blir saftiga. 
Toppa med mandlar och pinje-
nötter. Överbliven sås kan ser-
veras i en skål sidan om. 
 Nu är det bara att sätta sig 
till bords och känna sig som i 
en Tusen och en natt.

Alena Langhals

Glimtar av Jordanien
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Bunkeflo Församling

Det finns ett enda skäl eller 
egentligen en enda händel-
se och det beskrivs så här av 
en ängel. Var inte rädda, ni 
söker efter Jesus från Na-
saret, han som blev kors-
fäst. Han har uppstått, han 
är inte här. Se, här är plat-
sen där han blev lagd (Mar-
kusevangeliet 16:6).

Dessa ängelns ord till de första 
kvinnorna som kommer till den 
grav där Jesus lagts efter kors-
fästelsen är de ord med vilken 
den kristna tron står och faller, 
liksom vårt påskfirande.

Detta är vad de kristna påstår 
har hänt:

• Jesus blev verkligen dödad 
genom korsfästelse.

• Han lades i en grav och låg 
där från fredag kväll till sön-
dag morgon.

• Det fanns vakter utanför 
graven, ditkommenderade 
av myndigheterna, så att 
ingen skulle kunna stjäla 
kroppen.

• När de första kom till gra-
ven var kroppen borta.

• Jesus möter sina lärjung-
ar, talar med dem, äter med 
dem.

För mig står hela den kristna 
tron på detta fundament, att 
det som de kristna påstår är 
sant. Om det inte är sant är 
min tro bara på låtsas och ing-
et radikalt nytt har skett som 
kan förändra mitt liv. Visst kan 

Varför firar vi påsk?

Under våren kommer alla 
som är födda -95 att få ett 
brev med en inbjudan till 
konfirmation i Bunkeflo för-
samling.

kristen tro ge några moraliska 
ståndpunkter och goda förhåll-
ningssätt men det kan de fles-
ta livsfilosofier göra men det 
endast Jesus kan göra är att 
skapa liv där något var dött och 
då blir det något man både kan 
leva på men också dö på, nå-
got som bär också genom svå-
righeter och motgångar.
 Och vi kan faktiskt veta. Den 
kristna trons skrifter finns be-
varade och de kan studeras 
och andra skrifter från sam-
ma tid får komplittera liksom 
arkeologiska fynd eller sna-
rare brist där på! Få historis-
ka händelser från en tid för så 
länge sen som Jesu död och 
uppståndelse finns så väl be-
varade som just denna.

Anledning att fira påsk 
Kyrkans uppgift är att berätta 
om denna händelse, att klar-
göra, förtydliga men också til-
lämpa detta på våra liv. Kyr-
kans uppgift är helt enkelt att 
fira påsk, för antingen är det 
sant det som de kristna på-
står och då handlar det om dig. 
Eller så är det en bluff och då 
handlar det inte om någon.

Och vi kan faktiskt veta, man 
kan lätt med en flyktig tan-
ke vifta bort allt som trams 
och något påhittat eller så sö-
ker man svar på sina frågor. 
Det kan ju va’ sant det som 
de kristna påstår att vi verk-
ligen har en anledning att fira 
påsk.

Kyrkan öppen 
I församling startar vi regel-
bundet grupper för sökare, 
grupper för människor som vill 
veta mer om kristen tro.
 Varje söndag(och torsdag 
och tisdag) fördjupar vi trons 
verklighet i mässan, där möter 
vi den levande Jesus och ut-
sätter oss för hans närhet.
 Varje dag är kyrkan öppen 
för alla som vill ta sitt sökande 
efter sanning på allvar.
Välkommen! 

Marco Helgeson
Präst i 

Bunkeflo församling

Varje år finns det minst ett 
par grupper som träffas och 
tillsammans klurar, funderar, 
pratar, sjunger, leker och dis-
kuterar livets små och stora 
frågor. Vi hoppas att Du vill 
vara med. Det finns två oli-

ka alternativ som Du kan väl-
ja mellan. En grupp som träf-
fas varje vecka med start i 
september och konfirmation i 
maj. Vi ses 2 timmar på tors-
dagseftermiddagar och åker 
på två 3-dagarsläger tillsam-

Om konfirmation
mans. En grupp där huvud- 
delen av konfirmationstiden 
är på läger under sommaren 
2010. Några träffar hemma un-
der våren och så tre intensiva 
veckor i juni.

