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årsmötet. Vi ser fram emot 
att utegymmet ska bli invigt 
och motionsslingorna klara. 

Vi har haft trafikmanifesta-
tion på Klagshamnsvägen 
och Gottorpsvägen utanför 
förskolor och skolor. Till vår 
stora glädje uppmärksam-
mades det av flera personer 
som gav oss beröm. Det 
skrevs om oss på Facebook 
också.

Vi ser nu fram emot vårt po-
pulära Valborgsfirande som 
vi genomför tillsammans 
med scouterna. Vi kör igång 
kl. 20.00 med bl.a. Pontus 
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Det blir svårare och svå-
rare att hitta styrelsemed-
lemmar till föreningar över 
lag, så också i vår förening. 
Vi blev tvungna att lämna 
en ledamotpost vakant i 
styrelsen vid årsmötet, vil-
ket är tråkigt. Var finns du 
som är nyfiken och intres-
serad av vårt samhälle och 
vill påverka hur vi har det i 
våra områden? Anmäl ditt 
intresse, kom med på ett 
styrelsemöte och lyssna på 
vad vi sysslar med. Hör av 
dig till oss via mail eller per 
tel. 0735-110324.

Vid årsmötet valdes Inge-
gerd Thulin (ny), Jenny An-
dersson och Rolf Langhals in 
som ordinarie ledamöter på 
två år. Fyllnadsval på ett år 
invaldes Marita Malmgren 

Ordföranden har ordet

STYRELSEN 2015

LEDARE

Detta nummer ges ut av Bunkeflostrands villaförening. Ansvarig utgivare: Birgitta Jeppsson. Layout och original: www.originalaren.se

Det blåser salta vårvindar på ”Guldkusten”

Vart jag än spatserar i sköna 
Bunkeflostrand möts jag av 
glada tillrop om att våren är 
här. Jag myntade uttrycket 
och döpte Bunkeflostrand 
till ”Guldkusten” 1994. Idag 
är det vedertaget och ofta 
signifikant med barnariket 
söder om Limhamn. Senast 
i julas i postkön på Malm-
borgs stod två medelålders 
och pratade om veckans 
bouleturnering. Den ene 
blinkade till den andre innan 
de skulle skiljas åt och sade; 
– men så bor vi åsse po’ 
”Guldkusten”!

Nu har du chansen att bli med i vår styrelse. Du behövs! 
Villaföreningen söker fler styrelsemedlemmar. 
Maila eller ring om du vill ha mer info styrelsen@bunkeflostrand.nu  
eller tel. 0735-11 03 24

som redaktör för Bunkeflo-
bladet. Som suppleanter in-
valdes Lena Svensson (ny), 
Maria Walldow och Bertil 
Göransson.

På årsmötet hade vi bjudit 
in Petra Eninge diplomerad 
friskvårdsterapeut som be-
rättade för oss vad vi ska 
tänka på i olika situationer 
där det lätt blir stress och 
jäkt. Det viktiga är inte att 
göra stora förändringar på 
en gång utan att förändra en 
sak i taget, det gör skillnad. 
Att få kunskap och utveckla 
tekniker för att må bra i var-
dagen är en bra början för 
ett bättre liv.

Vi i styrelsen har beslutat 
att 2015 ska bli ”Hälsans 
år” där av satsningen på in-
formation om friskvård på 

Ett stort tack för visat förtroende att leda styrelsearbe-
tet i Bunkeflostrands villaförening ytterligare ett år. Jag 
ska göra mitt bästa för att driva de frågor och intressen 
som ni tar upp som aktuella.

Är du medlem i villaföreningen?
Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening. 
Sätt in 200:-/hushåll på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn, adress, 
mailadress samt vilket år avgiften avser.
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Stenkvist som underhåller 
och håller vårtal. Det blir 
möjlighet att köpa en varm 
korv och dricka också.

Enligt önskemål från med-
lemmar har vi fågelvandring 
utmed Strandängarna lörda-
gen den 2 maj kl. 08.00, då 
Mats Johannesson guidar 
oss. Anmäl er via hemsidan. 
Det är begränsat antal som 
kan följa med.

Vi har den traditionella barn-
loppisen den 9 maj kl. 11–13. 
Anmäl er via hemsidan.

Vi ger nu ut BunkefloBladet 
för tredje gången i egen regi. 
Jag vill tacka alla sponsorer 
för att ni gör det möjligt för 
oss att fortsätta med tid-
ningen. Ett tack även till er 
som skriver artiklar. Det är 
tillsammans vi blir starka.

Vårhälsningar

Birgitta Jeppsson 
Ordf. Premiär!

Öppettider
Mån – Fre 10 –18 
Lör – Sön 10 –14

Lillgården, Naffentorpsvägen 40, Bunkeflostrand
Vägbeskrivning: Kör mot Lockarp från Klagshamnsvägen  

och mot Klagshamn från Pildammsvägen.

Vi öppnar våra växthus  
den 30/4.
Köp dina vår- och sommar- 
blommor direkt av odlaren.

Klassiska svenska  
trädgårdsblommor 
Inget känns väl mer genuint och  
äkta än pelargonior, fuchsior, margueriter, flitiga lisor 
och lyckliga lottor. Vi odlar ett brett urval av riktiga 
klassiker.

Godsaker till skafferiet 
Vi har bullat upp med vår bästa sallat, tomater,  
gurkor, meloner m.m. som vi och våra grannar odlar. 
Mer närproducerat kan det inte bli! 

Välkomna till Lillgården!  
Eva & Håkan Håkansson  
Tel 0708-55 02 86

Försäkra dig om att 
ditt nya tak blir en 
trygg investering

Pärlugglevägen 20, 218 33 Bunkeflostrand
Telefon: 0705-65 57 56

E-post: mickestak@telia.com 
www.mickes-tak.se

VI SER TILL 
ATT DU FÅR ETT 

TÄTT OCH TRYGGT 
PAPPTAK!

Det är häftigt att se Bunke-
flostrand 2.0. Nu drar näm-
ligen Skanska egna hem 
igång nästa stora byggpro-
jekt, Gottorps allé vid den 
östra infarten. Riktigt snyg-
ga och rejäla par- och rad-
hus på mellan 130–155 m2 i 
prisklass 3,55–4,4 miljoner. 
Inflyttning redan i slutet på 
2016. Ytterligare ett stort 
exklusivt villaprojekt med 
upp till 35 objekt projekte-
ras i de södra delarna mitt 
emot hästhagarna invid 
Fiskaregränd. Ja det händer 
mycket och efterfrågan på 

Bunkeflostrand går ytterligare en härlig vår till mö-
tes. Björklunds är ute och räfsar avenbokens fjolårs-
löv medan Khalidys kör en garageloppis. Pedersens 
på Båtsmans gränd skall göra klorchock i poolen nu 
i påsk. Thorssons dressar redan sin, vanligtvis fina, 
gräsmatta.

