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Ordförande: 
Birgitta Jeppsson 
Näktergalsvägen 22 
Telefon 51 05 93 
Mobil 0735-11 03 24 
E-post: bjeppsson@telia.com

Vice ordförande/Kassör: 
Rolf Lundahl 
Hakvingegatan 12 
Telefon 15 39 18 
E-post: r.lundahl@ownit.nu

Sekreterare: 
Jan Herbertson 
Bunkeflovägen 37 
E-post: jan_her@live.se

Övriga ledamöter: 
Jenny Andersson 
E-post: je-an@live.se 

Marie Norin 
Vresalmsgatan 27 
E-post: villaforening@hotmail.se

Rolf Langhals 
Ringspinnaregatan 8 
E-post: bunkeflostrand@ownit.nu

Suppleanter:  
Carina Jakobsson 
Stenöregatan 53 
Telefon 15 35 84 
E-post: Carina_Jakobsson@home.se

Årets aktiviteter har varit varierande. Vi lyssnar av er med-
lemmar och de förslag som kommer in. Styrelsen har som 
mål att kunna genomföra förslagen under året eller året 
därpå. Vi tar tacksamt emot era idéer och tankar kring vad 
ni önskar att villaföreningen ska engagera sig i.

Det är också viktigt att du fortsätter vara medlem i villaför-
eningen för att vi skall kunna genomföra våra aktiviteter, så 
glöm inte betala in medlemsavgiften för 2015.

Vi fick in ett medborgarförslag i början av året grundat på 
önskemål från medlemmar om utegym här i Bunkeflostrand. 
Förslaget skickades till Fritidsnämnden/Gatukontoret för 
yttrande. Glädjande för oss alla är att vi kommer att få ett 
utegym i Sundsbroparken bakom Wihlborgs Arena och 
Ängslättskolan. Om det milda vädret kvarstår kommer det 
att byggas innan året är slut. Motionsslingor i varierande 
längd kommer också att märkas ut. Invigning blir till våren 
då även instruktörer komma att vara på plats för genomgång 
av de olika redskapen. Som ni ser lönar det sig att komma 
med medborgarförslag. Ni gör skillnad.

Villaföreningens största aktivitet är Valborgsfirandet som i 
år blev mycket lyckat, tack vare hjälp av KFUM :s sjöscouter 
som fixade bålet och Bunkeflo Scoutkår som ansvarade för 
fackeltåget och korvgrillningen. Kyrkokören som leddes av 
Per Grundberg sjöng in våren. Pontus Stenkvist gjorde succé 
med sin sång, småprat och vårtal. Tack vare alla medver-
kande blev valborgsmässoaftonen en minnesvärd kväll för 
oss alla som var där.

Återkommande aktiviteter som fågelvandring och loppis är 
ett populärt inslag och vår ambition är att de fortsätter un-
der nästa år.

På väg mot 2015
Enligt meteorologerna är nu sommaren slut, men tänk 
vi är en bit in i november månad. Den svenska somma-
ren har definitivt blivit längre. Undrar ifall vinter också 
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blir det? Det är tid att förbereda växterna i trädgården 
för de kommande vintermånaderna. Ni glömmer väl 
inte att sätta upp fågelbord till våra småfåglar. 

Nu har du chansen att bli med i vår styrelse. Du behövs! 
Villaföreningen söker nya styrelsemedlemmar inför 2015. Maila eller ring om du vill ha mer info 

styrelsen@bunkeflostrand.nu  eller tel. 0735-11 03 24

Våra trafikmanifestationer genomför vi för att om och om 
igen påminna oss bilister att sänka farten när vi kör genom 
samhället framför allt utanför skolorna. Vi vuxna måste hjäl-
pas åt att vara ett föredöme och använda cykelhjälm när vi 
cyklar. Barn gör inte alltid som vi säger, men de gör som vi 
vuxna gör. Det bör bli en vana att alltid ta på hjälmen innan 
vi cyklar iväg.

Under året har styrelsen haft en ambition att köpa in och 
sätta upp julbelysning utmed Klagshamnsvägen. Vi har tagit 
in tre olika offertförslag och gått igenom. Tyvärr har vi fått 
tacka nej till dessa i dagsläget, då det medför för höga kost-
nader dels med inköp, men även underhåll, uppsättning och 
nertagning varje år. Vi kommer att ta upp frågan om julbe-
lysning på årsmötet.

Årets julmarknad arrangeras den 13 december vid Ängs-
slätts centrum mellan kl.11 och 14. Kom och mys, njut av 
glögg, dofter, julmusik och mycket mera.

Styrelsen har börjat med att få igång nya områden med 
”Grannsamverkan mot brott” Just nu är det Södra vägen, 
Mittvägen och Norra vägen (med de s.k. fågelgatorna) som 
vi jobbar med. Boende på dessa gator har fått information i 
sina brevlådor om vilka som är kontaktpersoner. Ta kontakt, 
bli aktiva! Om vi hjälps åt kan vi minimera antalet inbrott.

        Jag önskar er alla en God Jul och ett 
              A ktivt F öreningsår 2015.
Tack för att du läser Bunkeflobladet!

