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STYRELSEN 2015

LEDARE

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

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

På årsmötet informerade 
friskvårdsterapeuten Petra 
Eninge oss om friskvård och 
konsten att lära sig att andas 
rätt, ta hand om oss själva. 
Det har vi nu möjlighet till 
i vårt utegym och våra ut-
märkta motionsslingor. Det 
är fler och fler som har upp-
täckt dem, vilket är glädjan-
de. Vi vet att utegym ger bra 
träningsmöjligheter för alla 
och stärker folkhälsan, både 
genom möjlighet till gratis 
motion och genom umgäng-
et med andra som befinner 
sig på platsen. Avstånden på 
slingorna är uppmätta med 
olika färger, från 750 m till 
5 km. Passa på att utmana 
er själva gå/spring en eller 
två rundor och avsluta med 
några rörelser på gymmet. 
Ni kommer snart att märka 
att ni mår bättre och orkar 
mer.

Återigen blev Valborgsfiran-
det mycket lyckat, tack vare 
hjälp av KFUM:s sjöscouter 
som fixade bålet och Bunke-
flo Scoutkår som ansvarade 
för fackeltåg och korvgrill-
ning. Kyrkokörens vårsånger 
under ledning av Per Grund-
berg uppskattades. Pontus 
Stenkvist återkom även i år, 
och han gjorde succé med 
sin sång, småprat och vårtal. 
Inte ska vi väl överge ett vin-
nande koncept!!
En skräpplockardag genom-
förde vi tillsammans med 
Broskolans FA-klasser. Bar-
nen var jätteduktiga och vi 
plockade flitigt säckarna 
fulla.  

Återkommande våraktivi-
teter är fågelvandring och 
barnloppis vilka är uppskat-
tade av både stora och små.
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 vux-
na måste hjälpas 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. 
Är du morgonpigg och vill 
stödja oss i arbetet med tra-
fikmanifestationen, ta kon- 
takt med styrelsen vi har fler 
plakat att låna ut.

Till höstens första temakväll 
hade vi bjudit in Ewa Gun 
Westford, kommunikations-
ansvarig vid polisområde 
Södra och Nordöstra Skåne. 
Hon gav oss många skratt 
och igenkänningstecken när 
hon med sin erfarenhet och 

engagemang berättade om 
sin uppväxt i Borrby och sitt 
yrkesliv inom Skånepolisen.
På temakväll nummer två 
kommer Mats Andersson 
meteorolog och känd från 
SVT att berätta om vädret 
och alla dess skiftningar. 
Årets julmarknad arrang-
eras den 12 december vid 
Ängsslätts centrum mellan 
kl. 11 och 14. Kom och mys, 
njut av glögg, dofter, julmu-
sik och mycket mera.
Styrelsen har som mål att 
kunna genomföra era för-
slag som ni ger oss muntligt 
eller via mail. Vi tar tack-
samt emot era idéer och 
tankar kring vad ni önskar. 
För att vi ska klara av de 
uppgifterna behöver vi nya 
styrelsemedlemmar. Det är 
några av oss som står i tur 
att avgå. Ta kontakt med sty-
relsen@bunkeflostrand.nu 
eller via tel. 0735-110324, 
Birgitta Jeppsson, ordf.

Jag tackar för mig och öns-
kar ER alla en GOD JUL och 
ett aktivt föreningsår 2016.

Tack för att du läser 
BunkefloBladet!

Birgitta Jeppsson, ordf.

När jag ser tillbaka på året är det flera saker som vi i 
styrelsen känner oss nöjda med. Medborgarförslaget 
som vi fick in av en medlem om behovet av ett utegym 
har gett resultat. Med gemensamma krafter och skri
velse till fritidsnämnden lyckades styrelsen motivera 
varför just vi i Bunkeflostrand behöver ett utegym. Det 
kändes då naturligt att besluta om att 2015 skulle gå i 
hälsans tecken. 
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Vi vet idag att effekterna på 
miljön snarare blev positi-
va och tillförde renare vatten 
och mer fisk till Öresund. Det 
vi också vet är att hela Bun-
keflostrand idag anses till-
höra Malmös absolut popu-
läraste bostadsområden för 
alla åldrar. Detta visar sig inte 
minst i prisstegringar och 
ökande intressebevakningar 
för just Bunkeflostrand. Från 
2013 till idag har antalet för-
säljningar ökat med 6% mätt 
över samma period (1/1–
31/10). Dessutom har med-
elpriset i Bunkeflostrand ökat 

med osannolika 11% under 
samma period. Snacka om 
guldrush, på Guldkusten. 
Idag går fler och fler över 
till att bevaka ett område 
som kan tänkas bli en fram-
tida hemvist. Bevakningen 
görs enkelt genom det digi-
tala systemet HittaHem.se. 
HittaHem säger sig ha 100% 
av samtliga hus och bostads-
rätter som är till salu, medan 
den gamla trotjänaren Hem-
net missar alla de som säljs 
på den så kallade ”förmark-
naden”. HittaHem spind-
lar övriga bostadssajter och 

har dessutom sitt trumfkort, 
Snart till salu-objekt, och blir 
på så vis 100%-iga. Stora 
mäklarbyråer vittnar om att 
en så stor del som 30% av 
försäljningarna sker på för-
marknaden. Det innebär att 
om man inte bevakar sitt 
område genom HittaHem.
se så missar man många för-
säljningar som s.k. ”flyger 
under radarn”. Många för-
säljningar sker p.g.a. ekono-
miska bekymmer, skilsmäs-
sor samt dödsfall i familjen, 
vilket gör att man som säl-
jare föredrar ovanstående 
matchmakingsystem. Det 
går till på det enkla viset att 
du, eller med hjälp av din 
lokala mäklare, ritar på Hitta-
Hems webkarta var du vill 
leta efter bostad och vilka 
krav du har på det praktiska 
och det ekonomiska planet. 
Från och med den stunden 

har du full koll på både för-
marknaden och den konven-
tionella genom inbjudningar 
från mäklarna till de V.I.P.-
visningar som hålls innan 
man eventuellt lägger ut 
objektet på marknaden.  