både nytt och begagnat har 
ökat lavinartat sedan sista 
kvartalet 2013. Prisbilden 
har framförallt ökat på be-
gagnatmarknaden under de 
senaste 12 månaderna med 
8% i Malmö kommun med-
an priserna på nyproduktio-
nen mer eller mindre stått 

stilla sedan 2008. Dock ser 
vi även små tecken på pris-
glidning uppåt även här. Det 
är som vanligt sundsnärhet, 
naturen och bra skolor som 
drar. Vi ses till Valborg…

Peter Landgren



BUNKEFLO GILLE
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Verksamheten på gården 
har växlat över tid. Man har 
haft både mjölkproduktion 
och olika odlingsinriktning-
ar. Fram till 1950-talet be-
hövdes det mycket folk på 

en gård i Ängslätts storlek 
eftersom allt arbete utför-
des av människor och häs-
tar. Det förekom någon trak-
tor och även tröska men det 

ÄNGSLÄTT – från jordbruk till ordbruk

dagliga arbetet utfördes i 
huvudsak med muskelkraft. 
Ängslätt var ingen släkt-
gård, utan har under årens 
lopp haft flera ägare och ar-
rendatorer. Arealen var från 

början på 36 hektar, men i 
början på 1900-talet gjor-
des några mindre avstyck-
ningar. Dels till Axeltorp, 
det som idag är en så kallad 

resursskola, och ett område 
längre åt söder att bygga 
Vintrie skola på, vilken stod 
klar 1907. 

Röda eller höga skolan
1927 behövdes fler skollo-
kaler, då byggdes det som 
kallas röda eller höga sko-
lan på östra delen av den 
avstyckade marken. På 
1960-talet var det tid igen 
för utbyggnad av skolorna, 
och ett sen tidigare utlo-
vat markområde stycka-
des av ifrån Ängslätt. 1967 
stod Ängslättsskolan klar. 
Sen tillkom Sundsbrosko-
lan, även denna byggd på 
Ängslätts mark. Så rubriken 
”Ängslätt från jordbruk till 
ordbruk” var självskriven. 
Ängslättsgården brann ned 
1979, och endast bostads-

huset, som idag är ett da-
gis, och den östra längan 
finns kvar. Malmö kommun 
har nu beslutat att riva den 
östra längan, eftersom det 
eftersatta underhållet nu 
gör det för dyrt att bevara 
byggnaden.
Hembygdsföreningen Bun-
keflo Gille har till uppgift att 
samla in och bevara Bunke-
flo sockens historia.
Ni hittar oss på,
www.bunkeflogille.se
och Bunkeflos historia
hittar ni här,
www.bunkefloboken.n.nu

Bli medlem genom att sätta 
in årsavgiften 50:- på vårt 
bankgiro 5489-7160, märk 
insättningen med namn 
adress, så stöttar ni oss i 
vårt arbete.

Ängslätt bildades vid storskiftet i slutet av 1700-talet 
och låg uppe vid Vintrie by. 1799 flyttades hemma-
net ut till sin nuvarande plats strax öster om strand-
ängarna och blev Katrinetorps strandmarksgård, därav 
namnet Ängslätt. 

Så här ser hemmaspelschemat ut för seniorlagen i 
Bunkeflo FF 2015:
Känn er hjärtligt välkomna att titta på trevlig fotboll och ta en 
liten fika på Brovallen.

Sön 12 april 12:30 BFF Dam - Rydsgårds AIF
Sön 12 april 15:00 BFF Herr - KSF Srbija
Lör 25 april 12:30 BFF Dam - Vollsjö AIF
Lör 25 april 15:00 BFF Herr - Heleneholms SK
Lör   2 maj 12:30 BFF Dam - Sjöbo IF
Lör   2 maj 15:00 BFF Herr - Gislövs IF
Lör 16 maj 12:30 BFF Dam - Höllvikens DFF
Lör 16 maj 15:00 BFF Herr - Skanör Falsterbo IF
Sön 24 maj 12:30 BFF Dam - Dalby GIF
Sön 24 maj 15:00 BFF Herr - FF Vuk
Sön   7 juni 15:00 BFF Herr - Skegrie BK
Lör 27 juni 15.00 BFF Herr - KSF Makedonija
Lör   8 augusti 12:30 BFF Dam - Arlövs BI
Lör 22 augusti 15:00 BFF Herr - Gylle AIF
Lör 29 augusti 12:30 BFF Dam - Lindeborgs FF
Sön   6 september 15:30 BFF Herr - Klagstorps IF
Lör 19 september 12:30 BFF Dam - Janstorps AIF
Lör 19 september 15:00 BFF Herr - V. Ingelstad IS
Sön 27 september 15:00 BFF Dam - KSF Prespa Birlik
Sön   4 oktober 15:00 BFF Herr - Minnesbergs IF

Bunkeflo FF är från och 
med 2008 en helt själv-
ständig förening. Den bil-
dades 1999 och fung-
erade fram t.o.m. 2007 
som en farmarklubb till 
dåvarande Bunkeflo IF. 

Från början var det bara ett 
herrlag men efterhand så 
har vi byggt upp en ung-
domssektion och ett dam-
lag. Vi kommer 2015 att 
ställa upp med 9 st. lag i 
olika seriespel. 

Bunkeflo FF har sitt största 
upptagningsområde i Bun-
keflostrand och vi vänder 
oss främst till spelare som 
spelar för att det är kul och 
inte för att bli världsmästare. 
Vårt uppdrag är att se till att 
våra grundvärderingar som 
BFF står för följs. I BFF är 
alla välkomna att vara med 

Bunkeflo FF – den lokala föreningen
och att det alltid skall präg-
las av glädje. Viktigt också 
att vi motverkar all form av 
rasism och mobbing. Vi vill 
vara ett alternativ till elittän-
kandet och koncentrera oss 
till fotboll för alla. Bunkeflo 
FF:s ledare skall präglas av 
engagemang och stå för ett 
positivt och uppmuntrande 
ledarskap samt använda ett 
vårdat språk och vara goda 
förebilder.

Våra lag: Herrar A, Herrar 
B, Damlag, P/F 11, P/F 10, 
P/F 9-gul, P/F 9-svart, P/F 
7-gul, P/F 7-svart samt en 
fotbollskola.

Söndagen den 12 april har 
vi seriestart för såväl Dam-
laget som A-laget på Bro-
vallen. Känn er hjärtligt 
välkomna på en kopp kaffe 
med nybakat eller en god 
korv från grillen. 

BFF

FÖREBYGG STOPP I AVLOPP MED

UNDERHÅLLSSPOLNING

UNDERHÅLLS- 
SPOLNING
Underhållsspolning med 
hetvatten och lågt tryck 
avlägsnar fetter, slam och 
beläggningar som annars 
täpper igen rören. Det är  
en förebyggande åtgärd 
som bör ske vart femte år. +80°

FILMBESIKTNING
Med våra special anpassade 
filmkameror fastställer vi  
rörens kondition. Är de 
hela eller behöver skador 
åtgärdas? Läs mer om våra 
tekniker inom underhåll, 
rensning och renovering på 
vår hemsida.