Birgitta Jeppsson 
Ordförande

Bertil Göransson 
Talgoxevägen 18 
Telefon 15 17 82 
E-post: goransson040@gmail.com  

Lotta Kirchhoff 
Årtevägen 14 
Mobil 070-718 51 31 
E-post: charlotta@kirchhoff.se

Maria Walldov 
Skogsmätaregatan 18 
E-post: mariawalldov@gmail.com

Revisorer: Jan Hasselgren 
och Gunnel Göransson

Revisorssuppleanter: 
Kaj Holm och Ingrid Mardell

Valberedning: 
Sture Brunulf
Ewa Pålsson
Marita Malmgren
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Årsmöte 2015
Bunkeflostrands Villaförening sammankallar till årsmöte måndagen den 2 mars 
kl. 19.00 i Birgittasalen, Strandkyrkan. Årsmötesförhandlingar samt under punkten 
Övrigt: Information angående julbelysning. Alla som kommer till årsmötet är med 
i en utlottning av fina priser. Naturligtvis bjuds det på fika!

Nu stundar vinterperioden. 
När det blir snö eller halka 
aktualiseras många frågor 
om vilken beredskap som 
finns i kommunen. Kommu-
nen och fastighetsägarna 
har ett gemensamt ansvar 
för snöröjning och halkbe-
kämpning. Gatukontoret 
har ansvar för vinterväghåll-
ningen på offentliga platser, 
t.ex. kommunala körbanor, 

cykelvägar, vissa gångbanor 
och torg. Gatukontoret be-
vakar läget, planerar åtgär-
der och beställer genomför-
andet av sina entreprenörer.

Vi som villaägare och andra 
fastighetsägare ska röja snö 
och se till att det inte är halt 
på trottoarerna utanför våra 
hus. Det gäller även andra 
ytor för gångtrafiken även 

Strandmarken i Bunkeflo och Naffentorp är numera omdöpt 
till Bunkeflostrand, och Malmö kommun envisas med att 
kalla Bunkeflo by och Vintrie by för Vintrie. Av de fyra by-
arna så är Skumparp den äldsta. Vill ni få en bild av hur det 
en gång även såg ut i Bunkeflostrand så ta en cykeltur upp 
till Skumparp. 

En sk. radby 
Skumparp, detta charmerande lilla bysamhälle har en bak-
grund som är omgärdad med mystik. Ingen vet hur gammalt 
Skumparp är eller varför det efter att ha varit en medelti-
da by bara försvann och i många år låg öde och obefolkat. 
Först efter enskiftet i början av 1800-talet började folk åter 
flytta dit. År 1861 fanns där 140 innevånare. Skumparp såg 
då i princip lika dan ut som idag, det var en sk. radby. De 
flesta arbetade som daglönare på gårdarna intill och odlade 
dessutom en egen liten jordbit. När den nybyggda smalspå-
riga järnvägen mellan Tygelsjö och Klagshamn byggdes och 
anslöt till Malmö – Trelleborgsjärnvägen år 1898, så kunde 
kalkbrottsarbetarna  i Klagshamn bo i Skumparp.  Inflytt-
ningen ökade ytterligare. År 1913 bodde här 322 personer, 
vilket var byns storhetstid. Under första världskriget började 
stagnationen, 1927 upphörde persontrafiken på Tygelsjö – 
Klagshamnsjärnvägen, vid andra världskrigets utbrott la-
des cementfabriken i Klagshamn ned och 1971 gick järnvä-

gen Malmö – Trelleborg samma öde till mötes. Först under 
1980-talet fick Skumparp en renässans med inflyttning av 
ofta välbeställda pendlare.

Ingen ättehög 
Strax norr om Skumparp ligger en hög som på 1800-talet 
kallades” Ola Anders backe” efter den åbo som då ägde 
marken. Enligt nyare forskning är det en vanlig grusbacke 
och ingen ättehög som man tidigare trott. Framtiden får ut-
visa vilket som är riktigt. I Skumparps sydvästra hörn finns 
Skumparpsbacken som är tre meter hög. Den är i alla fall 
en riktig ättehög från tidig bronsålder. Det är frestande och 
tänka sig att mellan dem en gång låg en bronsåldersby där 
bronslurarna kallade byns män till samling i ofärdstider. 

Om Hembygdsföreningen Bunkeflo Gille kan ni läsa mer 
på, http://www.bunkeflogille.se/, tycker ni det är viktigt att 
vår byhistoria bevaras, stötta oss då genom att bli medlem. 
Vill ni veta mer om gamla Bunkeflo så gå in på http://www.
bunkefloboken.n.nu

Hembygdsföreningen Bunkeflo Gille

Hembygdsföreningen Bunkeflo Gille bevarar vår historia
Bunkeflosockenkarta från början av 1900-talet visar hur 
socknen var uppdelad i tre långsmala landremsor. Bun-
keflo och Vintrie som sträckte sig  från kusten till östra 
sockengränsen, och så den sydliga landremsan som de-
lades mellan två byar, Naffentorp och Skumparp.

	  

SNÖRÖJNING

om de inte kallas för trottoa-
rer. Det säger renhållnings-
stadgan om renhållning av 
gångbana. Det är också fast-
ighetsägarens skyldighet att 
ta bort istappar som hänger 
ner från fastigheten.

Ni finner mer information 
om snö och halka på Malmö 
stads webbplats:
www.malmo.se ”
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Välkommen till Tofra!

