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LANDGREN

Vad jag blir glad! Jag och 
min familj flyttade själv 
till Bunkeflostrand 1993. 
”Hey chaparall” vad det 
har byggts och utvecklats 
sedan dess. Våra strand-
ängar har skyddats och 
förskolor och skolor har 
ploppat upp som små 
svampar ur mossan.
Men framförallt har ny
byggarna invaderat ”byn”.  
Olika spännande arkitek
turer blan das med färgska
lor i både teglade och putsa
de fasader.

Nu alldeles strax börjar 
säljstarten av de 61 alldeles 
unika och exklusiva rad och 
friliggande husen intill vat
tendraget mitt emot Skep
pargränd. De byggs i putsad 
sten och ädelträdörrar samt 
inslag av råglas. Hela vit
kalkade ekgolv och oerhört 
futu ristiska kök med köksö. 
Små lättskötta, men ack så 
fina, färdiganlagda tomter. 
Prisnivåer från 4,6 miljoner 

Öresundsbyn – En helt unik del av Bunkeflostrand

till dryga 6 miljoner för de 
största villorna med takter
rasser mm.

Det skall bli oerhört spän
nande och intressant att föl
ja detta projekt. Jag kommer 
ihåg det gamla Änglahu
set som låg precis vid infar

ten till området. Jag minns 
tillbaka på alla de tillfällen 
då jag och min två barn, på 
höstkvällarna, åkte ut på 
Strandgårdsvägen och spa
nade på rådjur och räv i 
strålkastarljuset från Vol
von. Ja det är inte undra på 
att man funderar lite över 

Bunkeflostrand har genomgått stora förändringar de senaste åren och det lär fortsätta. 
Villaföreningen måste följa med i utvecklingen och se till att påverka den. Det innebär troligen 

också att vi måste förändras i vårt sätt att arbeta och agera. Vill du vara med och påverka 
utvecklingen? Då finns det plats för dig i Villaföreningens styrelse eftersom det är några som 
känner att det är dags att lämna över stafettpinnen till nya krafter. Har du kunskap i ekonomi 

och vill bli kassör har vi ett viktigt och intressant uppdrag för dig. 

Är du en av dem som deltar i Valborgsmässofirandet eller andra aktiviteter som Villaföreningen 
arrangerar utan att betala medlemskap i föreningen? Tänk då på att det är andra som 
betalar för att du ska kunna delta! Utan betalande medlemmar kommer föreningen 

tvingas att upphöra med alla aktiviteter! Du är inte medlem bara för att du får Bunkeflobladet 
i din brevlåda, tidningen delas ut till alla villor i Bunkeflostrand, så kontrollera att du 

verkligen betalt årsavgiften. 

VILLAFÖRENINGEN HAR ETT AKUT BEHOV 
AV NYA STYRELSEMEDLEMMAR, OCH ATT 
DU BETALAT DIN MEDLEMSAVGIFT!

Var med och påverka 
utvecklingen i Bunkeflostrand!

Evenemanget sker ute på gröningen vid ICA’s par kering 
kl. 10–16. Det kommer att finnas marknadsknallar som 

säljer allt från godis till juldekorationer och smycken, 
barnkaruseller, chokladhjul, matvagnar med belgiska 

våfflor och churros m.m. På scen kommer Bunkeflo 
kyrkokör att sjunga och Malmö kulturskola kommer att 

bjuda oss på en blockflöjtskonsert.

Kom och hälsa på oss, känn atmosfären, dofterna 
och julkänslan tillsammans med oss...

 Välkommen!

Julmarknad 9-10 december!

var vår fauna skall ta vägen 
i trängseln med oss andra. 
Men jag tror att det finns 
plats för oss alla. 

God jul och Gott nytt år på er 
alla ”guldkustenbor”!

Peter Landgren

Ordförande: 
Ingegerd Thulin 
070600 71 84. Epost: ingegerd.thulin@bunkeflostrand.nu
Vice ordförande/Kassör: 
Rolf Lundahl 
04015 39 18. Epost: r.lundahl@ownit.nu
Sekreterare: 
Lena Svensson 
Epost: lena.svensson@bunkeflostrand.nu

Ledamöter:
Rickard Palheden Epost: rickard.jonsson@bunkeflostrand.nu
Marita Malmgren Epost: marita.malmgren@bunkeflostrand.nu
Andreas Fornestedt Epost: andreas.fornestedt@bunkeflostrand.nu
Christian Helldal Epost: christian.helldal@gmail.com
Suppleanter:
Philip Areskoug Epost: philip@areskougfilm.se
Ewa M Nilsson Epost: mammaewa59@gmail.com

Revisorer: Jan Hasselgren och Ingrid Mardell
Revisorssuppleanter: Christina Persson samt en vakant
Valberedning: Vakanta platser

STYRELSEN 2017

Detta nummer ges ut av Bunkeflostrands villaförening. 
Ansvarig utgivare: Ingegerd Thulin. 
Layout och original: Originalaren

Är du inte medlem i villaföreningen?
Bli det enkelt genom att sätta 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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Bunkeflostrands villaförening har årsmöte måndagen den 26 februari kl. 18.30 i Birgittasalen 
i Strandkyrkan och som vanligt bjuder vi på fika och svarar gärna på frågor, välkomna!



5www.bunkeflostrand.nu

HEMBYGDSFÖRENINGEN BUNKEFLO GILLE
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En varm eftermiddag i 
augusti släpper vi av vår 
dotter vid scoutstugan. 
Hon ska åka på Jamboree 
2017, en vecka långt stor-
läger. Ledarna och några 
av de andra äldre scou-
terna är där och håller på 
att packa utrustning på 
ett släp. Det är inte utan 
att jag känner ett styng 
av avundsjuka och nos-
talgi när jag tänker på när 
jag själv åkte på storläger 
som scout. 
När Christian, en av ledar
na, säger att de alltid behö
ver fler funktionärer utbris
ter min fru, ”Men skall vi inte 
anmäla oss och åka!?! Jag 
har kollat i appen med alla 
aktiviteter och kartan över 
lägerområdet. Det verkar 
helt fantastiskt organiserat.” 

Scouting – gemenskap, upplevelser och utmaningar

Två dagar senare sitter vi 
på varsin kontroll på Rin
kabyfältet, där Jamboree 
2017 har slagit läger. Jag 
med en kille från Indonesi
en och hon med en kille från 
England. Det är det här det 
handlar om – 11.000 scou

ter från Sverige och gäster 
från hela världen som de
lar på gemenskap, upplevel
ser och utmaningar. Det är 
härligt att vandra runt bland 
myllret av tält, se glädjen 
och höra skratten. Alla är 
välkomna och alla hjälps åt. 

Det finns café att hänga på 
med nya och gamla kom 
pisar, lägereld, uppträdande, 
testa att smida och mycket, 
mycket mer. Vi funktionä
rer har ett eget tält vi med, 
för umgänge, underhållning 
och aktiviteter – när vi inte 
är utposterade förstås.

Nu har vi, tillsammans med 
andra scoutföräldrar, bil
dat en ”Föräldrapatrull” 
som stöttar ledarna och sty
relsen i Bunkeflo scoutkår 
på olika sätt och beroen
de på behov, intressen och 
tid. Alla föräldrar är förstås 
mer än välkomna med sina 
kunskaper och sitt engage
mang. Det finns alltid nå
got att göra – renovering av 
scoutstugan, matlagning till 
läger, söka bidrag till fören
ingen, materialförvaltning…

Patrik Olsson
Föräldrapatrullen

www.bunkefloscout.se

Var blev alla affärerna av?
Under första hälften av 
1900-talet fanns det 
många affärer i Bunke-
flostrand. Var fanns de 
och vad var det för 
affärer? 
Den första affären i Bun
keflostrand, som vi vet var 
den låg, fanns på Båtmans
gränds sydsida, några tom
ter ned från Klagshamnsvä
gen. Det var en speceriaffär 
som öppnade år 1903. Redan 
1892 öppnades dock en affär 
på Naffentorps strandmark, 
men man vet inte var den var 
belägen.