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRITT PLATSBESÖK

040 –19 00 64 | SPOLARNA.COM

RABATT FÖR MEDLEMMAR I VILLA-
FÖRENINGEN BUNKEFLOSTRAND.12,5 %

Enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex) 2014 har Handelsbanken 
nöjdast kunder sett till hela bankbranschen, privat- och
företagskunder sammanslaget.

Välkommen in!

En riktig bank har
nöjda kunder

Hyllie Stationstorg 13, vån 2
040-92 20 00
handelsbanken.se/hyllie



7www.bunkeflostrand.nu6 www.bunkeflostrand.nu

Välkommen till

Bil i Syd etablerades 2012 i Bunkeflostrand, 
Malmö med en utställningsyta på 300 m2 
och ett 15-tal noga utvalda bilar i lager.

Samtliga bilar som finns till försäljning hos 
oss har genomgått noggranna tester och 
kontroller, därmed kan Bil i Syd lämna en 
garanti på samtliga objekt för att du som 
kund skall känna dig trygg efter ditt köp.

Utöver försäljning av bilar erbjuder vi även 
finansiering och försäkring genom välkända 
tjänsteleverantörer. Välkommen!

Klagshamnsvägen 6, 218 36 Bunkeflostrand  ◆  040-620 00 05  ◆   www.bilisyd.se
Öppettider: Måndag – fredag 11.00–18.00. Lördag 11.00–14.00

Magnus Nilsson 
Försäljningsansvarig

– Hur länge har du arbetat 
som rektor ?
Sammanlagt som skolleda-
re i 5 år. Först på halvtid som 
biträdande rektor och sedan 
som rektor på heltid.

– Vad har du arbetat med 
innan du började som skolle-
dare ?
Som ungdomsledare, en 
kort tid, därefter i 31 år som 
högstadielärare i Svenska 
och SO-ämnena.

– Vad är det som gör att du 
arbetar som rektor ?
Det har aldrig varit ett med-
vetet mål för mig att arbeta 
som rektor. När jag var ung 
och började studera läste jag 
ekonomi, men ganska om-
gående kom jag till insikt att 
jag ville arbeta med något 
som var meningsfullt och 
kunde göra skillnad. Så då 
arbetade jag ett tag  ideellt 
som ungdomshandledare, 
det var då jag bestämde mig 
för att bli lärare. När jag för 
några år sedan uppmanades 
att söka en tjänst som bi-
trädande och senare rektor, 
tog jag chansen att kunna 
påverka mer för hela verk-
samheten än man kan göra 
som lärare. Jag har absolut 
inte tröttnat på att under-
visa. Det går inte att kom-
binera med rektorstjänsten 
så en kompromiss har blivit 

att jag försöker varje vecka 
ta en ”vik”-timme för någon 
lärarkollega. På det sättet så 
träffar jag många av skolans 
elever och håller mig uppda-
terad i undervisning.

– Hur ser den närmaste ti-
den ut för Gottorpskolan och 
Sundsbroskolan ?
I den fysiska skolan, Sunds-
broskolan, går nu eleverna 
på Gottorpskolan årskurs 
6–9. Att skolan bytt namn 
beror på att elever och per-
sonal flyttar till den nybygg-
da Gottorpskolan (planerat 
till ht -17). Fr o m ht –15 så 
börjar inga nya sjätteklasser 
på Gottorpskolan.

När Gottorpsskolan är fär-
digbyggd blir det endast en 
högstadieskola med klasser 
7-9. Det som då (planerat) 
händer med lokalen Sunds-
broskolan är att Sundsbro-
skolan, som idag är utspridd 
på olika lokaler, flyttar in och 
blir Förskoleklass till årskurs 
6-skola. Sundsbro försko-
la (dagis) flyttar ut från sko-
lan ht -15.

– Finns det möjlighet att 
komma på besök på Gottorp-
skolan för oss som bor i Bun-
keflostrand ?
Ja, absolut jättegärna. Man 
får vara några stycken som 
kan komma på samma gång. 
Tag kontakt med kansliet 
och boka en tid. Ni kom-
mer då att bli guidade av 
elever och det finns möjlig-
het att vara med på lektion. 
Det finns även möjligeter att 
köpa och äta lunch i skol-
matsalen men det kräver att 
man i förväg köpt matbiljet-
ter. All personal på skolan 
har möjlighet att äta peda-

gogisk måltid tillsammans 
med eleverna.

– Vilka tankar vill du dela 
med dig om skolan till oss 
som bor i Bunkeflostrand ?
Gottorpskolan är en BRA 
skola. Utifrån Skolverkets 
Salsaindex (tar hänsyn till 
lite olika bakgrundsfakto-
rer som påverkar betygen, 
t ex om elever har utländsk 
bakgrund och föräldrarnas  
sammanvägda utbildings-
nivå) gällande läsåret 
2011/2012 hade Sundsbro-
skolan ett mycket bra resul-
tat i Malmö Kommun. Vår 
personal består av 35 med-
arbetare varav 21 är lärare 
varav  alla är behöriga och 
en saknar legitimation. Per-
sonalomsättningen är låg. Vi 
försöker att så lite som möj-
ligt ställa in lektioner eller ta 
externa vikarier. Något som 
är gott för skolan är att av de 
ca 300 eleverna kommer 50 
st från andra stadsdelar. De 
har sökt sig hit själva. Många 
av dessa elever kommer från 
Mosaikens mottagningssko-
la som är en skola för nyan-
lända till Sverige. När elever-
na gått där i 6 månader kan 
de själva välja vilken grund-
skola de önskar gå i. Just nu 
har inte skolan plats till att 
ta emot fler som bor utanför 
upptagningsområdet.

– Något du vill tillägga?
Ja, skolan hade uppskattat 
jättemycket om ni som tar 
kvällspromenader går runt-
om hela eller delar av sko-

lan, speciellt under lovtid. 
Anledning? Skolan ligger till 
stora delar bortom gång-, 
cykel- och biltrafik och det 
gör att tjuvar ostört kan ge 
sig på skolan. Mycket tid 
och pengar går åt till att re-
parera och det finns inget 
av värde att stjäla på skolan.                                                                   
Jag vill också berätta att 
eleverna gör en skoltid-
ning; Sundsbro skoltidning. 
Det görs ca 4–5 nr per ter-
min som trycks upp i ca 60 
ex i A5-format. Innehållet 
är skolrelaterat och av hög 
klass så till den grad att tid-
ningen har vunnit pris. An-
svarig lärare är tipsad om 
att exemplar  hade uppskat-
tats om de finns tillgängliga 
i Bunkeflostrands bibliotek.