Välkomna!

Skönsång
Två lördagar i rad underhöll 
Nyköret de äldre på ”Stor- 
skarven” i Bunkeflostrand med 
skönsång. Det bjöds på både 
visor och andlig musik. Som 
sig bör kom där även fram ett 
allsångsblad. Många nicka-
de igenkännande, en del kun-
de sjunga med, medan andra 
klappade takten.
Kommentar från en äldre her-
re i publiken till vårdpersona-
len:  – Sådan’t här lite upplyf-
tande skulle vi ha oftare!

Nyköret övar varje onsdag mel-
lan kl. 18:30–19:30 i Strand-
kyrkan.



 31www.bunkeflostrand.nu

Bunkeflo Scoutkår

Våren är på många sätt en 
härlig tid. Knopparna blom-
mar ut på träden, det är ljust 
längre och vårens primörer 
smakar gott hemma i stek-
pannan. Våren är också en 
perfekt tid att ge sig ut på 
äventyr i naturen. I Bunkeflo 
kan Scouterna locka med 
ett av våra många projekt 
– GEOscout.

GEOscout är en modern skatt-
jakt med GPS, där det gäl-
ler att hitta hemliga skatter 
(cacher) som vi gömt runt om 
i vår stadsdel. Inom kort kom-
mer det vara möjligt att låna en 
GPS på stadsdelsbiblioteket 
och ge sig ut på äventyr.
 GEOscout  är  per fek t 
för den som vill uppleva 
Bunkeflostrand på ett nytt 
sätt, bli tipsad om vackra miljö-
er och sedvärdheter, eller som 
vill få en spännande dag i natu-
ren som finns runtomkring oss. 
Mer information om detta hit-
tar Du på vår hemsida, www.
bunkefloscout.se. 

Många äventyr 
Fenomenet är idag spritt i hela 
världen, och hundratusentals 
cahcer finns gömda där du 
minst anar det.
 På den internationella hem-
sidan, www.geocaching.com 
kan man registrera sig och där-
igenom få tillgång till många 
äventyr i jakten på dessa skat-
ter. Ofta är varje cache beskri-
ven med en informativ text, 
och för GEOscout-cacherna 
är detta inget undantag. Var-
je cache är kombinerad med 
en historia som kan kopplas till 
Bunkeflostrand eller till Bunke-
flo Scoutkår.
 För de som önskar låna en 

GPS finns möjligheten att utan 
kostnad låna en från scoutkå-
ren. Har man en egen finns på 
vår hemsida, www.bunkeflos-
cout.se, all information man 
behöver för att programmera in 
platserna i sin egen GPS.

Valborgsfirande med miljö-
satsning
Traditionsenligt kommer scou-
terna finnas på plats då vi fi-
rar vårens ankomst som 
eldvakter och fackelbärare. 
 För den som är sugen på 
något gott finns som vanligt 
grillen på plats med härligt 
knaprig korv och en läskande 
dricka samt kaffe och kaka.
 I år kommer vi dessutom 
göra något för miljön, men vi 
behöver Din hjälp!

Samla mobiltelefoner
I Race for the environment 
samarbetar Scouterna i fem 
världsdelar med Volvo Ocean 
Race, och genomför miljöpro-
jekt i alla städer med en del-
sträcka i tävlingen. Nu är det 

snart Sveriges tur, och vi sat-
sar på att samla in och återvin-
na mobiltelefoner. Så ta med 
din gamla mobil som bara lig-
ger i en byrålåda och återvinn 
med Scouterna.
 För varje insamlad mobil får 
scoutkåren en liten slant och 
Scouternas Världsfonder en 
del, som går direkt till ett mil-
jöprojekt i Sydamerika.

Scout som tonåring eller 
vuxen?
Många förknippar scouter-
na främst med barn och ung-
domar, och det stämmer till 
stor del.
 Men det finns också plats för 
tonåringar, unga vuxna, föräld-
rar och pensionärer i vår verk-
samhet.
 Hos oss är alla välkomna för 
insatser stora som små. Det 
finns alltid något att hjälpa till 
med om man har lite tid eller 
kraft över. Det kan vara en le-
darinsats, hjälp vid en lopp-
marknad eller att baka en kaka 
till terminsavslutningen. 