Vi ses väl i pulkabacken i 
Grevens Park eller på snö-
bollskriget i ”Afrikaparken”? 
God Jul på er alla…

Peter Landgren 
Registrerad Fastighetsmäklare 

och ledamot av Mäklarsamfundet

Snacka om guldrush, på Guldkusten
Det vedertagna smeknamnet för området Bunkeflo
strand sedan Öresundsbrons invigning är som vi alla 
vet, Guldkusten. Stora media rubriker projektåren 
1993–1994, innan broinvigningen år 2000, löd: – Bron 
kommer att störa faunan och huspriserna kommer att 
falla eftersom både ljudet och avgaserna från brotrafi
ken är oundvikliga störningsmoment.
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BUNKEFLOSTRAND FIBERFÖRENING

Det blir fiber i etapp 2 också!

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

Nu har området nått 71 % 
vilket ger de anmälda den 
lägsta avgiften, om fastig-
heten tillhör en del som har 
uppnått 70 %.  Det kan bli 
dyrt att i efterhand försöka 
få fiber draget till sin fastig-
het, vilket kan göra att huset 
får färre spekulanter vid en 
försäljning och därmed ock-
så ett lägre försäljningspris.

Följ utvecklingen
Om Malmö stadsnät håller 
sin tidplan kommer de att 
börja grävarbetena under 
juli/augusti 2016 och be-
räknas vara färdiga några 
månader senare. Det går att 
följa utvecklingen på Bun-

keflostrand Fiberförenings 
hemsida http://bunkeflo-
strand.org. Se till att hålla er 
uppdaterade kring nyheter 
via den hemsidan. Alla som 
vill ha fiber måste bli med-
lemmar hos Bunkeflostrand 
Fiberförening, vilket är kost-
nadsfritt. 

Anmälan 
Det är med fiberföreningen 
som Malmö stadsnät skriver 
ett nyttjanderättsavtal. Det 
är även fiberföreningen som 
förhandlar kontrakt med le-
verantör av fiber, som de för-
sta två åren blir OwnIT, men 
som sedan kan omförhand-
las. OwnITs hemsida där 

man gör sin anmälan direkt är  
https://villafiber.ownit.se/ 
bunkeflostrand

Om man saknar BankID för 
att registrera sig kan man 

De två drivande personerna för detta 
projekt är:

Gier V Hagen och Ulrika Ehrnström.

De har lagt många ideella timmar på 
projektet och på väldigt kort tid. Geir 
är föräldraledig IT-konsult och Ulrika,  
som för tillfället är arbetssökande, är 
IT-projektledare och civilekonom.

All kontakt sker vi hemsidan!

Delmål 1 för för fiberföreningen Bunkeflostrand Norra, 
Södra och Strandhem, var att nå 50 % anmälda vilket 
var en förutsättning för att OwnIT skulle kunna skicka 
in en ansökan till Malmö stadsnät om att få fiber dra
get här i området. Det gjordes den siste oktober. 

välja på anmälningssidan att 
få ett kontrakt hemskickat 
med post som måste signe-
ras och returneras.

Bunkeflostrand Fiberförening



BUNKEFLO GILLE

5www.bunkeflostrand.nu

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 %

Bomhög: Ättehög från sen 
bronsålder vid rondellen 
Klagshamnsvägen/Fjäril-
gatan. Togs bort när Klags-
hamnsvägen rättades ut 
1974. Förutom bronsålders-
fynd hittades även en häll-
kista från stenåldern, järn-
ålderfynd och silvermynt. 

Breplatsen: Plats vid stran-
den nedanför nuvarande 
Fiskaregränd där fiskarna 
på 1800-talet och tidigt 
1900-talet hade sina fiske-
hoddor och där fiskenäten 
hängdes till tork.

Bunkeflod: Namnet på Bun-
keflo på 1800-talet. Nam-
net Bunkeflo är belagt från 
1250-talet. Ursprung okänt 
men kan ha att göra med or-
det bunke i betydelsen hög, 
och ordet flo i betydelsen 
bäck. En bäck gick från dam-
men öster om Bunkeflo by till 
Komossen väster om byn. 

”Kärringaholled”: Folkligt 
namn på en djup vik i Stenö-
rens södra ända, nu igen-
sandad i mynningen. Enligt 
sägnen skall en bondhustru 
ha försvunnit där med en 
häst och vagn när hon gick 
genom isen under sten-
hämtning till husbygge. Kan 
ha varit en gammal vikinga-
hamn.

Porse Haffun: Namn på 
hamnanläggning i Bunkeflo 
i danskt dokument från år 
1522. Kan vara ”kärringahol-
led” på Stenören.

Öbergs Handelsträdgård: 
Låg öster om Klagshamns-
vägen och norr om Naffen-
torpsvägen, numera riven. 
Var socknens största växt-
husanläggning med 30 000 
kvm under glas. 

Betesgården (Ängagården): 
Gård på Vintrie strandängar 

strax öster om Grevens park, 
uppförd 1937 av grevarna 
Hamilton på Barsebäck, ri-
ven 1960. 

Grevens park: Träddunge 
på Vintrie strandmark plan-
terad i början av 1900- 
talet. Strandmarken ägdes 
till stor del av grevefamiljen 
Hamilton från 1700-talet 
fram till 1930-talet. Vintrie 
IK hade fotbollsplan väster 
om dungen. Under 50-talet 
fanns här en nudistkoloni.