Tofra Färg
LIMHAMN: Gustavsgatan 34. 
Telefon: 040-15 29 00.  
Öppet: Vard 7–18. Lör 9–14. 
www.nordsjoidedesign.se

Förnya hemma!
Vi har allt du behöver! Eller 
vad sägs om färg, tapet, 
golv, båtfärg, poolkemikaler, 
järnvaror, städartiklar och 
mycket mer? Välkommen!

Vi firar 40 år 
på Limhamn!

Idag drivs butiken av Pär Ro-
slund. 2004–2009 var han 
delägare i företaget men för 
ett och ett halvt år sedan 
köpte han tillbaka butiken.

– Vi är en färgfackhandel 
för såväl privatpersoner 
som yrkesmålare och andra 
hantverkare. Vi är återför-
säljare för Nordsjö men vi 
har också vårt eget fabrikat 
Tofra, som idag tillverkas 
av en extern producent.
Inom kort kommer vi dess-
utom att erbjuda produkter 

Tofra Färg, fackhandel med service som affärsidé.

från Caparol, en av Europas 
största färgtillverkare, be-
rättar Pär Roslund. I sorti-
mentet finns även Interna-

tionals båtfärger och andra 
specialfärger som t e x sili-
kat- och brandskyddsfärger. 
Tofra Färg har också en stor 

Välkända produkter med kvalitet och hembesök som 
service! Tofra färg grundades 1974 av Tore Frans-
son och namnet Tofra är en sammansättning av 

hans för- och efternamn. På den tiden tillverkades all 
färg i egen regi, en idé som delvis lever kvar än idag i 
modern form.

inspirationsavdelning för ta-
peter och golv.

– Det är viktigt för oss att ta 
hand om kunden på bästa 
sätt. Vi hjälper kunden hela 
vägen från idé till färdigt re-
sultat. Vi ger råd om tillvä-
gagångssätt och verktygs-
val och om så behövs åker 
vi hem till kunden för att ge 
råd på plats. Vår affärsidé 
är att sälja Rätt produkt till 
Rätt pris!

Välkomna!

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.
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Gunnel Carlson gästade oss vid en temakväll i höstas 
och delade med sig av sina kunskaper och sin passion 
för alla sorters växter. Hennes egen trädgård innehål-

ler verkligen växter i en lagom trängsel med en här-
lig kombination av färg och grönska. Här nedan följer 
några av hennes egna bilder och text.

I min trädgård i Arlöv fanns också plats för ett växthus. Det är byggt mot fd ga-
raget och står faktiskt i norr vilket verkar konstigt läge för ett växthus. Men det 
betyder att det aldrig blir superhett härinne och att jag aldrig behöver skugga 
mot stekande sol. Perfekt på sommaren. Här har jag ingen extravärme utan på 
vintern ställer jag in växter här som är härdiga i Sverige men kanske lite känsliga 
ändå. Här står de skyddade från isande vintervindar. 

Jag gillar växter och har fullt av dem lite huller och buller. Man skulle kalla mina 
rabatter för sillsallad men jag säger att jag har en lurvig trädgård. Det blir så 
när man måste prova allt. Den här rabatten får mest morgonsol. Här trängs 
aklejor och pioner, magnolia och buxbom, violer och rönn, julrosor och klematis. 
Men ogräset får inte plats, det är fördelen med att plantera tätt!  

Den purpurfärgade magnolian ’Susan’ kan man ibland hitta uppstammad. Fint 
i en liten trädgård där en stor magnolia kanske tar för mycket plats. Titta efter 
små träd i din plantskola, de gör mycket för stommen i trädgården. Till höger 
min finaste trädpion, 30 år gamla ’Rockii’.

Vidjehortensian ’Annabelle’ är finast i trädgården i augusti-september månad 
när de vita bollarna är som allra störst. Ibland blir blomställningarna så tunga 
att hela växten vajar. Låt blommorna sitta kvar efter att de har vissnat, gärna 
hela vintern så blir det som fina stilleben på vintern. Hortensior gillar lågt ph-
värde och vill gärna stå lite halvskuggigt. För att få vanlig hortensia att blomma 
om krävs vintertäckning med löv. Om vintern blir för kall fryser blomanlagen 
och man får en grön buske utan blommor.

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

Foto: Gunnel CarlsonFoto: Gunnel Carlson

Foto: Gunnel Carlson Foto: Gunnel Carlson

En lurvig trädgård
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Nytt i populära Bunkeflostrand
Vårt Bunkeflostrand är precis lika populärt som alltid.  
I alla fall om man ska gå efter det stora intresset som 
redan visats för det nya området längs kastanjeallén 

mot Gottorps gård. Efter en lång tid av diskussioner är 
det nu dags för nya hus och en ny skola på tomten vid 
Per Josephssons väg och Gottorpsvägen. 

Det är Skanska Nya Hem 
som kommer att bygga ca 
50 par- och radhus längs 
med kastanjeallén. Området 
har fått namnet Gottorps 
Allé och det är vår långa 
vackra kastenjeallé som gett 
upphov till namnet, andra 
områden som också fått 
sina namn efter Gottorp är 
de populära Gottorps park 
och Gottorps trädgård. Båda 
är idag fina och uppskattade 
områden i Bunkeflostrand. 