På Bunkeflo strandmark, 
även kallad Bunkeflo Väs
ter (norra delen av Bunke
flostrand), öppnade Maria 
Holmström en speceriaffär 
1914, i korsningen Bunke
flovägen/Klagshamsnvä
gen (5). Marias son, Anton, 
som tog över affären efter 
henne var förutom handla
re även fastighetsspekulant 
i stor skala och i flera av de 
fastigheter på Bunkeflo väs
ter han ägde öppnade han 
affärer bl.a. i Frommahuset 
på hörnet av Bunkeflovägen 
och Björkallén.
I och med att tomter bör
jade styckas av i stor ska
la på Bunkeflo strandmark 
på 1920talet och befolk
ningen snabbt växte tillkom 
flera nya affärer. En öppna
des av Hans ”Greve “ Hans
son (3), som ägde den kring
byggda halmtäckta gård som 
låg där bensinstationen nu 
ligger. Han hade affären till 
sin bortgång 1962 då sonen 
Harry tog över. Harry hade 
den dock inte länge utan sål
de huset och flyttade till Lim
hamn. Huset finns kvar men 
affären upphörde då Harry 
flyttade. 
På 1930 talet hade Olga 
Karlsson en speceriaffär på 
västsidan av Klagshamnsvä
gen. Där hade sedan slakta
ren Gunnar Petterssons son 
Percy en köttaffär (9) och 

när huset köpts av Sven Sö
rensson öppnade denne en 
fiskaffär i lokalen. I det stora 
röda huset på strandvägens 
västra sida norr om handla
re Hanssons har funnits fle
ra affärer (2). I den norra de
len hade Svea och Lilly Steen 
i många år ett bageri och en 
mjölkaffär. I den södra hade 
Gunnar Pettersson under 
andra världskriget en köttaf

fär. Nu finns i båda affärerna 
en pizzarestaurang. 

År 1922 flyttade Alfred och 
Ada Persson in i ett nybyggt 
hus längst norrut på Strand
vägens västra sida (1). Under 
1930talet hade Alfred en 
taxirörelse. I den södra av de 
två affärslokaler som fanns 
på nedervåningen öppna
de Ove “ barberare” Anders
son en frisersalong 1933 och 
i den norra hade Alfreds och 
Adas dotter Inez en dam
frisering. Ove flyttade 1939 
in i den lådliknande bygg
nad som ligger på det röda 
husets tomt. Där hade han 
sin salong ända till 1976 då 
han slutade. När Ove och 
Inez flyttade tog Ada Pers
son själv över affärslokaler
na och hade där i många år 
en kombinerad speceri och 
manufakturaffär i många år. 
I ett lådliknande uthus på Al
bert Holmströms tomt öpp
nade Ragnar Holmström i 
början av 1930talet en cy
kel och radioaffär (8). Den 
togs 1938 över av Ture Jöns
son som förutom cykelrepa
ratör var brunnsborrare. 

I Bunkeflo socken har också 
funnits kaféer, År 1933 öpp
nade Albin Johansson ett 
kafé på Strandvägens öst
sida på Bunkeflo Väster (6). 
Kaféet kallades Lugnet men 
det gick inte alltid så lugnt 
till där. På kaféet laddade 
strandmarkens ungdomar 
upp innan de åkte till rotun
dan i Klagshamns Folkets 
Park för att dansa. Huset 

finns kvar relativt oförändrat 
På 1950talet öppnade Ada 
Perssons dotter Inga Hall
berg ett kafé med biljardsa
long i sitt och maken hus på 
Stenöregatan. Även det var 
ett populärt ställe. Alla kafé
erna är nu sedan länge ner
lagda. 

Även andra affärer har fun
nits i socknen, i det gamla 
fähörehuset på Naffentorps 
strandmark som Folke Foukt 
rev 1959 fanns på 1930talet 
en skoaffär. 

År 1903 flyttade skomaka
re Jöns Ekdahl in till Bunke
flo strandmark och byggde 
det första huset väster om 
Klagshamnsvägen, söder om 
Sundsgatan (4). Huset finns 
kvar än i dag. 

Från 1928 till 1931 hade en 
dansk bagare Sören Pe
der Sörensen ett bageri på 
Bunkeflo Väster, väster om 
Strandvägen i början av 
Ängsdalsvägen .

En speceributik som var öp
pen på sommaren fanns på 
Strandhemsområdet.

1962 öppnades socknens 
första ”köpcentrum” i det 
servicehus på det nya bo
stadsområde som då bygg
des på Emil Brorsons mark. 
1970 blev det postkontor och 
sedan bibliotek. Därmed var 
de privata speceriaffärer
nas tid i socknen förbi och de 
flesta lades ner. En del äga
re bland dem Ada hängde 
kvar några år men efterhand 
som de åldrades lades även 
de affärerna ner. ”Köpcen
trat” flyttades 1970 till det 
nya Bunkeflostrandområdet 
där en provisorisk byggnad 
hade uppförts i hörnet av 
Klagshamnsvägen och Nor
ra vägen. I den fanns ICA
butik, konsumaffär, kondi
tori, sytillbehörsaffär, bank, 
försäkringskassa och ett da
gis. Byggnaden är nu riven 
och Storskarvens äldreboen
de finns på tomten. 

Ett nytt köpcentrum öppna
des 1990 öster om Klags
hamnsvägen, på Ängslätts 
mark. Från början fanns ock
så en konsumaffär, kondito
ri, blomsteraffär, bank, bibli
otek och frisör men de lades 
ner och nu finns endast ICA 
Supermarket kvar tillsam
mans med en restaurang i 
bankens gamla lokal. På ben
sinmacken på hörna Klags
hamsnvägen/Bunkef lo 
vägen sålde man också en 
del matvaror. Där står nu de 
obemannade bensinpum
parna ensamma kvar. Nu 
kämpar ICA Supermarket 
ensamt mot Emporia och af
färerna i Limhamn. De gam
la speceriaffärerna är sedan 
länge borta och så är de fles
ta av dem som ägde dem. 
Bara i minnet hos äldre sock
enbor lever de kvar. 

Fritt enligt Bert Perssons bok 
”Bunkeflo vår hembygd”.
Vill du veta mer om Bun
keflos historia? Bli då med
lem i ”Hembygdsföreningen 
Bunke flo Gille”. 

Årsavgiften 50 kronor sättes 
in på bankgiro 54897160. 

Bunkeflostrand

Öppet alla  
dagar 8–21  

Vi säljer receptfria 
läkemedel i butiken! 
För dig över 18 år.
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BUNKEFLO SCOUTKÅR
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Alla Sveriges grodor, pad-
dor och ödlor är fridlysta. 
Flera av arterna som finns 
i vår närhet är hotade el-
ler sällsynta till följd av att 
deras livsmiljöer, som ofta 
utgörs av våtmarker, har 
förändrats eller försvunnit 
genom tex igenväxning.

Grönfläckig padda
finns i ett litet antal på 
strandängarna i Bunkeflo
strand, främst vid Stenören. 
Den tillhör en av Sveriges 

mest sällsynta groddjur. Den 
är rödlistad och klassad som 
akut hotad.

Storleken hos vuxna djur 
är upp till 10 cm. Honan är 
störst; hanen sällan över 7,5 
cm. Ryggsidan är vackert 
grönmarmorerad med sto
ra oregelbundna fläckar på 
ljusgrå till gråbrun eller ljust 
oliv grundfärg. Längre bak
extremiteter än våra övriga 
paddarter.  

Paddan trivs nära kuster 
med öppen och stäppartad 
karaktär som betade strand
ängar och sparsamt be

vuxna stenbrott. Leken och 
romläggningen sker före
trädesvis i grunda, vegeta
tionsfattiga och varma vat
ten med högt pH. 

Utanför leken uppehåller 
sig paddorna i öppna land
miljöer där de under kvälls 
och nattetid jagar allehan
da marklevande småkryp. 
Under dagen gömmer de 
sig gärna på varma platser. 
Övervintringen sker i mark
håligheter, rasbranter, hus
grunder och liknande plat
ser. 

Sandödlan
tillhör också en utrotnings
hotad art som finns runt Ler
nacken. Man har känt till den 
sedan tidigt 60tal då den 
rapporterades från Sten
ören. Den är rödlistad och 
fridlyst.

Sandödlan når en längd av 
upp till cirka 20 cm från nos 
till svansspets. Den har en 
gråbrun grundfärg avbruten 
av oregelbundna, svartbru
na fläckar med vit kärna (s.k. 
ögonfläckar) på ryggen och 
kroppssidorna. Två ljusgråa 
band löper längs rygg och 

svanssidor. Under parnings
tiden under vår och försom
mar får hannarna gröna si
dor.

Dansk iris
hittades för första gång
en i Sverige 1955 på Bunke
flo strandängar.  Dansk iris 
är med sina blå blommor 
med en gul mittstrimma en 
av den svenska florans vack
raste växter. Arten är flerår
ig, med en vanligen ca 5–8 
dm hög blomstjälk med få 
blomknippen i en nästan ax
lik ställning. Bladen är blå

aktigt gröna och ca 1–1,5 cm 
breda. Arten blommar i mit
ten av juni.  