John Lundvallsgatan: Upp-
kallad efter sjökapten John 
Lundvall på Limhamn som 
ägde marken. 

Nils Månssons väg: Namn-
given efter kalkbrotts-
arbetare Nils Månsson, 
som hade ett koställe söder 
om Bunkeflovägen. Han var 
även fritidsslaktare, spel-
man och ett stort original. 

Ola Brorssons väg: Huvud-
gata i villaområde som upp-
fördes på 50-talet, på Brors-
sons tidigare mark (Bunkeflo 
9:2). Gården revs 1996. 

Bunkeflo idrottsplats: Den 
första idrottsplatsen låg ös-
ter om Klagshamnsvägen 
och söder om Ola Brorssons 
väg på mark köpt 1943 av 
kommunen från Emil Brors-
son. Den nuvarande idrotts-
platsen uppfördes 1963 på 
Vintrie prästboställes mark. 

Vill du veta mer?
Bli medlem i Hembygdsför-
eningen Bunkeflo Gille, som 
arbetar för att bevara kultu-
rella och miljömässiga vär-
den i gamla Bunkeflo sock-
en. Medlemsavgift 50:-/år 
inbetalas till bankgiro 5489-
7160. Du kan även köpa häf-
ten om Bunkeflos historia. 

www.bunkeflogille.se

Visste du detta om Bunkeflostrand?

Klagshamnsvägen 6, 218 36 Bunkeflostrand  ◆  040-620 00 05  ◆   www.bilisyd.se
Öppettider: Måndag – fredag 11.00–18.00. Lördag 11.00–14.00
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Är du medlem i villaföreningen?
Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening. Sätt in 200:-/hushåll 
på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn, adress, mailadress samt vilket år avgiften avser.

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. 
◗ 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 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 Kusm
i, Löv och annat 

förpackat te).
◗ TL D

etect A
B

 (H
em

larm
):  

Telefon: 0771-760202 
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

unkeflostrand” som
 partnerkod.

Hos oss är tid det viktigaste 
Du kan bidra med! Till Lions 
på Limhamn kan Du skänka 
din tid där visar vi hur Du kan 
göra en god gärning oavsett 
hur litet tid Du har. Redan nu 

har Du lagt ner ca 10 sekun-
der på att läsa om oss och 
et mer om vad vi gör. 
Och kanske berättar 
Du för någon om oss. 
Då har de 15 sekunderna 

STORT GRATTIS!
Till Seniorerna SPF Bunke-
flostrand att ni lyckats få 
Malmö stad/Gatukontoret 
att besluta om en toalett i 
Grevens Park. Det är gläd-
jande att det efter så många 
års skrivande och medbor-
garförslag  äntligen kommer 
i mål. Trägen vinner! En ex-
tra eloge till Lars Bengtsson 
i Seniorerna för gott arbete. 

HAR DU 15 SEKUNDER?
räckt mycket längre. Vill Du 

veta mer ring Bertil Gö-
ransson, 070-517 30 82.
Söndagen den 10 janu-
ari ses vi när vi hämtar 

Din uttjänta julgran. Den 

ger värme och omsorg till 
personer i vår närhet både 
här och ute i världen. Du får 
en lapp i din brevlåda längre 
fram.

LIONS på Limhamn

SMÅTT & GOTT

Våra kunder gillar oss
Vi har nöjdast kunder sett till hela bankbranschen, 
privat och företag sammanslaget.

Enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex, 
den 5 oktober 2015.

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

SNÖRÖJNINGSANSVAR I MALMÖ
Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar 
för snöröjning och halkbekämpning. Malmö stads gatukon-
tor har ansvar för vinterväghållningen på offentliga platser, 
såsom kommunala körbanor, cykelvägar, torg och vissa 
gångbanor. Gatukontoret bevakar läget, planerar åtgärder 
och beställer genomförandet av sina entreprenörer. Villa-
ägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att 
det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus. Det gäller 
även andra ytor för gångtrafiken även om de inte kallas för 
trottoarer. Det är också fastighetsägarens skyldighet att ta 
bort istappar som hänger ner från fastigheten.

PARKERING
När det gäller parkeringen 
vid Sundsbro/Ängsslätts-
skolan har man vid över-
synen av alla P-platser vid 
Malmös skolor, bedömt den 
vara av sådan storlek och till 
för flera verksamheter att 
det var bättre att sätta upp 
P-automat än att begränsa 
tillgängligheten via olika ty-
per av tillstånd. 

www.bunkeflostrand.nu
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VAD ÄR DET DOM BYGGER?

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. 

Ögonkonsult Kristine Bundgaard Kjellingbro 
kommer till oss på torsdagar. Våra duktiga djur-

sjukvårdare kan hjälpa dig med kostrådgivning, kloklippning och mycket annat. 

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

Nyhet! Numera kan ni boka tid till vaccination och kloklipp hemifrån via

Gilla oss på Facebook!

PLANBESKRIVNING De
taljplan för del av fastig
heten Bunkeflostrand 3:1 
m. fl. i Bunkeflostrand i 
Malmö
Planens syfte och 
huvuddrag
Syftet med planen är att 
göra det möjligt att bygga 
en tillfällig betongfabrik som 
ska drivas av Betongindustri 
AB. Bolaget ingår i Heidel-
berg Cement Group.

Verksamheten är tänkt att 
bedrivas i 10 år. Därefter 
blir ändamålet kontor, små-
industri och hantverk. Den 
befintliga gården Almhov 
som ingår i planförslaget ska 
delvis bevaras och kan an-
vändas som kontor.