Härlig inramning
– De nya husen kommer att 
smälta fint in i miljön med 
sina gröna stråk och sling-
rande gator och gångar. 
Kastanjeallén kommer gi-
vetvis att vara kvar som en 
härlig inramning, berättar 
Martin Jakobsson som är 
säljare på Skanska. Efter-

som husen dessutom kom-
mer att bli miljöklassade 
med Svanenmärkning tror vi 
att många familjer kommer 
att tycka det är extra tryggt 
och miljövänligt att bo här.

Mest barnfamiljer 
På frågan vem som kommer 
att bo i de nya husen tror 
Martin att det nog mest blir 
barnfamiljer. – Storlekarna 
på husen, 130–155 kvm och 
närheten till den nya skolan 
kommer givetvis att vara 
extra skönt och vända sig till 
familjerna. De mindre bar-
nen kan själva gå till skolan 
utan att behöva korsa några 
vägar, tror Martin.

BoKlok 
För de som hellre vill bo i 
lägenheter så kommer Bun-
keflostrand att få sina första 

BoKlok lägenheter. BoKlok, 
ett samarbete mellan Skan-
ska och Ikea, det är lägen-
heter som är extra kva-
dratsmart utformade och 
prisvärda. 

Fin entré
– Det kommer att finnas 
2:or, 3:or och 4:or och alla 
kommer att ha balkong eller 
uteplats, berättar Sofi Eriks-
son på BoKloK. Utemiljön är 
lika viktig som en klok plan-
lösning och därför blir det 
buskar och träd som mjukar 
upp, skyddar och ramar in. 
När området står klart kom-
mer det att bli en fin entré 
till Bunkeflostrand. 

Sporthall 
Som närmsta granne till 
Gottorps Allé kommer den 

nya och efterlängtade sko-
lan som dessutom får en 
sporthall. Den nya skolan 
blir från förskoleklass till 
årskurs 9. Tanken är att den 
provisoriska skolbyggnaden 
längs med Bomhögsvägen 
nu ska kunna flyttas när den 
nya skolan står klar. 

Säljstart
De nya husen är planerade 
att börja säljas i slutet av 
januari nästa år. Är man in-
tresserad av lägenheterna 
och husen kan man läsa 
mer på boklok.se och skan-
ska.se/gottorpsalle
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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

För många scouter är det 
första gången man sover ute 
och för en del är det kanske 
till och med första gången 
man sover borta. Visst är 
det många som är nervösa, 
men det går över snabbt när 
jobbet med att resa tälten 
har startat. Sen blir det lekar 
blandat med praktiska öv-
ningar. Många av de minsta 
får för första gången prova 
på att använda sin scoutkniv 
medan de äldre scouterna 
tränar med yxan och på att 
göra upp eld. Alla är så upp-
tagna av allt att man glöm-
mer bort det där med över-
nattningen.

På kvällen samlas vi kring 
lägerelden och sjunger nya 
och gamla lägerbålssånger. 

Efter detta är alla små scou-
ter så trötta att dom snabbt 
somnar i sina sovsäckar. De 
äldre scouterna sitter kvar 
vid elden och fortsätter att 
sjunga, fast nu lite mera 
dämpat. Det brukar bli gan-
ska sent innan elden släcks 
och det äldsta scouterna 

Scoutläger i Bunkeflostrand
Även om jag kan tycka att vi i Bunkeflostrand har lite 
långt till en riktig skog, så ser jag varje år fram emot 
kårens Invigningsläger ”hemma” på scout-tomten på 

John Lundvallsgatan. Vårt Invigningsläger inleder vårt 
scout-år och genomförs varje år i slutet av september 
och samlar hela kåren runt vår scoutstuga.

kryper in i sina vindskydd. 
På söndagsmorgonen vak-
nar de yngsta tidigt till de 
äldstas förtret. Men efter en 
stund serveras det underbar 
havregrynsgröt och all irrita-
tion försvinner.

Framåt lunch får vi besök av 

alla föräldrar. Då får scouter-
na en chans att visa hur och 
var dom sovit. Sen tar scou-
terna hjälp av sina föräldrar 
för att riva lägret. Som avlut-
ning blir det alltid grillad korv 
och märkesutdelning. Det 
är härligt att se alla stolta, 
lyckliga och trötta scouter 
vandra hem efter lägret. 

Vi i Bunkeflo scoutkår väl-
komnar alla bara från 2:a 
klass och uppåt. Om du kän-
ner dig vuxen är du också 
välkommen. Här finns alltid 
plats för engagerade männ-
iskor som vill göra unga redo 
för livet.