Bete kan medföra att dansk 
iris minskar eller försvin
ner från strandängen. Vis
sa områden skyddas därför 
från betning. Plockning och 
uppgrävning av den vackra 
danska irisen har sedan upp
täckten varit det största ho
tet mot arten – trots att den 
är fridlyst. 

Text: 
Lena Svensson

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

Tofra Färg

Butiken för både 
proffs och  
amatör!

Vi har allt  
du behöver!  

Färg, tapet, golv, 
poolkem, järnvaror 

och mycket mer.  
Välkommen in!
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Sällsynta djur och växter på Bunkeflo strandängar och Lernacken

TOFRA FÄRG

Pressmeddelande
20 oktober 2017
Nu lanseras 2017 års vin-
nare av Bisnodes och 
Veckans Affärers Superfö-
retagare där AB Tofra Färg 
på Limhamn är ett av 641 
företag som nått upp till 
de högt uppsatta målen.
Det är trettonde året i rad 
som de mest högpresteran
de privata bolagen i svenskt 
näringsliv koras till Super
företag av affärsinforma
tionsföretaget Bisnode och 
tidningen Veckans Affärer. 
Runt en promille av Sveriges 
alla företag kvalar in på listan 
och i år var 641 företag kvali
ficerade. Ett av årets vinnan
de företag är AB Tofra Färg 
på Limhamn.

– Det är fantastiskt roligt för 
oss att få detta erkännande, 

säger Pär Roslund, ägare och 
VD på AB Tofra Färg. Själv
klart är det hårt arbete som 
ligger bakom våra framgång
ar och den tillväxt vi har, och 
det här är ett kvitto på att vi 
gör rätt. Jag och mina kolle
gor är oerhört stolta över att 
utses till ett av Sveriges Su
perföretag 2017.

Ett antal högt ställda kriteri
er måste uppfyllas för att bli 
ett Superföretag. Det hand
lar om att öka både omsätt
ning och vinst samtidigt som 
företaget måste visa på sta
bilitet och långsiktighet i af
fären. Kriterierna måste 
uppfyllas minst fyra år i rad 
för att komma med på listan.

– Vi vill hylla Sveriges hjältar, 
de som bygger Sverige med 
jobb och långsiktig värde
ökning i näringslivet, säger 
Pia Törnqvist på Bisnode. 

Att kunna se och lyfta fram 
trender och statistik hjälper 
både enskilda företag men 
också samhällsutvecklarna 
att tydligare styra och se re
sultat av sina satsningar.

Om Superföretagen 2017
För att nå status som 
superföretag räcker det inte 
att bara vara bra i en gren, 
företaget måste behärska 
mångkampens alla inslag. 
Karakteristiskt för super 
företagen är att de har en 
långsiktig försäljningstillväxt 
och uthållig lönsamhet, är 
strategiskt skickliga med fi
nansieringen och samtidigt 
effektiva i hushållningen av 
resurserna.

Om Tofra Färg
Tofra på Limhamn är första
handsvalet för många yr
kesmålare, fastighetsägare 
och krävande gördetsjäl

vare i Malmö med omnejd. 
Inte bara för att vi är en säll
synt välsorterad färgbutik 
på bästa läge med färg, ta
pet och golv, utan också för 
att vi erbjuder en serviceni
vå utöver det mesta. Dess
utom håller vi självklart rätt 
prisnivå på färg, verktyg och 
allt annat du som proffs eller 
skicklig hemmafixare efter
frågar. Utöver detta erbju
der vi även teknisk support 
som rör alla måleriområden 
– från färgsättning och hjälp 
vid besiktningar till professi
onell hjälp vid mer krävan
de projekt. AB Tofra Färg har 
funnits sedan 1973.

För mer information, 
vänligen kontakta:
Pär Roslund, AB Tofra Färg
Mobil: 0709 10 53 19
Epost: par@tofra.se

Superföretagen 2017

DJUR & NATUR

Dansk iris.                              Foto: Christer Igelström

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 51 014. Glöm inte att skriva namn, adress, 
mailadress samt vilket år avgiften avser.
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Hushållets adress

◗ Lim
ham

ns K
ött&

V
ilt 

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. Telefon  040-16 27 00 

Erbjudande: 10%
 rabatt på hela sortim

entet.

◗ N
.H

. N
ordström

  
O

dengatan 42, Lim
ham

n. Telefon 040-153005 

5%
 rabatt på hela fakturan till villaföreningens m

edlem
m

ar 

vid beställning av vattenm
ätarkonsol.

◗ 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
bination 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
unkeflostrand. Telefon 040-51 04 23 

Erbjudande: Köp en pizza för endast 69:-! 

(G
äller nr. 1–32 på m

enyn år 2017). Kan utnyttjas vid 8 tillfällen och 

kan ej kom
bineras m

ed andra erbjudanden.   

❑
  ❑

  ❑
  ❑

  ❑
  ❑

  ❑
  ❑

   
◗ S

alubis – E
tt företag inom

 friskvård m
ed personligt engagem

ang  

Telefon 0707-46 71 71 
Erbjudande: 10%

 rabatt på alla behandlingar m
ot uppvisande 

av giltigt m
edlem

skort.
◗ S

ecuritas H
em

larm
 

Telefon 010-470 14 74 
Erbjudande: S

e vårt erbjudande på w
w

w
.securitaslarm

.se

◗ S
kånsk E

l- &
 D

atatjänst 

Telefon 0708-49 71 17 
Erbjudande: 10%

 på varje tim
m

e. Tim
pris 480-10%

 = 432:- 

ex m
om

s.

◗ S
polarna 

Industrigatan 96, K
ristianstad. Telefon 040-19 00 64 

Erbjudande: 12,5%
 rabatt på sam

tliga arbeten till villa-

föreningens 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 rörel-

sedeckare värde 1980:-, dessutom
 bjuder vi på uppläggnings-

avgiften 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 

A
nders Falk, Liv Kroona, M

elvin S
ohrabi  

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
hussiren, 2 rörelsedetektorer, 1 m

agnetkontakt, 1 brand-

varnare, 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.
G

ynna våra annonsörer – de gynnar oss!

V
illaföreningen_M

edlem
skort2017.indd   1-4

2017-01-12   07:22

Grönfläckig padda.         Foto: Jan-Åke Hillarp

Sandödla.                              Foto: Christer Igelström

Årets 
Företag 
på Limhamn 

2014
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Res in i vintern med några riktigt bra böcker! Under årets 
mörkare månader erbjuder vi på biblioteket spännande, 
lustfylld och inspirerande läsning. Kom gärna själv med 
inköpsförslag om det är något du saknar. Välkomna till 
Bunkeflostrands bibliotek!

Dumma teckning 
av Johanna Thydell 
och Emma Adbåge 
Storebror ritar hur fint som helst, men 
han vill inte visa Mint hur han gör. Mint 
försöker och försöker, men det blir aldrig 
lika bra! Eller? En kreativ bilderbok som 
är nominerad till Augustpriset 2017.
Ålder: 3–

Dårfinkar och dönickar 
av Ulf Stark
Simone börjar på en ny skola där alla 
tror att hon är kille. Plötsligt öppnar sig 
en helt ny värld av möjligheter. Nyut
gåva av en klassisk bok av den nyligen 
framlidne Ulf Stark. 
Ålder: 9–

The hate u give 
av Angie Thomas
Starr är sexton år och blir vittne till hur 
en av hennes barndomsvänner skjuts till 
döds av en polis. Sakta rullas en berät
telse upp där Starr hamnar i ett vägskäl; 
ska hon vittna eller inte? Vad hon än väl
jer så får hennes val stora konsekvenser, 
inte bara för henne själv.
Ålder: 15–

Just nu är jag här 
av Isabelle Ståhl
Elise studerar på universitetet och försö
ker navigera sig fram i tillvaron, främst 
med hjälp av GPS:en på sin mobil 
telefon. Med ett gnistrande språk när
mar sig Isabelle Ståhl livets stora frågor 
och sätter fingret på tomheten i vår tid. 
Augustprisnominerad 2017.
Ålder: 15–

Schuberts Winterreise: 
en passionshistoria 
av Ian Bostridge
Ian Bostridge har sjungit Schuberts 
klassiska stycke Winterreise mer än 
hundra gånger.
Här gör han en djupdykning både i per
sonen Schubert och i tiden han levde i. 
En ovanlig bok berättad med en sånga
res tonsäkra röst.
Ålder: 15–

Bunkeflostrands bibliotek

BUNKEFLOSTRANDS BIBLIOTEK
Klagshamnsvägen 46, Telefon: 040660 85 11 
malmo.se/bunkeflostrandsbiblioteket 

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

Obs! Röda dagar håller 
biblioteket stängt!