I planförslaget ingår också 
att Blåsebergavägen för-
längs norrut och kopplas 

samman med föreslagen 
väg i Dp 4959, Limhamn 
155:504 m.fl. Elinelunds 
gård. Den befintliga gatu-
bron över järnvägen till och 
från Danmark ingår också i 
planförslaget. Malmö stad 
äger planområdet och kom-
mer att upplåta delar av om-
rådet till Betongindustri AB 
som ett arrende under 10 år.

Planförslaget är uppdelat i 
två områden. De ligger öster 
om Bunkeflo Återvinnings-
central i Bunkeflostrand och 
utgör en del av fastigheten 
Bunkeflostrand 3:1.

I norr begränsas det större 
planområdet av järnvägen 
till och från Danmark, i söder 
av Gottorpsvägen, i öster 
av naturområdet som ingår 
i Pildammsstråket samt i 
väster av Blåsebergavägen 
och Bunkeflo Återvinnings-
central. Det mindre planom-

rådet utgör en förlängning 
av Blåsebergavägen norrut, 
omfattar den befintliga ga-
tubron över järnvägen (Järn-
vägen 1:1) samt fortsätter 
norrut efter bron ca 20 
meter och ansluter till före-
slagen väg i ”Dp 4959, Lim-

Tillfällig betongfabrik
hamn 155:505 m. fl. Eline-
lunds gård”.

Du kan läsa mer via länken:
http://malmo.se/download
/18.723670df13bb7e8db1bd
7be/1383643684708/524
6+planbeskrivning.pdf

www.bunkeflostrand.nu
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RECEPT

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
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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.

250 gr smör
2,5 dl socker
1 dl gul sirap
Tillsammans upphettas 
detta Obs! ej kokas.
 
75 gr hackad mandel
50 gr suckat hackat
1 msk malen kanel
1/2 msk nejlika

1/2 msk bikarbonat
2 msk vatten
500 gr mjöl
Blandas och tillsätt det 
som upphettats.
Forma till rullar och kyl 
eller frys.
På bakdagen: skär i tunna 
skivor och baka i 180 ° 
ca 10 min.

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.

Så här i jultider brukar man vilja pyssla lite i köket och 
vad passar väl bättre än att göra egna pepparkakor? 
Här nedan följer ett recept som vi fått av Limhamns 
Kakbod som dom kallar för ”Farmors pepparkakor”.

Farmors pepparkakor
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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.

Berätta lite kort om Ängsdals 
skola:
– Ängsdals skola är en liten, 
fristående grundskola med 
elever från förskoleklass till 
årskurs 9. Skolan drivs till-
sammans med tre förskolor, 
varav en ligger i anslutning till 
skolan i Bunkeflostrand, som 
ett personalägt aktiebolag. 
Skolan startades år 2000 
och har sedan vuxit suc-
cessivt. Verksamheten har 
lokaler, dels vid Brovallen, 
där eleverna i förskoleklass 
t.o.m. årskurs 5 går, dels 
ovanpå Wihlborgs Arena 
där eleverna i årskurs 6–9 
huvudsakligen huserar.

258 elever 
Skolan vid Brovallen har 
även specialsalar för NO, 
hemkunskap, slöjd och mu-
sik som används av både de 
äldre och yngre eleverna. På 
skolan går för närvarande 
258 elever och det finns en 
klass per årskurs. För elever-
na i F-5 finns även en fritids-
verksamhet på morgonen 
och eftermiddagen samt un-
der skolloven. Sammanlagt 
arbetar 28 lärare och peda-
goger på Ängsdals skola.

Hur länge har du arbetat som 
biträdande rektor?
– Jag började arbeta på Ängs-
dals skola i samband med 
att skolan skulle byggas ut 
med ett högstadium 2005. 
Då kom jag till skolan som 
lärare i matematik och NO. 
Det var jag som, tillsammans 
med Malin Edroth (språk-

lärare) och Lars Strindelius 
(SO-lärare), fick uppdraget 
att starta upp en verksam-
het för de äldre eleverna. Fler 
lärare tillkom i samband med 
att verksamheten växte och 
att nya behov uppkom.

Studerar parallellt 
– Mellan 2005 och 2012 ar-
betade jag som lärare och 
mentor för elever i årkurs 
6–9, då min ”sista” klass gick 
ut årkurs 9. Det sista året 
som lärare kombinerade jag 
med att ha skolledaruppdrag 
på halvtid. Nu är jag inne på 
mitt tredje år som biträdan-
de rektor på Ängsdals skola 
och studerar parallellt på 
rektorsprogrammet.

Vad ser du som din huvudsak
liga uppgift som skolledare?
– Givetvis handlar det om att 
säkerställa att skolan arbetar 
mot de nationella styrdoku-
ment som finns angivna i t. 
ex. skollag och läroplan. Det-
ta innefattar allt från kun-
skapsmål och värdegrunds-
mål. Eleverna ska må bra, ha 
en trygg skolgång och en så 
god kunskapsutveckling som 
möjligt. Sedan är min uppgift 
att göra en bra verksamhet 
ännu bättre, att kunna iden-
tifiera utvecklingsområden 
för att sedan tillsammans 
med lärare och övrig perso-
nal målmedvetet arbeta mot 
dessa.

Ständig utveckling 
– Just skolutvecklingsupp-
draget är något som alltid 

intresserat mig och är en 
stor anledning till att jag 
nu arbetar som biträdande 
rektor. Jag anser inte att en 
verksamhet kan betraktas 
som färdig utan är i ständigt 
behov av utveckling och för-
bättring. Jag blir aldrig nöjd… 
ha, ha.