Mitt eget intryck av sko-
lan efter intervjun:
Jag blir frestad av att arbe-
ta på skolan. Nu kan jag inte 
det eftersom jag inte har lä-
rarutbildning för grundsko-
lan. Atmosfären när man 
kommer hit är lugn och vän-
lig. För mig så är interiör-
en för att vara en högsta-
dieskola mycket oförstörd 
och fräsch.  När jag och Kal-
le går igenom skolan och 
ut för att leta fotoplats häl-
sar alla på Kalle nästan inn-
an han själv hinner hälsa. Jag 
tror att det beror på att Kal-
le så ofta som han kan går 
ut på skolan och caféet och 
pratar med eleverna. Elever-
na på skolan har även tagit 
ett initiativ till Gottorpsgalan 
som har samband med UNI-
CEF och man hoppas att den 
ska bli årligt återkommande. 
I år går den av staplen den 13 
maj. Det är inte klart än om 
utomstående har en chans 
att avnjuta galan, men om 
det gives möjlighet så kom-
mer jag att gå, för visst låter 
det lockande att få uppleva 
mer av Gottorpsandan?

Text och foto: 
Carina Jakobsson

Gottorpskolan och rektor Kalle Bagewitz

NYFIKEN PÅ

Vi har i vår tidning BunkefloBladet vid ett par tillfällen 
fått möjlighet att stifta bekantskap med verksamheten 
vid Ängsdals grundskola. Denna gång ger vi er möj-
lighet att få stifta bekantskap med Gottorpskolan (f.d. 
Sundsbroskolan). Den som har berättat för mig om 
verksamheten är rektor, Karl-Assar ”Kalle” Bagewitz.

Belägg för att det funnits be-
byggelse på platsen sedan 
medeltiden fick man vid de 
arkeologiska utgrävningar-
na 2009 när stallbyggnaden 
revs och återuppbyggdes. 
Då fann arkeologerna stolp-
hål, varav minst fyra här-
stammar från ett gammalt 
långhus från medeltiden. 

Möllan blåste ner
Vad man också fann var 
grunden till den gamla möl-
lan, som blåste ner i en 
storm 1909. Den ersattes 
av ”Höga Mölla”, en kvarn 
på Kirseberg i Malmö, som 
monterades ner och åter-
uppbyggdes strax väster om 
Kvarndala gård. 1910 star-
tade malningen och möl-

lan drevs av vindkraft fram 
till 1930-talet för att sedan 
övergå till olje- och eldrift. 
Mölleverksamheten upp-
hörde helt omkring 1970. 
Möllan finns än idag kvar, 
nu som privatbostad.

Testamenterade gården 
1924 köptes gården av Nils 
Mårtensson och hans hus-
tru Gerda. Efter Nils bort-
gång 1940 drevs verksam-
heten vidare av hustrun och 

sönerna Gösta och Kurt, där 
Gösta skötte jordbruket och 
Kurt kvarnrörelsen. Gös-
ta, som var den siste enskil-
de ägaren testamenterade 
2000 gården med yttre- så-
väl som inre inventarier till 
Förening Klagshamn och V 
Klagstorps Historia, som se-
dan bytt namn till Kvarnda-
la Kulturhistoriska Förening.

Invigdes i maj 2010
Efter tio intensiva år med 
att söka bidrag och samla 
in pengar kunde man riva de 
fallfärdiga stallbyggnaderna 
och bygga nytt. I maj 2010 
invigdes den nya samlings-
lokalen för 100 personer 
och cafeterian, som rymmer 
ca 35 personer. Dessa loka-
ler används för föreningens 
egna aktiviteter, men hyrs 
också ut för privata fester 
såsom bröllop, dop, födelse-

dagar, konfirmation, barnka-
las etc.

Efter 2010 har fokus legat på 
att iordningställa den gam-
la bostaden till museum 
och att vidareutveckla mu-
seet som innehåller gam-
la föremål och bildskärmar 
med gamla bilder från byg-
den. Verksamheten innefat-
tar också studiecirklar kring 
byarna Klagshamn, V. Klag-
storp och Tygelsjös histo-
ria, samt cirklar i släktforsk-
ning och hur man bevarar 
en gammal trädgård. Utöver 
dessa aktiviteter har fören-
ingen också nära samarbete 
med skolorna i Klagshamn 
och Tygelsjö. Drift och un-
derhåll finansieras bl a ge-
nom loppisförsäljning av 
skänkta föremål. 

Kvarndala Kulturhistoriska 
Förening www.kvarndala.se

KVARNDALA

Från lantbrukarhem till hembygdsgård
Kvarndala gård i Västra Klagstorp har anor från medel-
tiden och var en av sex gårdar som fick ligga kvar i by-
kärnan vid enskiftet 1804-05. 

Gottorps allé
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läkemedel i butiken! 
För dig över 18 år.

Bunkeflostrand

Öppet alla  
dagar 8–21  

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

Bunkeflostrand

Öppet alla  
dagar 8–21  

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

Bunkeflostrand

Öppet alla  
dagar 8–21  

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

SPF Bunkeflostrand är en 
partipolitiskt och religiöst 
obunden förening.
Vår förening är en av Mal-
mös största och mest ak-
tiva föreningar. Det sociala 
nätverket och omsorgen om 
varandra utgör grunden i vår 
verksamhet. Vi har ett nära 
samarbete med myndighe-
ter, organisationer och andra 
föreningar i olika ärenden för 
att få möjlighet att kunna på-
verka och förbättra situatio-
nen för dagens seniorer.

Besök gärna vår hemsida 
w w w. s p f . s e / b u n ke f l o -
strand. Där finner du all 

information om fören-
ingen.

Styrelsen:
Margareth Ekberg, 
ordförande
Lars Åkesson, 
vice ordförande 
Ann Christine Wiberg, 
kassör
Marianne flygare, 
sekreterare
Barbro Borgström, 
ledamot
Ronny Gullstrand, 
ledamot
Ulf Kleander, 
ledamot
Tommy Nilsson, 
ledamot

För att bli medlem i villaföreningen betalar man 
200:-/hushåll och år. Man får då ett medlemskort 
som  innehåller en del rabatter och kommer man ihåg 
att använda det är årsavgiften snabbt intjänad! Ned-
anstående företag lämnar rabatt till villaföreningens 

MEDLEMSKORT 2015

Hushållets adress

G
yn

n
a våra sp

o
n

so
rer

                 – d
e gyn

n
ar o

ss!

2
015

◗ Landgren
Ö

vägen 8 A
, Lim

ham
n.

Telefon 040-36 36 80
Erbjudande: 10%

 rabatt på vårt arvode

(gäller vid uppvisande av giltigt m
edlem

skort vid

första kontakten m
ed oss).

◗ Lim
ham

ns B
okhandel

Linnégatan 33, Lim
ham

n.
Telefon 040-15 98 80

Erbjudande: 10%
 rabatt

på hela sortim
entet. 

◗ Lim
ham

ns K
ött&

Vilt
Västanväg 51 A

, Lim
ham

n.
Telefon 040-15 42 40

Erbjudande: 10%
 rabatt

på ordinarie pris/sortim
ent.

◗ M
att-tvätten af 2004 A

B
K

rossverksgatan 7 H
, Lim

ham
n.

Erbjudande: 10%
 rabatt

på hela sortim
entet.

◗ O
ptiker Thell

Järnvägsgatan 31, Lim
ham

n.
Telefon 040-16 43 30

Erbjudande: 10%
 rabatt vid köp

av kom
pletta glasögon.