BOKTIPS FRÅN BIBLIOTEKET

Mari Gerlach 
Legitimerad sjuksköterska 
Medicinsk fotvårdsterapeut

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

Fotvård är ingen lyx, det bara känns så!

Nyhet!
Nu köper ni lätt presentkort 
online på hemsidan! Den här veckan:- städa- jobba natten, lördag

- tvätta- boka fotvård!!

9www.bunkeflostrand.nu

12,5%
RABATT FÖR  

MEDLEMMAR I  
VILLAFÖRENINGEN

SLIPP OBEHAGLIGA ÖVERRASKNINGAR
Många vattenskador beror på igentäppta eller trasiga avloppsrör. För att undvika 
stopp och bibehålla ett bra vattenflöde bör underhållsspolning ske med jämna 
mellanrum. Vår spolmetod är både effektiv och skonsam. Du kan anlita oss för 
hela ditt avloppsunderhåll – från akuta stoppspolningar till renovering. SPOLARNA.COM
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GOTTORPSKOLAN

Nu är den färdig efter att 
ha varit planerad i många 
år. När jag fick en rund-
vandring i andra veckan 
i oktober var det en del 
gamla möbler som vän-
tade på att bli utbytta till 
nya. Anslagstavlor skulle 
sättas upp och huvuden-
trén skulle göras välkom-
nande med hjälp av elev-
inflytande.
Detta var i stort det som 
återstod att göra i den över 
900 kvadratmeter luftiga 
och ljusa skolan i två ratio
nella och välplanerade plan. 
Hela skolan värms upp av en 
naturgaspanna.

Jag togs emot av rektorn 
KarlAssar ”Calle” Bagewitz 
och de två biträdande rek
torerna Johan Pålsson och 
Carin Davidsson. Carin 
har arbetat i 4 år på skolan 
medans Johan har börjat nu 
tillsammans med 12 nya lä
rare. Mer personal har be
hövts då skolan nu kan ta 
emot fler elever.

Redan innan de nya tjänster
na utannonserades så sked

de en del spontanansök
ningar. På skolan finns även 
två elevassistenter. Skolans 
hälsoteam har nu också ut
ökats och består idag av 3 
heltidstjänster; en studie
vägledare, en skolsköterska 
och en kurator. Även vakt
mästartjänsten är en hel
tidstjänst.

De tre i ledningen är mycket 
entusiastiska och nöjda med 
skolan som de berättar att 
även eleverna ger mycket ut
tryck för. Flytten hit gick den 
1 augusti och på två veckor 
gick det p.g.a. god planering 

smidigt att komma i ordning 
till skolstarten. All ITutrust
ning är ny.

Skolan välkomnar besökare 
genom att man ringer i en
trén på en klocka så att nå
gon från receptionen kom
mer och möter upp och 
släpper in. Skolan är låst och 
eleverna har låstaggar för att 
komma in. De har även alla 
var sitt rejält skåp att förvara 
kläder och skolmaterial i. Här 
finns plats för ca 600 elever. 
I år har skolan ca 530 elev
er och detta läsår finns det 
även sjätteklassare här.

Café och uppehållsrum
Jag har suttit med Carin, 
Johan och Calle och pratat i 
skolans café och uppehålls
rum. Här finns olika sorters 
spel att låna, t.ex. hockey, 
biljard, brädspel, kortspel 
och schack.
Här kan man vissa tider köpa 
fika. Caféet sköts av elever 
under ledning av skolvärdin
nan Liz. Alla i alla klasser får 
tillfälle under läsåret att vara 
med och hjälpa till i caféet. 
I denna jourklasstjänstgö
ring ingår även att snygga till 
i skolmatsalen när lunchen 
serveras färdigt för dagen.

Rundvandring
Efter det gemensamma 
samtalet tar Calle med mig 
med på den efterlängta
de rundvandringen. Jag har 
varit så nyfiken på hur sko
lan ser ut inuti. Lokalerna är 
ljusa med mycket fönster. I 
korridorerna där elevskåpen 
står så finns det väggfasta 
sittplatser mellan skåpen.

Alldeles toppsäkra kemisa
lar och en vacker och välut
rustad musiksal med tillhö
rande övningsrum är något 
av det jag ser på vår rundtur.

Vi kommer till den trevliga 
matsalen som även har en 
upphöjd scen. Detta var ett 
önskemål från personal och 

Gottorpskolan – Bunkeflostrands senaste stolthet

elever. Det är här i denna 
trevliga miljö som elever och 
lärare äter den på plats laga
de maten som de höjer till 
skyarna. Detta bekräftas när 
jag några veckor senare själv 
pratar med några elever.

Matsalen drivs av Malmö 
Skolrestauranger. Dagligen 
serveras det en dagens, 
även vegetarisk (ska vara 
beställd) och en fräsch sal
ladsbuffé. Personalen trol
lar även med rester när det 
finns. Turen går vidare till 
det stora och vackra biblio

teket där skolbibliotekarien 
jobbar för fullt med att iord
ningställa och beställa ma
terialet. Här finns bl.a. my
siga fåtöljer man kan koppla 
av i eller sitta och plugga i.

Skolgården
Återstår då skolgården. Här 
har eleverna fått vara delak
tiga tillsammans med land
skapsarkitekt och bildlära
re i planering och utförande. 
Eleverna är mycket nöjda 
och jag förstår varför när jag 
återvänder senare för att fo
tografera den i dagsljus. Här 

är riktigt roligt att gå på upp
täcktsfärd. Du kan sitta på 
olika ställen, på olika  bänkar 
och stolar.
Om du gillar att skejta finns 
det möjlighet till det liksom 
till att spela basket. En mysig 
storgunga finns (håller allt
så även för vuxna, när ska du 
prova?). Det hela ramas in av 
olika sorters växter och böl
jande gräs. 
I direkt anslutning till sko
lan och sporthallen ligger 
en konstgräsplan. De härliga 
ungdomarna jag träffade här 

fick mig att inspireras till en 
egen liten artikel.

Nöjd och glad cyklade jag 
hem efter detta andra besök 
på Gottorpskolan. Vilken fin 
skola vi har här i Bunkeflo
strand att vara stolta över.

Bjuds det till Öppet Hus i 
framtiden så råder jag dig att 
passa på att gå dit och njuta!

Text & bild: 
Carina Jakobsson

forts. Gottorpskolan

Johan Pålsson, Carin Davidsson och Karl-Assar ”Calle” Bagewitz.

Matsal.

Musiksal. Skolgården.

Bibliotek.

Gottorpskolan
Tel: 040-34 69 03
Besöksadress: Per Josephssons väg 2
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Jag svänger in på par-
keringen till Bunkeflo IP. 
Hösten gör sig påmind 
om att den är här då en 
stark vind tar tag i bildör-
ren, men plötsligt ser jag 
att den nya konstgräspla-
nen är välbesökt av ung-
domar, det skjuts och 
dribblas fram och tillbaka 
och alla verkar väldigt 
nöjda att den nya planen 
äntligen är här.
Johan Andersson (sport
chef i LB07) berättar att 
sedan planen var klar för
sta veckan i september har 
den varit fylld både med or
ganiserad och spontan fot
boll vilket var deras mål när 
planerna drogs med Malmö 
Stad för ca två år sedan, och 
så bra det har blivit.

Bunkeflo IP har idag två 
11manna naturgräsplaner. 
Och tre 7manna naturgräs
planer. Så tillskottet med 
konstgräsplanen som även 
ger en extra 7manna plan 

är välkommet. Dessutom 
får naturgräset chansen att 
vila. Konstgräset kan näm
ligen belastas året runt. Be
lysningen är även den ny 
och den nya planen bjuder 
in till ännu mer spontan fot
boll. För invånare i Bunkeflo
strand kan det vara extra ro
ligt att veta att belysningen 
går att tända om man blir 
sugen på att spela lite fot
boll. Det kallar jag en exklu

siv förmån i vår underba
ra stadsdel. Idag har LB07 
ca 1500 aktiva i föreningen 
och även om den nya pla
nen tillför mycket så behövs 
det fler planer i takt med att 
Bunkeflostrand ökar i invå
nare. Detta är något som så
klart finns i tankarna, dess
utom hoppas Johan att även 
omklädningsrummen skall 
få en uppgradering och bli 
lika moderna.