Hur skulle du beskriva verk
samheten på Ängsdals skola?
– Jag vill, och tror, att Ängs-
dals skola upplevs som en 
trygg skola där eleverna trivs 
bra och ges möjlighet till en 
god kunskapsutveckling. För 
att lyckas med är det viktigt 
att bygga upp bra relationer 
mellan barnen och oss vuxna. 
Hos oss finnas det inte några 
”mina” och ”dina” elever, alla 
elever är våra elever och alla 
har ett gemensamt ansvar 
för eleverna.

Skolans dörr  öppen
– Vidare tror jag på att sko-
lans verksamhet ska vara 
transparent och öppen, det 
ska vara enkelt att ta del av 
vad eleverna gör i skolan 
och hur det går för dem. 
Vårdnadshavarna ska alltid 
känna sig välkomna med frå-
gor och funderingar, skolans 
dörr ska stå öppen för vård-
nadshavare som vill hälsa på 
och följa med under delar av 
skoldagen. Sedan måste vi 
verka utifrån varje enskilds 
elevs bästa, förstå att elever 
är olika och således är i be-
hov av olika saker. En klass 
på 25 elever ska kunna ges 
en uppgift som sedan kan 
lösas på 25 olika sätt, att alla 
ska göra likadant är på inget 
sätt rättvist. Är vi, som ver-
kar på skolan, övertygande 

om detta, ökar chanserna 
för att varje elev ska lyckas 
och optimera sin kunskaps-
utveckling.

Lyckas väldigt väl 
– Bland annat ger vår sats-
ning på digitala verktyg elev-
erna dessa förutsättningar, 
att de själv blir medvetna om 
sitt lärande och hittar arbets-
former som passar just dem. 
Detta gynnar alla elever men 
särskilt elever med t. ex. dys-
lexi som är i behov av lite ex-
tra hjälp och stöd. Elevernas 
resultat skvallrar om att vi 
lyckas väldigt väl med detta 
och elever som kommer och 
hälsar på, efter att de börjat 
gymnasiet, berättar att det 
går fortsatt bra för dem.

– Eleverna ska lämna Ängs-
dals skola med de förmågor 
som våra ledord försöker be-
skriva – kreativitet, stolthet, 
lust och självständighet!

Johan Risborn, 
biträdande rektor 
på Ängsdals skola

Vi bad Johan Risborn, biträdande rektor på Ängsdals 
skola, att berätta lite om verksamheten på skolan och 
hans uppdrag som skolledare. 

Kreativitet, stolthet, lust och självständighet!

Johan Risborn
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BIBLIOTEKET

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

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

Inget att läsa? Vi tipsar gärna! Kom in till oss och 
håll även utkik efter våra arrangemang som sträcker 

Bunkeflostrands bibliotek
Klagshamnsvägen 46 • Telefon: 040-660 85 11
malmo.se/bunkeflostrandsbiblioteket
Öppettider
Måndag 13–19. Onsdag 10–14. Torsdag 10–14. 
Fredag 13–17
Stängt under julhelgen: 
24–26 december, 31 december–1 januari, 6 januari

Harguden Isopo – En ainumyt från 
Japan återberättad av Hisakazu 
Fujimura & Yae Shitaku, bilder av 
Keizaburo Tejima.

Harguden Isopo är något så 
ovanligt som en japansk bilderbok 
där bilderna är gjorda i träsnitt. En 
otroligt vacker saga om gemen-
skap, om att vara gammal, att 
vara ung, stark och svag.

Film för de minsta barnen baserad 
på Lena Sjöbergs Augustnomine
rade barnbok Tänk Om…

Tänk om… Regi och manus Linda 
Hambäck & Marika Heidebäck. 
En busig äventyrsberättelse som 
sjungs fram av Nina Persson.

Resa i månljus av Antal Szerb

Ett magiskt språk, en både gri-
pande och roande berättelse som 
utspelar sig i Italien och i Venedigs 
gränder. 

De bortglömda: andra världskriget 
i Afrika, Asien, Oceanien och Latin
amerika av Folke Schimanski

Är man det minsta historiein-
tresserad får man inte missa De 
bortglömda. Folke Schimanski, 
som även är journalist, blottlägger 
med säker penna en undanträngd 
och viktig del av historien. 

Mördarens apa av Jakob Wegelius.

En bok som både har vunnit 
Augustpriset och Nordiska rådets 
litteraturpris för barn och unga. 
En äventyrsberättelse som slår 
det mesta!

sig från sagostunder, babyrytmik och minibio för de 
minsta, till bokcirklar och kulturtips för vuxna.

Varmt välkomna till Bunkeflostrands bibliotek!
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LIMHAMN HOCKEY

ALLA ska känna sig välkomna!

Limhamn hockey har arbetat 
med frågan inom ramen för 
initiativet ”Hockey för alla” 
men vill nu göra ett omtag 
med denna satsning. Nytt är 
att arbeta för att förstärka 
förankringen i föreningens 
närområde genom att eta-
blera och fördjupa samar-
bete med andra aktörer i 
geografin som till exempel 
skolor och andra idrottsför-
eningar. Vi vill också bli mer 
synliga genom olika mark-
nadsföringsinsatser som att 
visa på Limhamn hockeys 
potential som positiv kraft i 
närområdet. Föreningen har 

möjlighet att fånga upp barn 
och ungdomar och ge dem 
en god fritid och chans att få 
utvecklas genom idrotten.

”Hockey för alla” 
Lim hamn hockey vill med 
”Hockey för alla” uppnå föl-
jande:
– Ökad tillgänglighet genom 
förstärkt rekrytering (ökad 
synlighet och positiv när-
varo i vårt närområde).
– Vårda och behålla bar-
nen genom att bland annat 
satsa på vidareutbildning 
och uppföljning av tränare 
och ledare.