Nyhetsbrev
På hemsidan kan man prenu-
merera på vårt nyhetsbrev, och 
där få information direkt om allt 
som händer och vad som finns 
att hjälpa till med. Scout är nå-
got man är för livet. En gång 
scout – alltid scout brukar det 
heta. Och något som alltid gäl-
ler är att vi är redo för livet!
 Vem vet, kanske ses vi ute 
i vår? Vid valborgselden med 
en trasig mobil i ena handen 
och en nygrillad korv i den 
andra? Eller smygandes om-
kring letandes efter en GEO-
scout-cache. För då det hand-
lar om gömda skatter gäller det 
ju att vara diskret, och se upp 
för ”mugglare”. Visst låter det 
som ett perfekt äventyr nu när 
solen tittar fram!

Varma hälsningar
Martin Björgell

Bunkeflo Scoutkår

Nya tider kräver moderna äventyr

BUNKEFLOSCOUT BLEV 
ÅRETS UNGA LEDARE 
2008!
På Folkspels Eldsjälsgala i de-
cember 2008 fick Martin Björ-
gell från Bunkeflo scoutkår pris 
som ”Årets unga ledare”.  Han 
fick ta emot priset från bl.a. 
Paolo Roberto (som också är 
scout) på galan som hölls på 
Liseberg.
 Martin Björgell har varit scout 

sedan han var 7 år. Han har de 
senaste åren varit både ledare 
och ledamot i kårens styrelse.  
 Han är sedan ett drygt år 
även ordförande i Bunkeflo 
Scoutkår. Martin är kursleda-
re i något som kallas Trygga 
möten, sitter i Scoutrådets sty-
relse och är med och planerar 
ett storläger 2009. Hans enga-
gemang och intresse för sco-
utverksamheten är stort. Han 

lägger ner många timmar var-
je vecka på scouting. Det hand-
lar om att ge ungdomar en god 
utbildning och fin gemenskap. 
”Det man ser i scouternas ögon 
när de klarat en svår uppgift till-
sammans värmer. Det är det 
som får mig att verkligen brinna 
för det jag gör” säger Martin.
 

Stort grattis önskar 
Villaföreningen



SPF

Ett nytt verksamhetsår har 
passerat med många positi-
va förändringar inom vår för-
ening i en riktning som för-
hoppningsvis kommer att 
förbättra vardagen för oss 
seniorer inom vårt bostads-
område.  
                                                                                                                                                      
SPF Bunkeflostrand har profile-
rat sig som en förening som är 
brobyggare och som bryter ål-
dersbarriärerna mellan ungdo-
mar och äldre i Bunkeflostrand. 
Samarbetet som finns mellan 
Ängsdalsskolan och vår för-
ening har spridigt sig till andra 
stadsdelar som nu försöker 
starta upp samma verksam-
heter.

Samverkansgrupp 
Nästa projekt som vi arbetar 
med är Visioner – Visionärer – 
Informatörer där vi knyter sam-
man olika föreningar och or-
ganisationer till att bli en sam-
verkansgrupp som arbetar för 
en meningsfull dag varje dag 
i veckan för de äldres bästa 
inom vår stadsdel.
 Aktörerna består av fem 
SPF föreningar Brofästet, 
Bunkeflostrand, Djupadal, 
Stranden och Tygelsjö. De 
samarbetande Anhörigfören-
ingarna och de tre Diakoner-
na i Bunkeflostrand, Limhamn 
och Tygelsjö. Vår samarbets-

SPF i Bunkeflostrand – Seniorerna i tiden

partner är Vård och Omsorgs-
gruppen i vår stadsdel.

”SAMVERKANSGRUPPEN 
för de äldres bästa inom 
stadsdelen Limhamn- 
Bunkeflo.” 

Målsättningen är att vara väl in-
satta i utvecklingen av Vård och 
Omsorg och samtidigt informe-
ra utåt vad som händer inom 
detta område. Samtidigt skall 
vi gemensamt driva frågor som 
berör äldreomsorgen, förbättra 
pensionärernas vardag, se till 
att det finns en framförhållning 
på boendefrågan i olika former 

och skapa meningsfulla dagar 
alla dagar i veckan.
Matfrågan kommer också att 
ha en hög prioritet.