G
äller ej nedsatta varor, kontaktlinser

eller i kom
b. m

ed andra erbjudanden. 
◗ P

C
-Jouren

H
aglösa 103, 231 96 Trelleborg.

Telefon 0410-33 11 77
Erbjudande: 10%

 rabatt på allt utfört arbete, 

dessutom
 fri fram

körning.
◗ Pizzeria M

adonna
K

lagsham
nsvägen 5, B

unkefl ostrand.

Telefon 040-51 04 23
Erbjudande: Köp en pizza för endast 49:-!

(G
äller nr. 1–17 på m

enyn år 2015).

Kan utnyttjas 2 ggr och kan ej kom
bineras

m
ed andra erbjudanden.  

❑
  ❑

◗ S
polarna

Industrigatan 96, K
ristianstad.

Telefon 040-19 00 64
Erbjudande: 12,5%

 rabatt på sam
tliga arbeten 

till villaföreningens m
edlem

m
ar. 

◗ S
venska A

larm
B

ox 21049, 200 21 M
alm

ö.
Telefon 0770-112 060

Erbjudande: V
illaföreningen m

edlem
m

ar får 

en extra rörelsedeckare värde 1980:-, dessutom
 

bjuder vi på uppläggningsavgiften på 599:-.

Totalt får varje m
edlem

 en rabatt av

S
venska A

larm
 på totalt 2579:-.

◗ Tandläkarm
ottagningen vid

K
ronprinsen, ingår i Praktikertjänst

Anders Falk, Liv Kroona, M
elvin Sohrabi 

M
ariedalsvägen 31, M

alm
ö.

Telefon 040-91 51 51
Erbjudande: 10%

 rabatt på första

undersökningen. 

◗ Tehuset S
hiva

Järnvägsgatan 30, Lim
ham

n.
Telefon 0704-500 530

Erbjudande: 10%
 rabatt på allt te i lösvikt till 

ordinarie pris (gäller ej K
usm

i, Löv och annat 

förpackat te).
◗ TL D

etect A
B

 (H
em

larm
): 

Telefon: 0771-76 02 02
Erbjudande: Ett startpaket som

 täcker en 

norm
alstor svensk villas behov.

Innehåller: C
entralenhet m

ed gsm
, inom

hussi-

ren, 2 rörelsedetektorer, 1 m
agnetkontakt,

1 brandvarnare, 1 m
anöverpanel, 1 fjärrkontroll 

och en applikation för sm
artphones.

S
tartkostnad: 375 kr/m

ån.
M

ånadskostnad: 279 kr/m
ån.

U
ppge ”B

unkefl ostrand” som
 partnerkod.

◗ Accept Försäkringsaktiebolag 
3 månader premiefritt vid ny-
tecknad inkomstförsäkring, gäller 
även gränspendlare! 

◗ Bara Fötter  
50:- rabatt vid första besöket.

◗ Bikemasters 
10% rabatt på allt cykeltillbehör.

◗ Bjurfors 
15% rabatt på vår prislista.

◗ Bunkeflo Bilservice 
10% rabatt i samband med bilre-
parationer.

◗ Bunkeflo Byggplåt AB 
Föreningsmedlemmar 10% rabatt 
på arbetskostnaden på plåt och 
papparbeten

◗ Bunkeflo Hair & Beauty Center 
Klippning i samband med färg-
ning, toning eller slingning ger 
10% rabatt.

◗ Candeo Beauty & Care 
10% rabatt på valfri behandling 
enligt prislistan.

◗ Colorama Limhamn 
10% rabatt på hela 
sortimentet och husbesiktning. 

◗ Hudinstitutet 
10% rabatt på ordinarie priser för 
behandlingar och produkter. 

◗ ICA Supermarket 
10% rabatt på ett köp. 

◗ Ingeli Massage & Healing 
10% rabatt på valfri behandling. 

◗ Kontrast Lena Andersson 
10% rabatt på inredningskonsul-
tation.

◗ Kvartersblomman 
10% rabatt vid beställning av be-
gravningsblommor via nätbutik.

◗ Landgren 
10% rabatt på vårt arvode.

◗ Limhamns Bokhandel 
10% rabatt på hela sortimentet. 

◗ Limhamns Kött&Vilt 
10% rabatt på ordinarie pris/
sortiment.

◗ Matt-tvätten af 2004 AB 
10% rabatt på hela sortimentet.

◗ Optiker Thell 
10% rabatt vid köp av kompletta 
glasögon. 

◗ PC-Jouren 
10% rabatt på allt utfört arbete, 
dessutom fri framkörning.

◗ Pizzeria Madonna 
Köp en pizza för endast 49:-!

◗ Spolarna 
12,5% rabatt på samtliga 
arbeten till villaföreningens 
medlemmar. 

◗ Svenska Alarm 
Villaföreningen medlemmar får 

en extra rörelsedeckare värde 
1980:-, dessutom bjuder vi på 
uppläggningsavgiften på 599:-. 

◗ Tandläkarmottagningen vid 
Kronprinsen 
10% rabatt på första undersök-
ningen. 

◗ Tehuset Shiva 
10% rabatt på allt te i lösvikt till 
ordinarie pris.

◗ TL Detect AB (Hemlarm)  
Ett startpaket som täcker en nor-
malstor svensk villas behov.

En av malmös största och mest aktiva föreningar

Erbjuder Medicinsk Fotvård i ditt eget hem

Världens Fötter
Ambulerande Fotvård

Karina Baltze
Dipl. Medicinsk Fotterapeut

Tel: 040-490834  •  0709-490834
Innehar: F-skattsedel, behandlingsskadeförsäkring samt är medlem i Sveriges fotterapeuter

Danssugen?D
a

n
sföreningen Svi

ng
e

n
 M

al

m
ö

D.F. Svingen har danskurser på dansrotundan i Klagshamn både för 
nybörjare och för de som redan kan dansa. Vi lär bl. a. ut foxtrot, tango, 

vals, schottis, polka samt varianter av dessa danser.

Kurserna startar vecka 38. 
Nybörjare: tisdagar kl. 18.00–19.20  •  Forts. 1: tisdagar kl. 19.30–21.30  •  Forts. 2: måndagar kl. 19.00–21.00

Vi har även lördagsdans. Nyårsafton har vi nyårssupé med dans.
För mer info: www.grfdans.se/svingen eller Kjell 046-25 41 79

För att dansa hos oss krävs medlemskap I GRF. Besök även vår sommardans på Ribban v. 27–32.
Välkomna!

D
a

n
sföreningen Svi

ng
e

n
 M

al

m
ö

medlemmar 2015 mot uppvisande av giltigt medlems-
kort! Vad som gäller mer exakt för varje erbjudande får 
man läsa om i kortet specifikt för varje rabattgivare.