Tjejhockey på Limhamn 
Vi på Limhamn hockey sat-
sar på tjejhockey. Det hand-
lar om att jobba för att ge 
plats för alla som vill vara 
med, att utveckla och stärka 
barn- och ungdomsidrot-
ten genom att skapa för-
utsättningar för ett brett 
deltagande. Nyckelord i 
satsningen är glädje, gemen-
skap, delaktighet och allas 
rätt att vara med. Ambitio-
nen är att få ihop ett rent 
tjejlag.

Tjej-cup 
Redan idag gör vi mycket: 
Vi erbjuder skridsko- och 
hockeyskola. Vi har även 
anordnat en tjej-cup på Lim-
hamn. Vi har utökat med 
omklädningsrum och förråd 
för utrustning samt avsatt 
is tider. Lars Winberg, pappa 
till Sveriges mest meriterade 
landslagsspelare i Damkro-

Limhamn hockey vill verka för att göra ishockeyn till
gänglig för alla. Det handlar om att erbjuda en me
ningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Att ge dem 
en chans att få utvecklas både som hockeyspelare och 
som människa i den gemenskap som ett lag utgör. Vi 
tycker inte att kostnaderna för en sport ska få vara av
görande för möjlighet till deltagande.

Specialträning = fri åkning varje vardag mellan 15–16 för våra medlemmar

Vi har en begagnat shop...hockey ska inte behöva bli föööör dyr

norna, Pernilla Winberg, 
stöttar satsningen liksom 
Nina Söderberg som spelat 
47 landskamper.

Satsa i unga åldrar 
Vi försöker vara ute och pro-
filera oss via dagstidningar 
och massutskick i närområ-
det. Vi hade möjlighet att få 
vara med på invigningen av 
Damhockey-VM på Rosen-
gård och även delta, till-
sammans med Leif Boork, 
vid invigningen av isrinken 
på Mobila. Idag har vi cirka 
27 flickor i vår skridsko- och 
hockeyskola. Många fler har 
provat på och vi hoppas på 
ännu fler. Vi vill börja sats-
ningen i unga åldrar för att 
bygga upp en grupp som kan 
bli goda förebilder för kom-
mande säsonger, så att fler 
och fler flickor söker sig hit.

Läs gärna mer på: http://www.
laget.se/LimhamnHockey
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VÅRA SENASTE AKTIVITETER

Vaborgsmässoafton 30 april
När eftermiddagens regn slutat och solen tittade fram gick 
iordningsställandet som en dans för de inblandande. By-
borna strömmade till och med Pontus Stenkvists guidning 
genom kvällen med sång, gitarrspel och skämt, så blev det 
en lyckad kväll. Bunkeflo kyrkokörs strålande sång under 
ledning av Per Grundberg gjorde tillsammans med scouter-
na att det blev en både högtidligt och en trevlig inramning 
av kvällen.

Alltid något på gång med villaföreningen…
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.

Fågelvandring 2 maj
Vi samlades  nere vid strandängarna för en Fågelvandring 
med Mats Johannesson. Underbart väder om än lite kyliga 
vindar... Vi fick lära oss mycket om tropikflyttarna, det 
fåglar som flyttar söderut under vintern ner till söder om 
Sahara. Det som verkligen förhöjde denna turen var att vi 
fått låna s.k. ”Whispers”, en hörsnäcka som sätts utanpå 
örat och som gör att alla hör klart och tydligt vad Mats 
säger utan att behöva stå precis intill honom.

Skräpplockardag 21 april
Hela vecka 17 är Skräpplockarvecka hos ”Håll Sverige rent”. 
Villaföreningen tog kontakt med skolorna i Bunkeflostrand
för att få till ett samarbete med detta projektet och fick 
napp från en förskoleklass på Broskolan. Vi samlades vid 
Centrum kl 9.30 och skolan hade fått sopsäckar av kom-
munen samt handskar och vi hade kontaktat PEAB för att 
få låna ”plockpinnar”. Vilket fantastiskt väder och vilka 
underbart duktiga barn!

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!

Nyhet!
Nu köper ni lätt presentkort online 
på hemsidan!
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VÅRA SENASTE AKTIVITETER

Årsmöte 2016
Bunkeflostrands villaförening sammankallar till årsmöte måndagen den 15 februari 
kl. 19.00 i Birgittasalen, Strandkyrkan. Alla som kommer till årsmötet är med 
i en utlottning av fina priser. Naturligtvis bjuds det på fika!

Barnloppis 9 maj
Fullbokat blev det på loppisen och vi måste sätta en gräns 
för hur många bord som kan hyras ut för att folk ska kunna 
komma till och handla också... Här kunde man i alla fall hit-
ta allt vad man kan tänkas behöva under ett barns uppväxt. 
Mycket folk och trångt blev det emellanåt. För den som 
behövde en liten paus var det nära till fikaförsäljningen.

Föreningsdag 29 augusti
Ja så har ytterligare en Föreningsdag gått av stapeln! Fint 
väder och välbesökt kan vi nog sammanfatta dagen med. 
Vi passade bl. a. på att be folk skriva under ett upprop vi 
ska lämna till fastighetsägaren till Angslätt Centrum om 
att det borde snyggas till. Vi hade också en tävling där man 
skulle gissa var bilderna var tagna i Bunkeflostrand som 
lockade både gamla och unga att deltaga i. Populärt bland 
barnen var i alla fall hoppborgen som vi hyrt in.