LB07

För första gången någon-
sin har LB07 under 2017 
spelat i Damallsvenskan, 
detta sedan damlaget 
2016 vann Elitettan gan-
ska överlägset (Elitettan 
är damernas motsvarig-
het till herrarnas Super-
ettan).
Som jag skrev redan i vå
ras så har damlaget i LB07 
gjort en fantastisk resa un
der 2000talet, 2000 spe
lade man i division 4 och 
vann den serien och var un
der sju år ett ganska stabilt 
mittenlag i trean, förutom 
2005 då man fick spela kval 
för att hålla sig kvar.2008 
vann man trean och spela
de sedan under tre år i divi
sion 2 vilken man vann både 
2010 och 2011. Förutom att 
vinna serien 2011 vann man 
också kvalet till division 1 
samtidigt som man kom till 
kvartsfinal i Svenska Cupen 
som första division 2 lag nå
gonsin. Det blev bara ett år 
i division 1 (2012) för man 
lyckades komma på övre 
halvan och därmed kvalifi
cera sig till den nystartade 
Elitettan där man år för år 
förbättrade sin placering (11, 
8, 4 och 2016 klar etta) och 
har nu för första gången fått 
möta bland andra FC Ro
sengård och Linköpings FC 
(förra årets allsvenska seg
rare och även svenska mäs
tare 2017 i ganska överläg
sen stil).

Hur skulle det då gå 
i högsta serien?
Ja, skulle man tro de flesta 
så kallade experter på om
rådet så skulle sejouren bli 
kort, man tippades nästan 
genomgående att hamna 
på någon av de två platser 
som skulle innebära degra
dering till Elitettan. Några 
som trodde något helt an
nat och var ganska säkra på 
sin sak var spelare och leda

re i laget. De var samstäm
migt övertygade om att 
man skulle klara sig kvar och 
kanske t.o.m. kunna nosa på 
platserna i mitten av tabel
len. Att man skulle rå på de 
senaste årens tre topplag 
(Linköpings FC, FC Rosen
gård och Eskilstuna United) 
räknade man dock inte med, 
men man ville så klart göra 
bra matcher även mot dem 
och inte spela alltför fegt 
utan våga spela sitt eget of
fensiva spel.

Hur gick det då?
När detta skrivs är det en 
omgång kvar, men kontrak
tet säkrades när det var tre 
omgångar kvar och margi
nalen är ganska stor oavsett 
hur det gick i sista match
en som spelades hem

ma på Limhamns IP mot 
årets suveräna Linköpings 
FC. Serien började tufft för 
en nykomling, redan i för
sta matchen mötte man re
gerande mästarna på de
ras hemmaplan, det blev 
förlust, men inte med sto
ra siffror. I nästa match, den 
första allsvenska matchen 
på Limhamns IP, tog man sin 
första poäng genom att spe
la 11 mot Piteå, men det var 

ändå en besvikelse i laget då 
man ledde hela andra halv
lek ända fram till matchens 
sista spark i 93:e minuten. 
Det tog några matcher inn
an man riktigt kom in i det 
allsvenska högre tempot, 
men i början på maj tog la
get sin första historiska se
ger i damallsvenskan borta 
mot Vittsjö. Resten av vår
säsongen blandade man rik
tigt bra matcher med några 
där man inte riktigt hängde 
med. De bra var dock fler 
och när man gick till som
maruppehåll efter halva se
rien låg man på en hedrande 
fjärde plats, och de så kalla
de experterna hade helt fått 
ändra uppfattning.

Höstsäsongen blev något 
tuffare, laget förlorade någ

ra spelare och drabbades av 
skador på andra vilket inne
bar att man fick flytta runt 
spelare på för dem icke helt 
bekväma positioner och låta 
väldigt unga spelare göra 
debut i allsvenskan. Med 
tanke på de förutsättning
arna har man trots allt gjort 
en ganska bra höst och fått 
ihop poäng så att det räcker 
med råge för fortsatt spel i 
allsvenskan 2018. En match 

att särskilt minnas är hem
mamatchen mot FC Rosen
gård som flyttades till Swed
bank Stadion och gjordes till 
ett härligt evenemang som 
drog nära 8000 personer 
(klart bäst publiksiffra på 
flera år i damallsvenskan). 
Laget gjorde en av säsong
ens bästa matcher och för
lorade med uddamålet, men 
så som matchbilden såg ut 
hade det inte varit orättvist 
om det blivit seger istället. 
Där visade man verkligen 
att man faktiskt klarar av att 
möta de allra bästa.

Förutom att göra en mer än 
godkänd första säsong i lan
dets högsta serie har man 
gått vidare i Svenska Cu
pen 2017/2018 och ska un
der tidig vår spela kvarts

finalgruppspel. Man hann 
även med att vinna DM för 
damer.

Efter sista matchen i år tar 
assisterande tränaren Otto 
Persson över som huvud
ansvarig tränare efter Sven 
Sjunnessons fyra fram
gångsrika år. Man hoppas 
få behålla stommen av la
get, och kommer att fylla på 
med spelare från de dukti

LB07:s första år i Allsvenskan

Innan vi skiljs åt så önskar 
jag Johan och LB07 grattis 
till ett nytt kontrakt i högsta 
serien, damerna har gjort en 
hedersvärd insats denna sä
song.

Vill ni komma i kontakt med 
LB07 så besök deras hemsi
da www.lb07.se

Text & bild: 
Andreas Fornestedt

Bunkeflostrands Villaförening

Ny konstgräsplan på Bunkeflo IP

ga ungdomslagen. T.ex. så 
gick F19 till slutspel i F19
allsvenskan, men man kom
mer ganska säkert också att 
behöva fylla på med några 
spelare utifrån då en lärdom 
från året är att truppen inte 
får vara för tunn, det hän
der alltid saker under året. 
Andra året brukar vara det 
tuffaste när man avancerat, 
men man har visat i år att 
man kan vara med och slåss 
med de bästa, och med en 
blandning av erfarenhet och 
ungdomlig vilja och hunger 
kommer laget förhopp
ningsvis att befästa sin posi
tion som ett av Sveriges 10 
bästa lag.

Text: Fredrik Helldal 
Foto: Senad Honic

Laget under hösten:
 1 Josephine Frigge – målvakt
 3 Malin Winberg – back
 4 Elin Björklund – back
 5 Olivia Welin – mittfält 

(skadad)
 6 Sofia Wännerdahl – back
 7 Anna Björk Kristjáns dóttir 

– back
 8 Anna Welin – mittfält
 11 Iina Salmi – mittfält
 12 Nellie Lilja – mittfält
 13 Alice Magnusson 

– försvar
 14 Malin Gunnarsson 

– mittfält
 15 Mia Persson – forward 

(kapten)
 17 Evelina Parikka – mittfält
 19 Rebecka Persson – back
 20 Emelie Erlandsson 

– mittfält (skadad)
 23 Elina Lenir – mittfält
 24 Julia Welin – mittfält
 25 Minda Forsblom – back
 30 Naja Bahrenscheer 

– målvakt
32 Emma Lind – målvakt

forts. LB07

Anna Welin från matchen LB07–FC Rosengård på Swedbank Stadion.     Foto: Senad Honic

Anna Björk Kristjánsdóttir från matchen LB07–FC Rosengård på Swedbank Stadion.                                 Foto: Senad Honic
Sportchef Johan Andersson på nya konstgräsplanen.                  Foto: Andreas Fornestedt
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Hej husse och matte!
Veterinärgruppen i Tygelsjö är en fristående små-
djursklinik med personlig och trivsam atmosfär.

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. 

Ögonveterinär Thomas Lindgren kommer 
till oss på måndagar. Han tar emot alla slags 
ögonproblem och ögonlyser även inför avel.

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 vanligt kan du boka tid direkt dygnet runt hemifrån på  

Hemstädning / Trädgårdsarbete / Fönsterputs
och mycket mer

God Service i Sverige AB
Tel. 040-26 66 00 

www.godservice.se

Vad kostar ditt städbehov?

Boka ett kostnadsfritt hembesök idag!

(Prisexempel återkommande hemstädning)
190kr/tim efter RUT + 50kr i inställelseavgift per tillfälle

Tror du att Solenergi till 
din fastighet är för dyrt, 
för krångligt, att återbe-
talningen är för lång eller 
att du inte har platsen till 
det?
Fel, fel, fel och förmodli-
gen fel…
Solens strålar är gratis och 
fullpackade med energi som 
går att fånga upp och om
vandla till vanlig 230 volt. 
Precis sådan el våra hem 
förbrukar i stora mängder. 
En vanlig villa har vanligt
vis elräkningar på mellan 
12 000 och 25 000 kr per 
år. Blir du mikroproducent 
kan du både sänka din elräk
ning med betydande sum
mor, samt tjäna skattefria 
intäkter från försäljningen 
av överskottselen. 