Mats Moberg
Kårordförande, Bunkeflo scoutkår

(mats@bunkefloscout.se)
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GATUNAMN

Pehr Josefsson var den förste kommunalordföranden i Bun-
keflo kommun när lagen om inrättande av kommuner kom 
år 1862.
Nils Andersson var folkskolläraren i Vintrie skola. Han blev 
sedan överlärare i Bunkeflo skoldistrikt och blev kommunal-
fullmäktiges ordförande och kommunens starke man.
Josephina Bettina Olsson var den första småskollärarinnan 
i Vintrie skola.
Mary Constance Hemming var den första mellanskollära-
rinnan i Vintrie skola.
Bertha Nordqvist blev anställd som småskollärare när 
Vintrie skola växte. Vintrie skola numera är Ängslättsskolan.
Vill ni veta mer? Läs mer om bygdens skolväsende och övrig 
historia i boken.
Boken finns tillgänglig på Internet. Besök Bunkeflo-Gilles 
webbplats http://www.bunkeflogille.se/ Ni kan också gå 
direkt till http://www.bunkefloboken.n.nu

Gatunamn i Bunkeflostrand
Ni känner säkert till Per Josephssons väg, Nils Anders-
sons gata, Bettina Olssons gata, Mary Hemmings 
gata och Bertha Nordqvists gata, som finns i  Bunke-

flostrand. Är ni nyfikna på vilka som har gett namn åt 
gatorna? Svar finner ni i Bert Perssons imponerande 
verk “Bunkeflo – vår hembygd”. 

Villaföreningen söker nya styrelsemedlemmar till nästa år! Maila till styrelsen@bunkeflostrand.nu för mer info
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läkemedel i butiken! 
För dig över 18 år.

Bunkeflostrand
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50:- rabatt vid första besöket!
Vill du vara med och påverka vad som händer i vårt samhälle?

Några står på tur att ersättas i styrelsen och vi skulle gärna se några nya ansikten inför nästa år. 
Om du vill veta mer så maila till styrelsen@bunkeflostrand.nu så ger vi dig mer information.

Åtta välbesökta, stämnings-
fulla och alldeles underbara 
allsångskvällar hann vi med 
i sommar. Där jag tror att 
sången och skratten vissa 
kvällar hördes över sundet. 
För den 31 juli kom nämligen 
Dragörs Borgmästare på 
besök med besättning och 
kollegor från kommunen för 
att inviga vår Hamnfesti-
val tillsammans med Milan 
Obradovic.

Riktig succé
När Elisabeth från Dragör 

och Klara Marie från Skil-
linge anländer efter varan-
dra i Limhamns Fiskehamn, 
strålade solen från en klar-
blå himmel och kajkanterna 
var fyllda till brädden med 
besökare och deltagande 
föreningar och försäljare. 
Då, just då, stod tiden för 
ett ögonblick stilla och Lim-
hamn visade sig i sin vack-
raste skrud!

Därefter pågick Hamnfes-
tivalen i dagarna tre med 
massor av aktiviteter på och 

vid havet – sång, musik, tea-
ter, dans, mat, konst, kultur 
och historia.

Hamnfestivalen blev en rik-
tig succé med många besö-
kare. Vi hoppas på en årligen 
återkommande Hamnfesti-
val som långsiktigt kan leda 
till en ökad tillväxt och ett 
ännu mer levande Limhamn. 
Men då måste vi från flera 
håll våga satsa och investe-
ra! Sist, bäst och inte minst 

skapades möten, lärorika, 
lyckliga och glädjefyllda 
möten mellan människor på 
Limhamn i staden Malmö.
Nu fortsätter arbetet med 
hösten och vinterns plane-
ring av olika slags möten 
och en annalkande Jul på 
Limhamn är på väg med 
stormsteg!
Var rädda om varandra!

Gitte Knutson

Sommar, sol och glädjefyllda evenemang!
Sommartiden går fort när man har roligt! Vi har nu av-
slutat en sommar på Limhamn som varit fylld med att-
raktiva, succérika och välbesökta evenemang! Att Lim-

hamns Småbåtshamn är Malmös absolut vackraste 
plats att arrangera allsång vid havet på tror jag inte där 
är någon som säger emot.

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!

På lätta fötter jag vill du ska trippa, 
nageltrång och annat slippa, 
låt inte väntan bli för lång,
boka en tid och kom!
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ÄNGSDAL

I april åkte 17 förväntans-
fulla elever från årskurs 
6–8 från Ängsdals skola 
till Ernst Barlach Gymna-
sium i Kiel. Detta är för-
sta gången Ängsdals gör 
ett utbyte med en annan 
skola i Europa.
I september var våra tyska 
vänner här i Bunkeflostrand. 
Så nu var det vår tur att häl-
sa på dem i sin stad!

Fullspäckat schema
Under 4 dagar följe vi med 
våra tyska vänner i deras 
skola och vardag. Vi be-
sökte inte bara skolan utan 
bekantade oss också med 
staden Kiel och omgivning-
en. Under vår vistelse hade 

vi ett fullspäckat schema 
med aktiviteter som stads-
safari, säluppvisning och 
pizzakväll! Utbytet med 
Kiel fortsätter och under 

Ängsdals skola satsar på utbyte med Tyskland!
2016 är det åter dags för 
nytt besök av tyska ungdo-
mar i Bunkeflostrand! Detta 
har varit en jättespännande 
upplevelse för oss alla och 

våra kunskaper i tyska har 
utmanats och utvecklats! 

Elisabet Hellgren 
Tysklärare Ängsdals skola!

Villaföreningen finns med på Facebook, gå gärna in och gilla oss!

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 %
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LANDGREN

50:- rabatt vid första besöket!

Vi har plats för 
fler nöjda kunder
Söker du en bank med ett komplett utbud av tjänster och ett personligt engagemang?
En bank nära dig som finns tillhands när det passar dig? 