Snälla, tänk nu på vårt fantastiska fågelliv i Bunkeflostrand!
Hund skall hållas kopplad på offentlig plats under tiden 15 mars – 15 september inom allmänna parker, rekreations områden och 

planteringar samt på campingplats. Övrig tid skall hund hållas under uppsikt. 
För naturreservatet Bunkeflo strandängar gäller koppeltvång hela året!
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Flingan av Sassa Buregren 
och Maud Mangold 

Hur låter egentligen en blå-
klocka? En mössa hjälper 
flingan att upptäcka alla ljud 
som finns i världen runt om-
kring.

Visste ni att humlor spelar 
bas och myggor sopran? 
Flingan är en speciell bilder-
bok som passar perfekt för 
högläsning. 

Ålder 3–6

Vem är kär i Abel Svensson? 
Av Ebba Berg och Carl Flint

Vårkänslorna spirar hos 
Abel Svensson. Han är fak-
tiskt kär i tre personer på en 
gång! Men hur ska han få 
reda på vem som tycker om 
honom tillbaka? 

Abel har sett hur hans 
mamma söker efter recept 
på Internet. Kanske finns 
svaret på hans fråga där? 
Vem är kär i Abel Svensson? 
är en finurlig bok som pas-
sar nybörjarläsaren.

Ålder 7–9

En bön för de stulna av 
Jennifer Clement

Bakom det vårlika omslaget 
till Jennifer Clements bok En 
bön för de stulna göms en 
mörk skildring av förtryck 
och utsatthet. I en liten 
bergsby bor Ladydi Garcia 
Martinez med sin mamma. 
Under hela sin uppväxt har 
hon och de andra flickorna 
i byn gjort allt för att inte 
synas. Sticker man ut för 
mycket riskerar man att 
fångas av knarkhandlarna 
som härjar fritt i trakten.  
 Jennifer Clement spen-
derade tio år med att inter-
vjua ett antal mexikanska 
kvinnor, och trots sitt mörka 
tema blir Clements bok 
hoppfull i sin starka skildring 
av kärlek och vänskap.

Hemma – Borta av Karl 
Ove Knausgård och Fredrik 
Ekelund

En bok om fotboll låter kan-
ske bara intressant för den 
i sporten invigde, men fak-
tum är att fotbollen främst 
fungerar som en ramberät-
telse och en brygga till an-
dra ämnen såsom litteratur 
och kultur i Knausgårds och 
Ekelunds bok. 

Kontrasterna mellan Öster-
len och Brasilien, där förfat-
tarna befinner sig i denna 
brevväxling, blir till en un-
derhållande dans mellan två 
pennor med starka band till 
Malmö.   

Nu när solen vaknar tidiga-
re på morgonen och lägger 
sig senare på kvällen, börjar 
det äntligen bli dags att olja 
terrassen och måla fasaden. 
Fönster, dörrar och vind-
skivor kanske också behö-
ver fräschas upp. Dessutom 
kanske det finns behov att 
tvätta bort alger som vuxit 
till sig under den varma vin-
tern på allt från markiser till 
murar. Därför kan det vara 
bra med några korta tips på 
vägen. 

Tvätta med vatten…
Alg och mögelpåväxt och 
smuts utomhus är nume-

ra ett vanligt problem som 
drabbar de flesta ytor. Det 
är dock oftast ett ganska 
enkelt problem att lösa med 
hjälp av vatten, blandat med 
ett anpassat rengöringsme-
del samt tvättborste och 
vattenslang. Tvättning med 
högtryckstvätt bör undvi-
kas. Detta för att ytan fak-
tiskt inte blir ren samt att 
målade ytor påverkas ne-
gativt av vatten med högt 
tryck!

Måla med vatten…
Det finns en mängd olika 
färgtyper och kvaliteter att 
välja på, beroende på vil-

ket underlag som ska be-
handlas. Oljefärg, latexfärg, 
akrylatfärg; linoljefärg, sili-
katfärg, slamfärg och Epoxi-
färg för att nämna några ex-
empel. Vi har dom alla men 
Ingen produkt är bäst på 
allt! Den viktigaste ingre-
diensen i en färg är binde-
medlet som också ger namn 
åt ovan nämnda produkter. 
En annan, för produkten nå-
got mindre viktig ingrediens 
är lösningsmedel. Valet av 
lösningsmedel har däremot 

stor betydelse för vår miljö. 
Med tanke på att de flesta av 
dagens moderna husfärgty-
per tillverkas helt utan orga-
niska lösningsmedel (som 
t.ex. lacknafta) utan att 
kvaliteten påverkas nega-
tivt, är valet i de allra fles-
ta fall enkelt, nämligen det 
vattenburna. Välkomna att 
kontakta oss på Tofra så be-
rättar vi gärna mer.

Hälsar Pär, Bosse, Sandra, 
Göran och Marie

Tofra tipsar: Satsa på vatten!
Tofra färg på Limhamn är en given partner till dig som 
ska måla, tapetsera, lägga golv, måla båten för att 
nämna några exempel. Affärsidén att ”sälja rätt pro-
dukt till rätt pris!” sker genom gedigen erfarenhet, 
kunskap och med ett stort engagemang.

LIMHAMN: Gustavsgatan 34
Tel: 040-15 29 00
Öppet: Vard 7–18, lör 9–14
www.nordsjoidedesign.se

Tofra Färg

Välkommen till Tofra

Är det dags att plocka fram penslar, 
stegar och verktyg hemma? Vår 
Färgdoktor kan komma hem till 
dig och under söka fasaden enligt 
en beprövad analysmetod och på 
så vis garantera att ommålningen 
utförs på rätt sätt och med rätt 
produkter. Kontakta oss så får
du veta mer. Välkommen!

Boka tid hos
färgdoktorn!

Butiken för både proffs och amatörer
Kom in till

oss så hjälper
vi dig att skapa

ett hem i din
stil!

Vårlördag och boktips i vårens tecken
Lördagen den 9 maj klockan 11.00–14.00 arrangerar 
vi på Bunkeflostrands bibliotek vår traditionella vårlör-
dag! Klockan 12.00 spelar Banditsagor Baby Yaga (för-
anmälan till biblioteket) och under dagen har vi bok-
loppis och andra aktiviteter.

Fredagen den 8 maj klockan 10:00 håller Anna Ceder-
qvist i Sjung med ditt barn (ca: 0–4 år, föranmälan till 
biblioteket). Under våren släpps även en mängd intres-
santa böcker. Ta en promenad och kom in och prata 
med oss! Välkomna till Bunkeflostrands bibliotek.

Bunkeflostrands bibliotek Klagshamnsvägen 46 
Telefon 040-660 85 11 • malmo.se/bunkeflostrandsbiblioteket

Öppettider (1/1-31/5):
Måndag 13–19 • Onsdag–torsdag 10–14 • Fredag 13–17

Vi lämnar 10% rabatt till villaföreningens medlemmar i samband med bilreparationer!