I Tyskland finns mer än 1,5 
miljoner mikroproducen
ter med solpaneler på sina 
tak. De producerar mycket 
el till egen användning men 
säljer också sitt överskott. I 
Danmark är runt 100 000 
hushåll mikroproducenter 
som genererar sin egen el 
från solpaneler på taket. 
Ska Sverige och världen nå 
klimatmålen måste alla hjäl
pa till. Alla kan inte göra allt 
men alla kan göra något. Ti
den är knapp och det är vik

tigt att det börjar gå åt rätt 
håll när det gäller våra kol
dioxidutsläpp som skapar 
klimatförändringar. Första 
steget är naturligtvis att 
sänka energikonsumtionen 
som skapar koldioxidutsläp
pen. Nästa steg är att börja 
producera egen el som inte 
behöver transporteras.

Det är en härlig tanke att 
börja fakturera elbolagen is
tället för att grina illa när el
räkningen dimper ner i brev
lådan!

Kan då verkligen en solcell
sanläggning löna sig för en 
vanlig villa i Sverige?

– Absolut , faktum är att de 
flesta blir förvånade när de 

ser kalkylen på en anlägg
ning dimensionerad för just 
deras förutsättningar.

Vi på Solkraft Sverige arbe
tar med att leverera nyckel
färdiga solcellsanläggningar 
till Privat och Företagskun
der i hela Sverige och har 
fram till skrivande stund in
stallerat ca 300 anläggning
ar över landet, vårt koncept 
innebär att ni redan från 
start har en kontaktperson 
som sköter hela projekte
ringen åt er med allt såsom 
ansökningar för bygglov och 
investeringsstöd inkluderat.

Vi är dessutom stolta över 
våra referenser och betyg 
där vi ofta får höra att vi 

Alla med hustak kan producera egen el!

Visste du att man genom att installera solpaneler 
faktiskt kan slippa betala för sin elförbrukning?

Det är möjligt, dessutom enklare än du trodde…

SOLKRAFT 
SVERIGE
www.solkraftsverige.se

Ring oss redan idag för kostnadsfri konsultation! 
Rickard 0709-880803 • Andreas 0709-880804

medför en stor trygghet för 
kunden i en annars förvir
rande ”djungel” av leveran
törer och myndigheter.

Solkraft Sverige hjälper dig 
gärna att mäta, beräkna 
och kalkylera hur mycket el 
du kan producera och hur 
mycket pengar du kan spa
ra.

Kontakta oss redan idag för 
en kostnadsfri konsultation 
och genomgång av just dina 
förutsättningar att bli mik
roproducent.

Rickard Palheden

Mer information hittar ni på 
www.solkraftsverige.se

SOLENERGI
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I Bunkeflostrand har du 
aldrig långt till en lek-
plats. Inte heller finns det 
stor risk för att du behö-
ver trängas på de lek-
platser du besöker. Med 
16 kommunala lekplatser 
utspridda över hela Bun-
keflostrand (se bild) finns 
det mycket att upptäcka 
om man tar sig bortom 
sina ”hemmalekplatser”.
Malmö Stads krona på ver
ket när det gäller lekplatser 
är de så kallade temalek
platserna. I Bunkeflostrand 
finns det två stycken sådana 
med tema Afrika (2)respek
tive Djungel (12). 

I denna återkommande arti
kelserie har vi i tidigare num
mer utvärderat Afrikalek
platsen (nr 3 på kartan), 
Thujalekplatsen (nr 7), 
Gottorpslekplatsen (nr 10), 
samt Piratlekplatsen (nr 15). 
I detta nummer är det dags 
för Allélekplatsen (nr 1), 
Grevens lekplats (nr 8), 
Båtsmans lekplats (nr 14) 
samt Brandbilslekplatsen 
(nr 11) att få ett besök av vår 
lekplatsrevisor.

Allélekplatsen (1) är belä
gen på Lönnallén inbakad i 
ett ur trafiksynpunkt lugnt 
område. Detta är en lek
plats som kan anses som 
en gömd juvel bland out
forskade villakvarter. Detta 
kanske är den ultimata lek
platsen för den gymnastin
tresserade. Åtminstone om 
gymnastik för barnet inne
bär att hänga i ringar, klätt
ra på repstegar och nät med 
övriga utmanande lekar. 

Gymnastställningen är i 
detta fall den rätta ställning
en att leka på. Men övri
ga barn bör inte misströsta. 
Här finns även en gungbrä
da, gunghäst och självklart 
också rutschkana.  Gung

or hör även till inventarier
na samt ett lekhus. Har du 
med dig spann och spade 
slår du dig företrädesvis ner 
i sandlådan.  Här finns både 
bänkar och bord för den fi
kasugna och belysningen 
kan anses som skaplig. Här 
har du utsikt över ängen 
mot yttre ringvägen och det 
finns också en liten gröny
ta om dina barn har extra 
spring i benen.

Grevens lekplats (8) ligger 
i hjärtat av Grevens park där 
Mittvägen möter havet. Gre
ven är ingen mindre än Gre
ve Hamilton som i forna ti
der ägde marken där parken 
är belägen. Här är stället att 
vara om du vill ha utrymme 
och variation. För de min
dre barnen finns en mindre 
rutschkana utformad som 
ett tåg, en garanterad succé. 
För de större barnen hänvi

sas till den större rutschka
nan som ställer krav på klät
terfärdigheter i form av att 
bemästra nätklättring.  Gil
lar ditt barn att bli lite snur
rig föreslås snurrställningen 
där man kan snurra på oli
ka sätt. 

Är en häst eller motorcy
kel snabbast? Hoppa upp på 
varsin av respektive och av
gör!

Vill du bara gunga van
ligt finns självklart även en 
gungställning på Grevens 
lekplats liksom en sandlåda. 
Fikamöjligheterna här möter 
högsta möjliga standard. Att 
fika under tak är en möjlig
het, och detta kan du dess
utom göra i stora sällskap 
på fikaplatserna som grän
sar mot Boulebanan. Spring 
i benen är här inga problem 
då det finns rejält med till
tagna grönytor, kullar och 
buskage. Kullarna är även 
ett populärt mål vid snöiga 
dagar samt för utsikt över 
park, hav och bro. Belys
ningen på Grevens lekplats 
är av den bättre klassen då 
här finns spotbelysning. 

Båtsmans lekplats (14) 
hittar du på Båtsmanssti
gen mellan fjärilsstaden och 
Båtsmansgränd. 

Huvudnumret på denna lek
plats bör vara snurrgungan 
för fyra personer. Dock krä
ver bästa effekt att en per
son med bra kraft sätter or
dentlig fart på snurret.  Här 
finns även en balansgung
bräda för två personer samt 
en snurrplatta. 

På Båtsmans lekplats finns 
både en stor och lite rutsch
kana. Den lilla nås med trap
pa och den stora ställer även 
här krav på klättringsfärdig
heter. I detta fall med hjälp 
av rep eller klätterställning 
och nät. Självklart kan man 
även här gunga om det är 
preferensen, både på vanli
ga gungor samt på en gung
mus eller gungälg. I sandlå
dan som finns på lekplatsen 
finns det en båt av mindre 

modell med ratt och attiral
jer. Här finns även bord och 
bänkar för den fikasugna 
samt gräsytor i anslutning 
för den rastlösa.  Lekplatsen 
är lugnt belägen omgiven av 
buskage och cykelvägar, fri 
från bilar. Belysningen ger 
dock ingen möjlighet för lek 
när solen tackat för sig.
DiDoDiDoDiDo. Det 
brinner, det brinner! 90 sek
under till utryckning!
Det sista stoppet för detta 
nummers lekplatsinvente
ring är Brandbilslekplatsen 
(11). Denna lekplats är be
lägen bakom Ängslättsko

lan och bör således vara väl 
känd av alla barn som går 
eller har gått på denna sko
la. Huvudnumret här är sol
klart brandbilen som är ut
gångspunkten för att släcka 
imaginära bränder i lekplat

sens närhet. Kanske måste 
man använda den långa tun

Bunkeflostrands lekplatser

nelrutschkanan för att ta sig 
till branden? Eller är det den 
mindre rutschkanan med 
dubbla rännor som är vä
gen dit? Oavsett är fantasin 
om hjälterollen det avgöran
de för att få ut mest av den

na lekplats. Här finns ock
så en gungmotorcykel för 

räddningsledaren och sand
låda för brandingenjören att 
bygga brandskydd i. Gung
or är även här en självklar
het och för de äldre barnen 
finns det en klätterställning 
av det mer avancerade sla
get. En utmaning minst sagt! 
Grönytorna och buskagen 
runt lekplatsen är väl tilltag
na och det finns ingen risk 
att möta bilar. Fika kan man 
göra på bänk och bord och 
belysningen här är av abso
lut lekplatstopp! Spotbelys
ning som belyser lekplatsen 
utöver det normala. 