Ewa Gun Westford 26 oktober
Vilken härlig Borrbytös! Det blev många skratt när Ewa Gun 
Westford gästade oss i Birgittasalen. Hon berättade bl. a. 
en del historier om byns berömda doktor Cavallin och om 
kunderna i sin pappas barberarsalong. Naturligtvis blev det 
också en hel del historier om hennes yrkesliv som polis-
kvinna... Till detta bjöd vi på uppskattad go’fika i form av 
Limhamnsbomb med kaffe.

Mats Andersson 23 november
En välkänd tv-profil som jobbar som meteorolog på SMHI 
i Malmö gästades oss denna temakväll. Vädret pratar ju 
alla om och är ofta inledningen till en konversation.  Mats 
berättade bl. a. om hur meteorologi föddes på 1850-talet 
och om hur vädret påverkade andra världskriget. Många 
hade anmält sig till denna kväll och vi bjöd på smörrebrød, 
ett glas vin och kaffe.



EKOSTRÅKET

Pildammsstråkets förläng-
ning, eller det så kallade 
Ekostråket är ett av Malmös 
viktigaste grönstråk. I sin 
slutliga utbredning ska grön-
stråket binda samman cen-
trala Malmö med kusten och 
Bunkeflo strandängar. Grön-
stråket är tydligt redovisat i 
gällande Översiktsplan och 
har funnits med i stadens 
planering sedan 1980-talet.

Gatukontorets projekt 8440 
innefattar ca 9 ha och del-
sträckan från befintliga 
Elinelundsparken i norr till 
Ekopassagen under Yttre 
Ringvägen i söder. Malmö 
Stad äger all mark inom pro-
jektområdet och området 
sköts idag av Fastighetskon-
toret resp. Gatukontoret.

Syftet med projektet är att 
i enlighet med gällande de-
taljplaner, Översiktsplanens 
och Grönplanens intentioner 
bygga ut det viktiga grönst-
råket och öka de rekreativa 
och biologiska kvalitéerna 
utmed denna delsträcka. I 
och med detta projekt knyts 
befintliga gång- och cykelsti-
gar ihop, liksom ridstigar och 
tillgängliggör denna del av 

Malmö för stadsnära rekrea-
tion och ekosystemtjänster.

Gällande Översiktsplan (an-
tagen 2014). Här redovisas 
det övergripande grönstråket 
från Pildammsparken söder-
ut till Bunkeflostrandängar. 
Intentionen med grönstråket 
är att förbättra närheten och 
kopplingen mellan stadens 
gröna miljöer. Aktuellt pro-
jekt, delen Elinelundsparken 
till Ekopassagen ingår som 
en viktig delsträcka utmed 
stråket och knyter ihop den 
befintliga Elinelundsparken 
med Ekopassagen.

Leverans- och projekt-
mål 
Projektet förväntas ge föl-
jande leverans- och projekt-
mål:
• En ny gång- och cykelväg 

från Elinelundsparken till 
Ekopassagen.

• En ny ridstig från Eli-
nelundsparken till Ekopas-
sagen.

• En trafiksäkrad överfart 
över Gottorpsvägen.

• Sittplatser och grillplatser.
• Ängsytor, ny vegetation 

och åkersådder.

Beslutsunderlag till TN för genomförande av projektet 
Ekostråket – delen Elinelundsparken till Ekopassagen.
Här nedan följer en sammanfattning. Är du intresserad 
av att läsa mer, gå in på Gatukontoret, projekt 8440.
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 Gällande Översiktsplan (antagen 2014). Här redovisas det övergripande grönstråket från 
Pildammsparken söderut till Bunkeflostrandängar. Intentionen med grönstråket är att 
förbättra närheten och kopplingen mellan stadens gröna miljöer. Aktuellt projekt, delen 
Elinelundsparken till Ekopassagen ingår som en viktig delsträcka utmed stråket och 
knyter ihop den befintliga Elinelundsparken med Ekopassagen. 

 
Bild 1; Utsnitt ur gällande Översiktsplan. Ekostråket (markerat med röd oval) är ett av Malmös viktigaste 
grönstråk. Grönstråket kopplar samman Pildammsparken via Stadion, Ärtholmen, Kroksbäcksparken och 
Hyllie, via Elinelundsparken ner till Ekopassagen under Yttre Ringvägen och sedan söder ut utmed 
Bunkeflostrands östra gräns till Östra Strandhem och kusten vid Bunkeflo Strandängar. Aktuellt projektområde 
innefattar delsträckan från Elinelundsparken till Ekopassagen (markerat med orange streck).  
 

Planmässiga förutsättningar: 
Det aktuella projektet ingår i delar i följande detaljplaner: DP 4621, DP4501, DP4616, DP5246. 
Detaljplanerna har antagits mellan år 2001-2013, en tidsperiod då mycket 
infrastrukturförändringar skedde i området. Projektområdet har i ovan detaljplaner 
planbestämmelsen Natur samt Lokalgata. 
 

Nuvarande markanvändning: 
Projektområdet ligger på Malmö Stads mark som idag sköts genom Fastighetskontoret respektive 
Gatukontoret. 
 

 

 

Utsnitt ur gällande Översiktsplan. Ekostråket (markerat med röd oval) är ett av 
Malmös viktigaste grönstråk. Grönstråket kopplar samman Pildammsparken via 
Stadion, Ärtholmen, Kroksbäcksparken och Hyllie, via Elinelundsparken ner till 
Ekopassagen under Yttre Ringvägen och sedan söder ut utmed Bunkeflostrands 
östra gräns till Östra Strandhem och kusten vid Bunkeflo Strandängar. Aktuellt 
projektområde innefattar delsträckan från Elinelundsparken till Ekopassagen 
(markerat med orange streck).
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Bild 3, Kartbild över VASYD´s del inom projektområdet. 
 