Klagshamnsvägen 4, 218 36 Bunkeflostrand  •  040-51 07 76
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VÅRA SENASTE AKTIVITETER

Julmarknaden 13 december 2014
Året julmarknad bjöd på solsken om än lite småblåsigt. Det 
var gott om besökare som stannade till vid vårt bord för att 
köpa lotter eller smaka på glöggen, strykande åtgång på 
båda! Bunkeflo Scoutkår serverade härligt grillade korvar 
med tillbehör. Bunkeflo församling fanns också på plats för 
att visa att dom finns till för alla. Stämningsfull julmusik på 
keyboard bjöd Kjell-Arne Friberg på.

Astronomikvällen 24 november 2014
Arne Ohlsson och Niklas Henricson var inbjudna för att 
berätta lite om sitt stora intresse, astronomi. Att området 
astronomi är ofantligt brett fick vi verkligen klarhet i! Vi fick 
även tips på när man bäst kan studera stjärnhimlen och 
vilken utrustning som behövs för en amatör. Vår egen måne 
är t. ex. ganska enkel att utforska härifrån jorden. En mycket 
intressant och givande temakväll med många åhörare!

Årsmötet 2 mars 2015 
Speciellt inbjuden var Petra Eninge, diplomerad friskvårds-
terapeut och kostrådgivare, som startade kvällen med 
att berätta om hur viktigt det är att t. ex. andas rätt. Vår 
ordförande hade dessutom gjort ”energismoothie” som alla 
bjöds på när man kom, vi publicerar receptet på hemsidan. 
Efter Petra bjöds det på lite tilltugg. Årsmötet avlöpte enl. 
konstens alla regler. Några avtackades från styrelsen, några 
nya valdes in. Mötet avslutades med lotteridragning med 
vinster i form av presentkort på ICA.

SVINGEN

Alltid något på gång med villaföreningen…

malmö city | malmö väster | limhamn | malmö öster 
040-608 30 00 | bjurfors.se040-608 30 00 · bjurfors.se

Ska du sälja 
din bostad? Du får 

15% rabatt 
när du säljer din 

bostad  
genom oss!

vi hjälper dig med allt! Genom våra samarbetspartners  
skräddarsyr vi din bostadsförsäljning. Via vårt Trumf-program ser vi  
till att du får kontakt med bank, revisor, flyttfirma med mera. Dessutom  
får du som medlem i Bunkeflostrands villaförening 15% rabatt* på  
gällande prislista när du säljer din bostad genom oss.
 

 
 

* Gäller alla förmedlingsuppdrag som tecknas under 2015.

Kontakta Bjurfors för en kostnadsfri värdering av din bostad.  
ring oss på 040-608 30 00 redan idag!

En svängig schottis el-
ler hambo är inte bara 
ett sant nöje utan också 
rena rama medicinen. Det 
skulle kyrkofadern Au-
gustinus, som verkade på 
300-talet efter Kristus, 
skrivit under på. 
Han älskade dansen och 
hans uppmaning till oss var: 
– O, människa lär dig dansa, 
för annars vet änglarna i 
himlen inte vad de ska göra 
med dig!

Dansföreningen Svingen 
är en av drygt 20 gammal-
dansföreningar i Skåne. På  
måndag- och tisdagskvällar 
träffas  vi under trivsamma 
former på dansrotundan i 
Klagshamn för att dansa 
gammaldans och lära oss 
nya danser.  Vi dansar allt 

från schottis, hambo, tango, 
polka, vals m.m. Det finns 
kurser för såväl nybörjare 
som rutinerade. Vi arrang-
erar också danskvällar på 
fredag/lördagar någon gång 
i månaden. På sommarkväl-
larna dansar vi en gång i 
veckan på Ribban.

Duktiga instruktörer 
Monica och Bo Palm går 
nybörjarkursen. ”Vi tycker 
det är jätteroligt att dansa 
och man träffar många nya 

människor. Ibland kan det 
vara lite svårt att komma 
ihåg de olika danserna men 
vi har duktiga instruktörer 
som inte tröttnar på oss när 
vi är lite tröga utan visar oss 
hur vi ska göra. Att dansa är 
dessutom ett underbart sätt 
att få motion”.

Ulla och Leo, som går på fort-
sättningskursen instämmer. 
”Ja, det är så himla roligt. 
Tänk bara vilken glädje när 
man lärt sig en ny dans, där 

alla kombinationer av olika 
danssteg – schottis, polka, 
snoa, vals, hambo m.m. – sit-
ter som en smäck. Dessutom 
träffar vi många glada männ-
iskor som också älskar att 
dansa gammaldans”.

Över alla gränser 
Så, varför inte följa kyrko-
fadern Augustinus uppma-
ning att dansa! Dans är ett 
gemensamt språk som når 
över alla gränser oavsett ål-
der, språk eller kultur och är 
dessutom rena rama medi-
cinen! Oavsett om du är ung 
eller gammal, kan dansa 
eller är nybörjare, är du väl-
kommen till Dansföreningen 
Svingen och våra gammal-
danskurser.

Välkommen in i vår gemen-
skap!

Dansföreningen Svingen

Dans är rena rama medicinen
Villaföreningen försöker hitta aktiviteter som engagerar 
och intresserar de boende i Bunkeflostrand. Har du nå-
got önskemål om vad vi ska erbjuda för temakvällar eller 

andra aktiviteter, är du hjärtligt välkommen att höra av 
dig. Skulle du även vara intresserad av att hjälpa till vid 
något eller några arrangemang, går det jättebra.

Mari Gerlach 
Legitimerad sjuksköterska 
Medicinsk fotvårdsterapeut

John Lundvallsgatan 3 • Tel: 0709-743 475 
www.bara-fotter.se • mari.gerlach@bara-fotter.se

50:- rabatt vid första besöket!

Nu är våren här!
Dax att vårda fötterna så att de 
blir fina till sandalsäsongen.



Husse och Matte, hälsa ditt djur från oss 
på Veterinärgruppen i Tygelsjö!

Vi är fem veterinärer och sex djursjukvårdare 
som står klara till att ta hand om ditt djur. Vi 
erbjuder avancerad vård, kirurgi, ultraljud och 
har många års erfarenhet. Vi ger mer tid så ditt 
djur kan känna sig tryggt och oftast kan du få 
svar på blodprov direkt då vi även har ett stort 
laboratorium.

Dessutom kommer ögonspecialisten Ida Möller 
och sjukgymnasten Lena Balkefors till oss. Våra duktiga djursjukvårare kan hjälpa dig med 
kostrådgivning, kloklippning och mycket annat.
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PEABAKTUELLA SKRIVELSER

www.bunkeflostrand.nu www.bunkeflostrand.nu

Ring 040-663 06 30  •  Edvard Ols Väg 2, 21871 Tygelsjö  •   www.veterinargruppen.se

Öppettider: mån–fred 08.00–17.00, tisdag 08.00–20.00

Gilla oss på Facebook!

Som du säkert har märkt har 
arbetet med att förbereda fi-
beranslutning för cirka 500 
fastigheter i området redan 
påbörjats. Till de cirka 300 
fastigheterna som redan har 
beställt fiber kommer an-
slutningen att dras hela vä-
gen fram till fastigheten och 
för de övriga kommer det att 
vara framdraget fiber så att 
det enkelt går att koppla in 
fiber när man önskar det.