I vårnumret kommer vi be
söka fyra nya lekplatser och 
till dess hoppas vi att ni ger 
er ut på en rejäl lekplatssa
fari. Vi i villaföreningen öns
kar er en lekfylld vinter med 
hopp om mycket snö!

Text & bild: 
Christian Helldal

forts. lekplatserARTIKELSERIE

Brandbilslekplatsen.

Grevens lekplats.

Båtsmans lekplats. Allélekplatsen.
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Vad äter snögubbar till frukost?

Snöflingor.

Jobbar för leenden

I Bunkeflostrand hittar du oss på 
Klagshamnsvägen 60, 
telefon 040-623 02 30
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FOLKTANDVÅRDEN JUBILEUM

1-årsjubileum på Folktandvården firades med öppet hus
Lördagen den 28 oktober 
var första gången som en 
Region Skåne Folktand-
vårdklinik hade Öppet 
Hus. Förslaget kom från 
klinikens nya samordnare 
sedan maj månad, Ange-
lica Elmberg, då förutva-
rande gick i pension. Så 
gjorde även dåvarande 
klinikchefen. Ny klinik-
chef är Louise Enggren-
som som även har chefs-
ansvar för Hylliekliniken.
Angelicas väg till kliniksam
ordnare är helt i linje med 
Folktandvårdens intention 
att ta tillvara på personers 
erfarenheter, kunskaper och 
lämplighet för tjänsten.

Varför Öppet Hus?
Efter en pratstund i perso
nalrummet med god och ge

mytlig stämning bland per
sonalen så fick jag veta hur 
Angelica fick iden till Öppet 
Hus. Kliniken finns här lo
kalt och alla ska känna sig 
välkomna. I och med att kli

niken nu har mer personal 
så har köerna minskat. Nu 
finns det utrymme för fler 
patienter som kan få komma 
till snabbt till de olika pro
fessionerna. Jag tycker själv 

att det  är mycket givande 
inför val av vårdgivare att få 
känna av och kolla hur stäm
ning, engagemang, bemö
tande och kunskapsnivån är  
innan jag gör mitt val. Det 
märktes  att det var mycket 
uppskattat av de som kom 
hit att man gavs möjlighet 
att titta runt inne på klini
ken och få svar på sina frå
gor. Många nyfikna och gla
da människor såg och mötte 
jag i korridorerna.

Öppet Hus förberedelser
Kliniken hade gjort bäs
ta möjliga förarbete inför 
Öppet Hus. Skickat ut ett 
mycket trevligt och infor
mativt utskick till hushållen 
i Bunkeflostrand. Jag sat
te mitt på kylskåpsdörren! 
Lördagen innan stod Ang
elica och personal en stor 
del av dagen på tillmötesgå

ende Ica Supermarket. Här 
delade de ut utskicket och 
goodiebags med tandvårds
produkter. De informerade 
även om Friskvårdsavtal för 
tandvård.

Hur blev det?
Det fanns besökare som 
väntade redan innan man 
öppnade portarna kl. 9:00. 
De 25 första besökarna fick 
en extra stor goodiebag i 
form av en tygkass. När jag 
anlände vid elvatiden bör
jade det strömma in många 
förväntansfulla människor. 
De kunde förutom att få tit
ta in bakom och få svar på 
sina frågor och fundering
ar, bli gratis ansiktsmålade, 
bli bjudna på fika, få goodie
bag och ta del av andra ge

nerösa erbjudande dagen 
till ära. Man kunde få gratis 
putsning, få gjort eller boka 
en undersökning till starkt 
rabatterat pris (om du var 
ny kund). Du kunde även på 
dagen bestämma dig för att 
göra tandblekning också till 
mycket bra pris. Dessutom 
kunde man delta i ett lotteri 
och vinna ett gratis paket av 
sistnämnda behandling.

Personal och praktikanter
Det är lätt att känna sig väl
kommen av personalen här. 
Välkomnar gör kliniken ock
så praktikanter som är i ut
bildning till yrkena som finns 
på kliniken. Detta faller in 
under Folktandvårdens 
motto; nyskapande, öppna 
och tillsammans. På kliniken 

finns ett brett kunskapsfält. 
T.ex. har en av tandläkarna 
även en tandteknikerutbild
ning. Hygienen är så hög på 
kliniken så att man har till
stånd att ha sin egen steril 
för instrument.

Jag är fortfarande nöjd pa
tient efter många år på kli
niken och tycker att det är 
ännu trevligare att komma 
hit nu i de nya trevliga loka
lerna. För mig är det tryggt 
att jag kan få akut hjälp även 
om min egen tandläkare inte 
finns där.

Är man nyfiken men inte 
kund kan du kika upp och 
köpa tandborstar och en 
massa andra  tandrengö
ringsprodukter. Så får även 

du en glimt av det välkom
nande bemötandet redan i 
receptionen.

Text & bild: 
Carina Jakobsson

forts. folktandvården jubileum

ÖPPETTIDER 
Måndag 07:30–18:30     Tisdag 07:30–18:30     Onsdag 07:30–18:30     Torsdag 07:30–18:30 Fredag 07:30– 17:00

Ansiktsmålning.

Angelica Elmberg kliniksamordnare med en del av personalen som tog hand om besökarna under dagen.

Välkomnande reception.
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Villaföreningens aktiviteter april – september

Boka oss idag: 040–53 02 12
malmo@veteranpoolen.se  I  www.veteranpoolen.se

– Våra erfarna veteraner hjälper dig med det mesta inom hem, 
hantverk & trädgård. vad kan vi göra för dig?

 F Byta köksluckor och knoppar
 F Sätta upp nya taklister
 F Måla om och tapetsera i vardagsrummet
 F Kratta löv och ta in utemöblerna
 F Veckostäda, putsa fönster & ta hand om tvätt
 F Lösa IT-problemen hemma

Vi älskar långa att-göra-listor. Särskilt din.
– Vi söker fler jobbsugna pensionärer!

Hemmet

Trädgård

Hantverk

Bemanning

VILLAFÖRENINGENS AKTIVITETER

Sommarmarknad 17–18 juni
Vilken tur vi hade med vädret! Verkligen passande med 
strålande sol och sommarkänsla dessa två dagar. Myck
et välbesökt och uppskattat arrangemang och naturligtvis 
fanns Villaföreningens representanter på plats.

Hus- & Hantverksmässan 23 september
Årets Hus & Hantverksmässa har nu också gått av stapeln.
Flera företag ställde ut och visade sina produkter. Nytt för i 
år var en växtloppis där man kunde sälja grönsaker och väx
ter från sina egna odlingar. För barnen fanns det också lite 
olika aktiviteter.

Barnloppis 6 maj
Då har vi avverkat årets barnloppis. Fint väder men ändå 
många besökare som kom och ville köpslå om allt man kan 
tänka sig inom området barntillbehör. Vi vill härmed passa 
på tacka alla som kom och gjorde vår Barnloppis till en suc
cé... Vi har nu lämnat över allt kvarlämnat, leksaker och klä
der till Emmaus som ser till att det kommer till användning 
igen...  Tack för er generositet!

Valborg 30 april
Detta är nog årets mest populära evenemang med jätte
mycket folk som sluter upp och hjälper till att fira denna dag. 
Pontus Stenkvist och Maria Stille stod för en stor del av un
derhållningen med musik, sång och skämt. Bunkeflostrands 
egen primadonna, Marianne Mörck, sjöng tilsammans med 
Bunkeflo Kyrkokör och fick sedan även ta emot ett pris av 
Villaföreningen för ”Årets ambassadör för Bunkeflostrand 
2017”. Scoutkåren stod för fackeltåg, korvförsäljning och 
bålet. 

forts. villaföreningens aktiviteter

Rundtur med helikopter 15 juli
Under två timmar i fantastiskt väder kunde Bunkeflostrands
borna få åka med en rundtur i helikopter som man själv 
fick bekosta. En härlig upplevelse med en fantastisk utsikt 
över Bunkeflostrand och sundet. Turerna utgick från Bunke
flostrands fotbollsplan. Kön var stundtals lång och alla plat
ser fylldes till sista plats.