Tveka inte att kontakta oss. Vi har plats för fler nöjda kunder.

Välkommen till oss i Hyllie! 

Hyllie
Hyllie Stationstorg 13, vån 2
215 32 Malmö
040-92 20 00
hyllie@handelsbanken.se
handelsbanken.se/hyllie

Bunkeflostrand = Guldkusten

Ja man får säga vad man 
vill men Bunkeflostrand är 
ett gott samhälle att bo och 

verka i, det kan ingen säga 
emot. Ett paradis för våra 
yngsta och en trygg och 
trivsam ort för de äldre. I år 
har bostadspriserna i och 
omkring Guldkusten ökat 
för första gången på flera 
år. De allra minsta radhusen 
är också de som ökat mest 
i %. Nu är det t.o.m. så att 
de som nybyggde under 
finanskrisen och satsade 
stora pengar på vardagslyx 
och exklusiva materialval får 
tillbaka pengarna med ränta 
om de nödgas sälja. 

Större efterfrågan
Idag är det ett mycket litet 
utbud varför de som säljer 

får rekordbra betalt. Över-
lag är det en betydligt större 
efterfrågan i hela regionen 
än vad det finns utbud. Möj-
ligen ökar utbudet något 
efter julhelgerna då det tra-
ditionellt sätt sker många 
separationer och skilsmäs-
sor vilka medför ett naturligt 
behov av att avyttra. Låne-
tak och amorteringskrav till-
sammans med en lite stökig 
höst i Östeuropa och nere i 
Syrien har medfört en större 
försiktighet de sista måna-
derna på året.

Köparna står i kö
Många säljare har avvaktat i 
tron att köparna tagit ”time 

out” men dessbättre har det 
visat sig att köparna står i 
kö för att få göra sin nästa 
bostadsaffär. Det underlig-
gande behovet av att byta 
bostad är mycket stort vilket 
indikerar på fortsatt ökan-
de priser. Inlåsningsrisken 
på grund av ovanstående 
amorteringskrav uteblir 
med all säkerhet på grund 
av de låga räntorna och att 
det egna kapitalet vuxit de 
senaste två åren med nära 
30% (22% + 6%) på den 
svenska börsen.

Ta hand om era bostäder, 
det lönar  sig.

Peter Landgren

Det känns kul att Guldkusten är ett vedertaget 
begrepp på en av Skånes mest attraktiva platser att 
bo på. Det känns extra kul för undertecknad som myn-
tade uttrycket 1993. Det är bra för egot när man får 

vara upphovsmakare ibland. Brovallen, Bunkeflos egen 
arena, är ett annat namn som idag är alldeles accep-
terat ända in till Fritidsförvaltningen efter mitt påfund 
2004.
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ÅRETS AKTIVITETER

Fågelvandring 26 april
Ca 15 entusiaster samlades nere vid John Lundvallsgatan för 
att följa med på fågelvandringen. Mats som naturligtvis har 
ett tränat öra kunde genast urskilja många olika arter utan 
att ens se fåglarna. Sveriges vanligaste fågel kunde vi dock 
lära oss att höra så småningom, lövsångaren. Vi lärde oss 
också ganska snabbt att även känna igen gransångaren som 
faktiskt inte sitter i granar och sjunger... 

Valborg den 30 april
Vilken fantastisk kväll! Var det något som inte klaffade? 
Skulle inte tro det... Kvällen bjöd på strålande väder med 
klarblå himmel, vindstilla, jättemycket folk, bra scen, bra 
ljud, trevlig och mycket underhållande trubadur (Pontus 
Stenkvist), vacker sång av kyrkokören, en fantastisk brasa 
och god grillad korv! En kväll man sent kommer att glömma 
med andra ord...

Barnloppis den 10 maj
Denna aktivitetär väldigt populär, både bland säljare och kö-
pare. Innan klockan slog 11 var kön lång utanför dörren till 
loppisen. Av hänsyn till säljarna väljer vi att hålla klocklsaget 
exakt så att alla hinner plocka upp och göra sig redo. Den 
första timmen var det fullständigt smockat i lokalen och till 
viss del lockade vädret också köparna att ge sig iväg för att 
fynda. T.o.m. fikat gick åt som smör i solsken.Foto: Marita

Ola Melin den 19 maj
Stadsträdgårdsmästaren sedan tre år tillbaka, Ola Melin, har 
närmast varit chef för Sofiero och Fredriksdals museer och 
trädgårdar i Helsingborg. Mycket intressant att höra om vad 
som är på gång i Malmö stad vad gäller grönområden. Kän-
ner ni t. ex. till det stora rekreationsområdet Lindängelund 
nära Katrinetorp? Malmöborna kan redan nu njuta av stora 
delar av Millennieskogen.

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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FORTS. ÅRETS AKTIVITETER

Gunnel Carlson 8 oktober
Gunnel, känd från bl. a. TV, delade med sig av sina kunska-
per och framför allt sin passion för alla sorters växter. Vi fick 
bra tips på vilka växter som lämpar sig för ”vår jord” men 
också hur man kunde förbereda lökar på hösten för att få 
njuta av blommor redan i mitten av januari. Att jorden är 
viktig har vi alla förstått men det skadar inte att påpeka hur 
enkelt det faktiskt är att ha och att sköta en kompost i sin 
egen trädgård. En mycket trevlig och givande kväll!