Friskare pensionärer
Helhetsbilden är inriktad på att 
de olika föreningar/organisa-
tioner som nu deltager i denna 
sammanslutning skall utveck-
la föreningslivet i en positiv rikt-
ning inom vår stadsdel.
 Det sociala nätverket, Frisk-
vårdsgrupper och Kulturel-
la grupper skall skapa friska-
re pensionärer samtidigt som 
vi arbetar med omtanken om 
varandra i olika situationer som 

uppstår i de åldersgrupper som 
vi befinner oss i.

Skapa en bra stadsdel 
Med gemensamma krafter skall 
vi skapa en bra stadsdel Lim-
hamn-Bunkeflo som är ledan-
de när det gäller det sociala 
nätverket, då känner vi även 
av TRYGGHETEN. Ert delta-
gande i föreningslivet är viktigt 
för att utveckla en bättre dag, 
Era idéer är viktiga för framti-
den och framför gärna dessa 
till styrelsen, programkommit-
tén och våra duktiga aktivitets-
ledare, vi skall omsätta dessa 
idéer i verkligheten.

SPF Bunkeflostrand blev un-
der 2008 utsedd till Sveriges 
4:e bästa förening i gruppen 
att värva medlemmar ifrån 201 
– 375 medlemmar. Vi går nu 
mot 400 medlemmar – Vi har 
16 aktivitetsgrupper och under 
2008 presterade vi 22.202 tim-
mar tillsammans. Fördelning-
en inom förening är 233 kvin-
nor och 143 män – medelåldern 
är 72 år. SPF hälsar nya med-
lemmar välkomna till vår fina 
förening – Var med och bygg 
upp ett bostadsområde som 
präglas av positiv inställning 
till alla åldersgrupper och om-
tanken om varandra.

Sune Mårtensson
Ordförande i SPF 

Bunkeflostrand

Svar på årsmötesfråga

Malmö är för närvarande 
Sveriges mest expansiva 
kommun, så det händer myc- 
ket här. Det har skett en ök-
ning av villainbrotten i hela 
Skåne och så även i Bunke- 
flostrand. 

Vårt polisdistrikt omfattar Lim-
hamn, Bunkeflostrand och 
Fosie. I detta område arbetar 
100 poliser och det bor mer än 
100.000 personer. Hur stort blir 
det inte sedan, när hela Hyllie 
är utbyggt? 

Vad  gör polisen?
Polisen har startat ett bostads-
spaningsprojekt som innebär 
att de har spanare ute i vårt om-
råde. Detta har visat sig vara 
effektivt. Det har pågått en tid 
och 45 personer är redan grip-
na i projektet.

Enligt polisen är inbrottstju-
varna mestadels missbrukare 
och i de flesta fall av narkoti-
ka. De vill främst lägga beslag 
på saker som i praktiken är lät-
ta att omsätta. Några exempel 
är smycken, kontanter, bärba-
ra datorer, mobiltelefoner och 

andra  prylar som går snabbt 
att avyttra. De flesta av tjuvar-
na arbetar mycket snabbt!

Vad kan vi själva göra för 
att förhindra eller minska 
inbrott?
• Vi kan bland annat vara upp-

märksamma på ovanliga  
beteenden i vår omgivning, 
t. ex. felparkerade bilar på 
vår gata eller i närheten.

 • En okänd bil som ofta cirku-
lerar här. Man har t. ex. ob-
serverat en mindre röd bil 
med ett litet släp. Mannen 

Ökning av villainbrotten i Bunkeflostrand
utger sig för att sälja pota-
tis, men de enda potatisar 
han har, är de som han vi-
sar i dörren, under tiden som 
han noggrant granskar hal-
len.

• Att ha eller att organisera 
grannsamverkan är viktigt. 
Länsförsäkringar hjälper till 
med råd och dekaler. Poli-
sen rådde oss att ta kontakt 
med dem.

• Ev. installation av larm. 

Enligt uppdrag från årsmötet

Kerstin Alsén
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