Fiber är framtiden
Med fiber hem till dig får du 

en säker, stabil och pålit-
lig direktuppkoppling. Fiber 
som är nergrävt i marken 
gör att du alltid har en säker 
internetuppkoppling oavsett 
väder. Du slipper att oroa dig 
för blixtnedslag och fallande 
träd. 

Hur går arbetet till?
För att dra fram fiber måste 
det först grävas ner ett rör i 
marken, sedan blåser man 
in de små fiberkablarna i 
röret. Därefter kopplas ka-
blarna in i skåpen som finns 

utplacerade i området, ca 
20 stycken, sedan gräver 
man in fibern till hemmet. 

Du som redan har beställt fi-
ber kommer att få en träpin-
ne utplacerad i din trädgård. 
Den markerar vart fibern 
kommer att komma in i din 
fastighet. 

För att störa framkomlighe-
ten på era gator så lite som 
möjligt grävs fiberrören ner 
både i gatan och grönområ-
dena intill.

När är det klart?
Arbetet är uppdelat i tre 
etapper. Första etappen ska 
vara färdigt under våren, 
andra etappen under sen-
sommaren och den sista 
och tredje etappen kommer 
färdigställas under hösten.

Fibernät till Bunkeflostrand
Nu fortsätter resan mot Malmö stads och Region Skå-
nes mål om att 95% av Malmö stads invånare senast 
2020 ska ha tillgång till 100Mbit/s bredband. Utbygg-
naden av fibernätet i Bunkeflostrand är ett samarbete 
mellan Malmö stad, Ownit, som villaägarna har valt 
som tjänsteleverantör och Peab som är de som bygger 
själva nätet. 

Ursäkta röran
Det blir alltid rörigt och lite 
stökigt när det grävs och 
arbetas nära ens hem. Peab 
hoppas att du som boende 
och fastighetsägare har 
över seende med arbetet 
och blir nöjda med resulta-
tet.

Grönt är skönt
Peab syns även i andra sam-
manhang i Bunkeflostrand. 
Det är Peab Drift & Under-
håll som du kanske har sett 
när de klipper gräset, plan-
terar växter och håller gator 
och grönområde rena från 
skräp. De kommer även att 
återställa de grönområden 
som har grävts upp i fiber-
arbetet.

Text och foto: 
Malin Häggblad

Välkommen till din vårdcentral
I Bunkeflo är vården hälsosamt nära, vare sig du är ung eller gammal. 
Med bred kompetens i form av bland annat specialister i allmänmedicin, 
barnläkare och dietist kan vi hjälpa dig med det mesta för din hälsa.

Klagshamnsvägen 46 – 040-623 47 80 
www.vardcentralenbunkeflo.se
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Bunkeflostrands villaförening vill gärna passa på att tacka alla sina sponsorer, 
dels till rabatthäftet, dels till detta nummer av BunkefloBladet! 

Vill du också annonsera i BunkefloBladet? Maila till styrelsen@bunkeflostrand.nu så ger vi dig mer information.

Medborgarförslag om en 
översyn av parkeringsplat-
ser i område Södra vägen, 
Mittvägen, Norra vägen 
samt skyltningen på parke-
ringsplatserna utanför Wihl-
borgs arena och Folktand-
vården. Väntar på svar.

Busshållplatsen linje 4 utan-
för Ängslätts centrum. Före 

På gång…

jul flyttades busskuren från 
Bomhögsgatan till Klags-
hamnsvägen och placera-
des längst bort vid 15 mi-
nuters parkeringen för bilar. 
Busshållplatsen är dock kvar 
på den tidigare platsen. Är 
avsikten att flytta busshåll-
platsen till busskuren och 
när i så fall.

Svar: Den 2 april kommer 
busshållplatsen att flyttas 
till det nya läget (gamla 15 
minutersfickan). En 30 mi-
nuters parkering kommer att 
ordnas i den fickan som då 
inte längre är busshållplats.

Nere vid strandängarna i 
Bunkeflostrand pågår ar-
bete med att gräva ner led-
ningar till belysning på upp-
drag av Malmö kommun.

 Villaföreningen har före-
slagit låga pollare men ga-
tukontoret godkänner inte 
dem på grund av säkerhe-
ten och tryggheten på gång 
och cykelvägar. Ljuset spri-

Villaföreningen har skickat in förslag till stadsom-
rådesförvaltningen Väster och gatukontoret angående:

der sig endast upp till mid-
jehöjd och man ser inte an-
sikten då. Samtidigt görs ett 
byte av alla lampor utmed 
stigen.

Färdigställandet av mo-
tionsslingor och ute gym-
met är i full gång. Invigning 
beräknas i mitten av april. 
Väntar på svar.

Birgitta Jeppsson, ordf.



Torsdagen den 30 april från 20:00 vid pumphuset vid Strandängarna 

VALBORGSFIRANDE med Pontus Stenkvist

Villaföreningen tillsammans med Bunkeflo Scoutkår inbjuder i år till årets festligheter. Vi börjar med lite 
underhållning med Pontus (Pontus är musiker och bl.a. känd som allsångsledare) innan det blir fack-
eltåg med Scouterna ca 20:15 från Grevens Park. Elden tänds ca kl. 20.30 och Pontus hälsar våren 
välkommen med några väl valda ord. Bunkeflostrands skönsjungande kyrkokör sjunger traditionella 
vårsånger. Korvförsäljning blir det också! OBS! Ingen risinsamling från allmänheten!

LIMHAMNS 
SJÖSCOUTKÅR

Lördagen den 2 maj kl. 8:00 vid Strandängarna

FÅGELVANDRING  med Mats Johannesson

Mats har erfarenhet av fågelskådning från stora delar av Europa, Asien och Afrika. Han har även ar-
betat som fågelinventerare på Färöarna. Promenaden pågår ca 2 timmar beroende på frågor. Ta på er 
stövlar! Samling sker längst ner på John Lundvallsgatan.

För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, icke medlemmar betalar 100:-/hushåll (i mån av plats, max 2 pers.). 
Begränsat antal platser! Föranmälan krävs antingen via formulär på hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller på telefon 
040-15 39 18. Senast torsdag 30/4.

Lördagen den 9 maj kl. 11–13, Ängslättskolans matsal

BARNLOPPIS
Nu inför våren/sommaren passar det väl bra att rensa ur barnens garderober och lådor! Pris: 100:-/
bord för medlemmar och 200:-/bord för icke medlemmar (betalas på plats). Vi öppnar upp hela mat-
salen så att alla får plats. För alla småsugna kommer det att finnas fika till försäljning. 

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via formulär på hemsidan eller mail: 
styrelsen@bunkeflostrand.nu. OSA senast 7/5. Ni som bokat bord för att sälja får tillträde kl. 10.00.

AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015

Bunkeflostrand,
här gör vi flest bostadsaffärer!

Vi kan våra gator.

Sälja?
Missa inte vårt 

förmånliga 
medlemserbjudande 
hos Villaföreningen

040-36 36 80