Fågelvandring den 21 september
Idag hade vi åter igen fågelvandring med Mats Johannes-
son som guide. Mats var guide även under fågelvandringen i 
våras och det var som vanligt mycket intressant att få lyssna 
på honom. Han har gedigna kunskaper om fåglar. 15 med-
lemmar i villaföreningen fick se och höra bl.a. gransångare, 
sparvhök, häger, skedand och enkelbeckasin. 

Medlemsloppis 27 september
En väldigt populär aktivitet som vi alltid har i Ängslättsko-
lans matsal. Vi öppnade för försäljning prick kl. 11.00 och 
folk rusade in för att kunna göra det bästa fyndet. Här kunde 
man hitta allt från barnleksaker till smycken och hushållsap-
parater. Mycket folk och trångt blev det, tur att det fanns lite 
möjlighet för barnen att koppla av med vattenfärgsmålning...

Sälja ditt hus? den 20 oktober
Handelsbanken Hyllie och mäklarföretaget Bjurfors stod för 
kvällens information. Handelsbankens motto är “Vi finns 
där våra kunder bor och verkar” De har idag 463 kontor 
varav kontoret i Hyllie är vårt närmaste. Heder åt dem att 
de har kontanthantering kvar.  Bankjurist Erik Wennborg 
informerade  om arvskifte och sambolagen. Regionchef 
Mattias Larsson på Bjurfors berättade om bostadsmarkna-
den och hur det ser ut här i Bunkeflostrand.

Astronomi den 24 november
Vid denna tidnings deadline för tryckning hann vi inte med 
att få in något om denna temakväll.  Vi har i alla fall bjudit 
in Arne Ohlsson och Niklas Henricson (amatörastronomer) 
som kommer att berätta en hel del om detta fantastiska 
ämne.



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.

14

VETERINÄREN

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!

Hej !
Jag heter Sally och är en 
Flatcoated Retriver som 
snart fyller 7 år. Sedan hös-
ten 2009 har jag varit pa-
tient hos Veterinärgruppen 
i Tygelsjö.

Jag är fortfarande patient 
trots alla olika undersök-
ningar och behandlingar de 
utsatt mig för. Operationer, 
vaccinationer, röntgen och 
diverse andra undersök-

ningar. Ingenting kan få mig 
att inte vara jätteglad när 
jag kommer dit. Det beror 
INTE bara på att jag får någ-
ra små matpellets när jag 
varit duktig. Nej, det beror 
även på att all personal är 
så snälla mot mig.

Matte är också mycket nöjd, 
veterinärerna och vårdarna 
har många olika kompe-
tenser. Sen kan de göra alla 
undersökningar där, röntga, 
operera och undersöka med 
ultraljud. Alla veterinärer 
har jag träffat förutom den 
nya som började i augusti. 
Så nu är de fem veterinärer 
igen. Två yrkeskategorier 
har jag inte behövt träffa, 
sjukgymnasten och ögon-
läkaren som kommer dit 
ibland.

När jag kommer dit ska 
matte alltid väga mig först 
på den bekväma stora golv-

vågen (varför vet jag inte).
Hon hinner precis se vad jag 
väger för sen ska jag ome-
delbart bort till mitt favorit-
ställe.

Har ni gissat vad det är? Det 
är enkelt, såklart där de har 
belöningsmatpellets i fönst-
ret bakom kassadisken. I 

annonsen ser ni några av de 
duktiga snällisarna som job-
bar på Veterinärgruppen i 
Tygelsjö.

Ha en sköön höst alla hus-
djur och djurägare. Kanske 
ses vi i väntrummet!

Hälsningar
Sally med matte Carina

Kanske ses vi i väntrummet!
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BIBLIOTEKET
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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 3. 
Nybörjare: tisdagar kl. 18.30–20.00  •  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 medlemsskap I GRF.
Välkomna!
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Flickan som 
försvann 
av Marit 
Törnqvist 
Alla männ-
iskor springer 

omkring och har bråttom. 
Det är mycket som måste 
göras, mycket som måste 
hinnas med. Alla tittar på 
sina klockor och märker inte 
att en liten flicka springer 
snabbare än alla andra. Hon 
springer så snabbt att hon 
inte hinner stanna och trillar 
ner i en djup grop. Hur ska 
hon ta sig upp? Flickan som 
försvann är en tänkvärd be-
rättelse som passar för hög-
läsning.

Ålder 3–6

Odd och 
frostjättarna 
av Neil 
Gaiman. 
Vad är bättre i 
vintermörkret 

än en storslagen saga om 
den halte Odd som blir ut-
vald att kämpa mot de sto-
ra mäktiga frostjättarna? 
Odd har förlorat sin pappa 

i ett vikingatåg och för att 
komma bort från sin elake 
styvfar, beslutar han sig för 
att rymma hemifrån. När 
han kommer till sin pap-
pas gamla skogshuggarkoja 
börjar det hända märkliga 
saker. Det visar sig att Odd 
har blivit utvald att bekäm-
pa den eviga vintern som är 
på väg att omsluta världen.