2.7 Karta 

Projektområdet är beläget sydväst om Hyllie och öster om bostadsområdet Annestad . 
Projektområdet går under Citytunnelbanan och korsar Gottorpsvägen. 

 

 
Bild 4, Översiktsbild med projektområdet markerat i gult. Översiktsbild med projektområdet markerat i gult. 

Projektområdet är beläget sydväst om Hyllie och öster om bostadsområdet 
Annestad . Projektområdet går under Citytunnelbanan och korsar Gottorps
vägen.

Binda samman centrala Malmö med kusten 

Omfattning och innehåll
Projektområdet är totalt ca 
90 000 kvm. Ungefär en 
tredjedel av dessa omfattas 
av Gatukontorets ombygg-
nation. Knappt en tredjedel 
är befintliga naturytor där 
endast mindre justeringar 
görs. Övriga ytor är befint-
liga naturytor som bibehålls 
samt VASYDS ytor kring 
Eline lundsdiket. Entreprena-
den innefattar i stora drag:
• 1,1 km gång- och cykelbana
• 1,1 km ridstig
• 1,2 ha ängsyta, 250 m2 ny 

buskyta och ca 50 stycken 
nya träd.

• Trafiksäkrande åtgärd på 
en gång- och cykelöver-
fart. 

På den yta som tidigare va-
rit mark för plantskoleodling 
planteras nya rader av frukt-
träd och bärbuskar. Förutom 
att vara attraktivt för besö-
karen så gynnar fruktträden 

och bärbuskarna djuroch 
insektslivet på platsen. Inom 
projektområdet finns idag ett 
större bestånd av den ovan-
liga orkidén skogsknipprot 
vilken fortsatt gynnas i pro-
jektet genom att ängsytorna 
hålls öppna. För de delar i 
projektområdet som idag är 
åkermark är målsättningen 
att fortsatt bruka dessa med 
ettåriga sådder. Åkermarken 
kommer på det sättet ytter-
ligare öka stråkets rekreativa 
värde och samtidigt bidra 
med pollenkälla och vinter-
föda för bland annat bin och 
småfågel. Åkermarken kan 
på sikt bli aktuell för odling i 
andra former. 
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5.2 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten? 

Projektet lägger stor vikt vid förbättring av möjligheterna till ridning i området. Då ridsporten 
bland barn och ungdomar domineras av tjejer blir denna satsning extra viktigt som motvikt till de 
många aktivitetsytor i staden som idag övervägande används av killar. Projektet förväntas öka 
trygghetskänslan i området då naturytorna öppnas upp och görs attraktivare för fler besökare, 
vilket också gynnar jämställdheten.  

 
Bild 5. Malmö ridklubbs ungdomssektion, 2015. (foto: Malmö Ridklubb) 
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FÖR BUNKEFLOSTRAND

Fågeltornet på plats!
Man måste inte vara fågel-
skådare utan tornet kan an-
vändas av alla. Ta med en 
fikakorg och njut av utsikten. 
Du har Danmarksbron fram-
för Dig och den fantastiska 
naturen vid Dina fötter när 
Du besöker tornet. Tornet 
ligger ända ute vid strand-
kanten vid den så kallade Te-
reudden. Du hittar det rakt 
ner från Sjövägen och en stig 
har anlagts så att man lätt 

kan gå dit både med barn-
vagn och rullstol.

Det är ett gediget bygge 
utfört i ek allt gjort för att 
förlänga livstiden och skona 
miljön och det är PEAB som 
byggt. Fågeltornet ligger 
strategiskt i viken för att 
möjliggöra bra fågelskåd-
ning över den norra stran-
den och ängarna söderut. 
Detta skall vi Bunkeflobor 
vara rädda om och vårda så 
att vi får njuta länge av det.

Upprop för centret!

På Föreningsdagen  den 
29/8 gjorde vi ett  “Upp
rop “med följande text:
Bunkeflostrands Villaför-
ening har 600 hushåll som 
medlemmar, alltså ca 1400 
personer. Vi får många frå-
gor och kritik varför vi inte 
gör något åt centrets utse-
ende i Bunkeflostrand. Vi 
vill på detta sätt vädja till 
dig som fastighetsägare att 

investera, förbättra utform-
ningen och försköningen av 
centret. Det finns olika sätt 
att genomföra detta. Utlys 
en tävling och få in tips är ett 
exempel. Boende i Bunke-
flostrand ser fram emot en 
vacker plats att njuta av.

Detta uppropet fick 500 
namnunderskrifter och som 
skickades till fastighetsä-
garen. Vi väntar med spän-
ning på svar om vad som ska 
hända...

Välkommen
till din 
vårdcentral
 
I Bunkeflo är vården hälsosamt nära,  
vare sig du är ung eller gammal. 
På vår vårdcentral och BVC hittar du  
bred kompetens i form av specialister 
i allmänmedicin, kurator, psykolog och 
dietist, bland många andra.  

Vi hjälper dig med det mesta för din hälsa!

Klagshamnsvägen 46 – 040-623 47 80 
www.vardcentralenbunkeflo.se

Ett fint fågeltorn har vi fått, men ett trevligare centrum önskas också

Ett stort 

TACK 
till alla sponsorer som möjliggör 

att vi kan ge ut BunkefloBladet två 
gånger per år. Det är nu fjärde 
tidningen vi ger ut i egen regi, 

mycket tack vare er.
Hälsar styrelsen
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Julmarknad!
Lördagen den 12 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!

H järtligt välkomna!

Vi kan våra gator.

Gratis värdering 
av din bostad.

040-36 36 80 • info@landgren.com

Ta del av 
ditt erbjudande 

i Villa-
föreningen