Järnvägsgatan 35  •  Limhamn  •  040-15 77 91
Öppet: Mån–tor 11–22, fre 11–23, lör 12–23, sön 13–22  

Stängt mellan jul och nyår!  •  www.babas.se

Restaurangen med många möjligheter
Lunch vardagar 11:00–15:00 

Alltid två alternativ på dagens samt dagens sallad. 
Inkl. soppa, salladsbuffé, måltidsdryck (lättöl eller Ramlösa) 

samt kaffe 90:-.

Affärslunch  ◆  À la carte  ◆  Avhämtning
Fullständiga rättigheter  ◆  Stor uteservering

Det går också att abonnera lokalen för 
t.ex. födelsedag eller liknande

VI BJUDER PÅ GLÖGG 1:A ADVENT!

God Jul & 
Got t Nyt t År!

Vi tackar alla våra gäster 
för det gångna året 

och önskar er
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Service 
från 1500:-

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

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

Vi tar ansvar för miljön!

DÄCKHOTELL
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FitClub Bunkeflo starta-
des våren 2016 av An-
nika Nordmark (Annika 
Hälsoinspiratör) och Pat-
rik Åkerman (Åkerman 
Lifestyle) och drivs idag 
tillsammans med Ellinor 
Wigren.
Syftet med FitClub Bunkeflo 
är att hjälpa människor till 
en hälsosam och aktiv livs
stil och att finnas där som 
ett stöd i arbetet mot deras 
hälsosamma mål. Att finnas 
lokalt och vara lättillgäng
liga är två viktiga delar för 
Annika, Patrik och Ellinor.

Vad gör FitClub 
Bunkeflo?
FitClub Bunkeflo arbetar hu
vudsakligen med kost och 
näring. Man erbjuder hälso
analyser, kostföreläsningar, 

Alla kan vara med oavsett tidigare träningsnivå
bodyscanning, kostrådgiv
ning, FitCamps och coach
ing på vägen mot de långsik
tiga målen. Fokuset i arbetet 
är efter principen 80 % nä
ring och 20 % träning för att 
nå resultat.
FitClub Bunkeflo erbjuder 
även gratis utomhusträning 
minst två gånger i veckan i 
Bunkeflostrand och en gång 
i veckan på Limhamn. Trä
ningen är Tabatainspire
rad träning som passar alla 
människor, fördelen med 
den träningen är att alla kör 
efter sin egen nivå. Man har 
kört träningen utomhus året 
runt och det uppskattas av 
många som till vardags har 
ett inomhusjobb. 

Några ord från delta-
garna:
”FitClub Bunkeflo är den 
perfekta träningen för mig. 

30 minuter intensiv träning i 
grupp utomhus i ur och skur 
med ett gäng härliga männ
iskor. Alla borde testa!”

”Jag gillar när fokus kring 
kost/träning främst handlar 
om att må bra, känna att man 
orkar mer och såklart vara 
roligt. Jag är glad över att ha 
hittat en träningsform som är 
tuff och ger resultat men där 
alla kan vara med oavsett ti
digare träningsnivå.”

”Jag har tränat med gruppen 
sen januari och kan konsta
tera att man aldrig ångrar ett 
träningspass! För mig pas
sar närheten, de effektiva 
träningspassen och att man 
är utomhus och t.ex. under 
en magövning få blicka upp 
mot stjärnor, moln, myggs
värmar beroende av årstid 
och väderlek. Allt i ett!”

”Om man vill träna med en
gagerade och omtänksam
ma ledare så ska man trä
na med FitClub Bunkeflo. De 
vill att du ska nå dina mål 
och stöttar dig på vägen dit 
både med träning, kostråd 
och pepp.”

Alla är välkomna att 
delta i FitClub Bunkeflo! 
Önskar ni att komma i kon
takt med arrangörerna så 
tveka inte att skicka iväg ett 
mail,
annikahalsoinspirator@gmail.com, 
akerman.lifestyle@gmail.com

eller så kan man hitta dem 
på Facebook under Annika 
Hälsoinspiratör eller Åker
man Lifestyle.

Hoppas att vi ses!

Hälsningar
Annika, Patrik och Ellinor

Ja, nu vet jag i alla fall 
vad några gör ibland. De 
spelar fotboll på den nya 
konstgräsplanen  på Got-
torpskolan. Tre härliga 
tjejer som spelar i LB07 
och går i sjätte klass på 
Gottorpskolan, träffade 
jag när jag plåtade går-
den till reportaget om 
skolan.
Skolan är de mycket nöjda 
med och det första de näm
ner är den goda maten. De 

Vad gör våra ungdomar på fritiden?

Från vänster till höger; Ida Söder, kompis och Nelli Olsson-Månsson

BUNKEFLOSTRANDS UNGDOMAR FITCLUB BUNKEFLO

ser mycket saliga ut och en
tusiastiska när de pratar om 
den. Nu undrar jag efter allt 
gott jag hört om maten; kan 
man få betala och komma 
och pröva en dag?

Det var härligt att se dessa 
tre tjejers spelglädje och 
lika trevliga var de att pra
ta med. Tack, Ida, Nelli och 
kompisen för att ni ville vara 
med i BunkefloBladet!

Text & bild: 
Carina Jakobsson

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 51 014. Glöm inte att skriva namn, adress, 
mailadress samt vilket år avgiften avser.
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Hushållets adress
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ham
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Erbjudande: 10%
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B
 

K
rossverksgatan 7 H

, Lim
ham

n. Telefon  040-16 27 00 

Erbjudande: 10%
 rabatt på hela sortim

entet.

◗ N
.H

. N
ordström

  
O

dengatan 42, Lim
ham

n. Telefon 040-153005 

5%
 rabatt på hela fakturan till villaföreningens m

edlem
m

ar 

vid beställning av vattenm
ätarkonsol.

◗ 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
bination 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
unkeflostrand. Telefon 040-51 04 23 

Erbjudande: Köp en pizza för endast 69:-! 

(G
äller nr. 1–32 på m

enyn år 2017). Kan utnyttjas vid 8 tillfällen och 

kan ej kom
bineras m

ed andra erbjudanden.   

❑
  ❑

  ❑
  ❑

  ❑
  ❑

  ❑
  ❑

   
◗ S

alubis – E
tt företag inom

 friskvård m
ed personligt engagem

ang  

Telefon 0707-46 71 71 
Erbjudande: 10%

 rabatt på alla behandlingar m
ot uppvisande 

av giltigt m
edlem

skort.
◗ S

ecuritas H
em

larm
 

Telefon 010-470 14 74 
Erbjudande: S

e vårt erbjudande på w
w

w
.securitaslarm

.se

◗ S
kånsk E

l- &
 D

atatjänst 

Telefon 0708-49 71 17 
Erbjudande: 10%

 på varje tim
m

e. Tim
pris 480-10%

 = 432:- 

ex m
om

s.

◗ S
polarna 

Industrigatan 96, K
ristianstad. Telefon 040-19 00 64 

Erbjudande: 12,5%
 rabatt på sam

tliga arbeten till villa-

föreningens 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 rörel-

sedeckare värde 1980:-, dessutom
 bjuder vi på uppläggnings-

avgiften 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 

A
nders Falk, Liv Kroona, M

elvin S
ohrabi  

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
hussiren, 2 rörelsedetektorer, 1 m

agnetkontakt, 1 brand-

varnare, 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.
G

ynna våra annonsörer – de gynnar oss!

V
illaföreningen_M

edlem
skort2017.indd   1-4

2017-01-12   07:22

Nu är det dags att rösta fram årets ambassadör!
Vet du någon som gjort något av betydelse för Bunkeflostrand och dess invånare under 2017? 
I fjol var det Marianne Mörck som utsågs till detta. Skicka ett mail till: rosta@bunkeflostrand.nu 
och berätta varför du tycker att denna person förtjänar att bli utnämnd till årets ambassadör 2017!



LANDGREN  Övägen 8 A, Limhamn • 040-36 36 80 • vaster@landgren.com • landgren.com

Vill du veta vad 
din bostad är värd?
Kontakta oss så kommer vi och 
värderar din bostad kostnadsfritt!
Obs! Villaföreningens medlemmar har 15 % rabatt 
på ord. mäklararvode mot uppvisande av medlemskort.