Ålder 9–12

Dash och Lilys 
utmanings-
bok av Rachel 
Cohn och 
David 
Levithan. 

Det är jultid i New York. 
Problemet är bara att Dash 
hatar julen. Han avskyr den 
falska munterheten, träf-
farna med släkten och alla 
människor som fyller sta-
den i jakt på den perfekta 
julstämningen. När han går 
in i sin favoritbokhandel 
några dagar innan julafton, 
hittar han en röd anteck-
ningsbok inklämd mellan 
några böcker. Han slår upp 
den och det visar sig att jul-

helgen inte kommer att bli 
riktigt som han tänkt sig. 
Det är nämligen där och 
då Lily dyker upp i hans liv, 
fylld av en kärlek till det som 
Dash hatar, nämligen julen.

Ålder 12–

Ett liv för lite 
av Kristofer 
Ahlström. 
En vacker och 
vemodig famil-
jesaga där lä-

saren får följa tvillingarna 
Caroline och David genom 
deras liv från födseln 1958 i 
Stockholm till åren efter mil-
lennieskiftet. Tvillingarnas 
liv tar olika riktningar och de 
skiljs åt, för att sedan mötas 
igen. Under tiden de är ifrån 
varandra växer ett nytt, 
annorlunda Sverige fram. 
Det vilar en magisk stäm-
ning över Kristofer Ahl-
ströms bok, inte minst 
genom den mystiska berät-
tarrösten. Vemodet i bo-
ken bryts då och då av små 
tomtebloss av hoppfullhet 
och ljus, precis som sig bör 
i juletid.

Kriget har 
inget kvinnligt 
ansikte av 
Svetlana 
Aleksijevitj
I Svetlana Aleks i- 

jevitjs mästerliga verk skild-
ras krigets fasor genom 
olika kvinnors öden. Den är 
omskakande och ögonöpp-
nande, och visar genom de 
många djupgående inter-
vjuerna upp en bortglömd 
kvinnlig historia.

Att få lite perspektiv mellan 
glögg och pepparkakor kan 
på sitt vis också vara stäm-
ningsfullt. Julen är ju också 
en medmänsklighetens hög-
tid.

Bunkeflostrands bibliotek 
Klagshamnsvägen 46 
Telefon: 040-660 85 11

malmo.se/bunkeflostrands-
biblioteket

Öppettider:
Måndag 13–19 
Onsdag–torsdag 10–14 
Fredag 13–17

Henrik Wallnäs 
Bibliotekarie 

Varför inte krypa upp i soffan och läsa några riktigt bra böcker i jul? 
Vi som arbetar på biblioteket i Bunkeflostrand vill 
gärna tipsa om lite trevlig läsning i vintermörkret. Nu 
när julen står för dörren vill vi även slå ett extra slag för 
bibliotekens databaser, vilka man (i de flesta fall) även 
kan nå hemifrån via sitt bibliotekskonto. Vill man ex-
empelvis lyssna på passande julmusik går det bra att 

strömma klassiska skivor direkt från Naxos Music Li-
brary via sin dator, och vill man veta mer om förfat-
tarna som vi tipsar om här nedan, kan man söka sig 
vidare i författardatabasen Alex. Hos oss finns någon-
ting att upptäcka för alla! Hjärtligt välkomna till Bun-
keflostrands bibliotek.



Vi kan våra gator. 

Sälja?
Missa inte vårt 

medlemserbjudande 
hos Bunkeflostrands

villaförening! 
040-36 36 80

Flest sålda villor 
i Bunkeflostrand – igen!

Julmarknad!
Lördagen den 13 december kl. 11–14 är det dags igen för julmarknad 

vid Ängslätts Centrum. Kom och känn doften av glögg, pepparkakor, 
köp lotter, varm korv, lyssna till julmusik m.m. och 

upplev julstämningen i vårt samhälle!

Hjärtligt välkomna!

Är du medlem i Villaföreningen?
Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening. 
Sätt in 200:-/hushåll på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn, adress, 
mailadress samt vilket år avgiften avser.
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Telefon 040-15 64 40 

Erbjudande: 10%
 rabatt 

på klockor, guld och silver. 
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 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. 

◗ Patisserie D
avid på Skånegården 

S
kånegårdsv. 5, B

unkeflostrand. 

Telefon 040-630 80 89 
Erbjudande: 15%

 rabatt på allt bröd.

◗ Svenska 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 1495:-, 

dessutom
 bjuder vi på uppläggningsavgiften 

på 599:-. Totalt får varje m
edlem

 en rabatt 

av S
venska A

larm
 på totalt 2094:-.

◗ 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 lös-

vikt till ordinarie pris (gäller ej Kusm
i, Löv 

och annat förpackat te).

◗ PC
-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

unkeflostrand 

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

49:-! (G
äller nr. 1–17 på m

enyn år 2014). 

Kan utnyttjas 2 ggr och kan ej kom
bineras m

ed 

andra erbjudanden.   
❑

  ❑

◗ S
polarna 

Industrigatan 96, 291 36 K
ristianstad  

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

 rabatt på sam
tliga 

arbeten till villaföreningens m
edlem

m
ar. 

Hushållets adress

G
yn

n
a våra sp

o
n

so
rer 

                 – d
e gyn

n
ar o

ss!

2
014


