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Bad, lek & motion

VILLAFÖRENINGEN INFORMERAR

VALBORGSFIRANDE 2018

Den 30 april från ca kl. 20:00, pumphuset vid Strandängarna
ARTIST: Pontus Stenkvist med band
Villaföreningen inbjuder även i år till Valborgsfirande. Vi börjar med lite underhållning med Pontus & hans band. Det blir fackeltåg med Scouterna ca
20:15 från Grevens Park. Elden tänds ca kl. 20.30 och Pontus hälsar våren
välkommen med några väl valda ord. Bunkeflostrands kyrkokör sjunger traditionella vårsånger. Scouterna hjälper till med att sköta brasan och säkerheten kring den, men står också för korvförsäljning.
Vi vill gärna påminna om att ta med medlemskortet. Är man inte medlem
kan man lösa det på plats, vi tar både kontanter och Swish.

VILLAFÖRENINGEN HAR BEHOV
AV FLER STYRELSEMEDLEMMAR!
För att Villaföreningen ska kunna arrangera aktiviteter under året måste vi få hjälp med mer folk till
styrelsen. Det blir inte så mycket jobb när det fördelas och ju fler vi är ju bättre aktiviteter kan vi
ordna. Styrelsen träffas ca 10 ggr/år och man behöver ingen vana från styrelsearbete.
Är du intresserad så tag kontakt med oss via hemsidan eller via mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu

STYRELSEN 2018
Kassör:
Christian Helldal
christian.helldal@gmail.com
Ledamöter:
Rickard Palheden E-post: rickard.palheden@bunkeflostrand.nu
Andreas Fornestedt E-post: andreas.fornestedt@bunkeflostrand.nu
Marita Malmgren E-post: marita.malmgren@bunkeflostrand.nu
Anna Jönsson E-post: ajonsson80@gmail.com

Suppleanter:
Ewa M Nilsson E-post: mammaewa59@gmail.com
Christina Lindskog E-post: Tina.lindskog@gmail.com
Revisorer: Jan Hasselgren och Ingrid Mardell
Revisorssuppleanter: Christina Persson, Rolf Lundahl
Valberedning: Ingegerd Thulin + 2 vakanta platser

Detta nummer ges ut av Bunkeflostrands villaförening. Ansvarig utgivare: Styrelsen. Layout och original: Originalaren
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HYLLIEBADET

Hylliebadet – Bad, lek och motion
Hylliebadet slog upp portarna 2015 och har blivit ett
spännande utflyktsmål. Dess geografiska placering,
i skärningspunkten mellan Hyllie centrum, Holma
och Kroksbäck, spelar en viktig roll för områdets ut
veckling.
I anläggningen finns en
50-metersbassäng som går
att dela till två 25-metersbassänger, två undervisningsbassänger samt ett familjebad med två större
vattenrutschkanor, en kortare pist med en brant sluttning och två rutschkanor för
de allra minsta barnen. För
äldre barn och ungdomar
finns hopptorn (3 m), svikt,
upplåsbara hinderbanor, vattenvolleyboll och vattenlekar
som regelbundet hålls av
badvärdarna.

med olika sorters bastur,
kallpool och två varmpooler,
varav den ena är placerad utomhus.

Olika sorters bastur

Det finns ett kafé, med en del
inne i badet och en ut mot
foajén, som serverar enklare rätter med fokus på eko-

På andra våningen finns
gym, gruppträningssal och
en relaxavdelning för vuxna

www.bunkeflostrand.nu

Friskvårdsanläggning
Några kvällar i veckan erbjuds aufgussbastu och varje månad hålls en Wellness evening. Hylliebadet
erbjuder en variation av olika
grupp- och vattenträningspass och är en komplett friskvårdsanläggning där man
kan ha roligt, motionera och
koppla av.

logiska och rättvisemärkta
varor.

300 000 besökare per år
Hylliebadets verksamhetsyta
är 7 000 kvm och badet har
över 300 000 besökare per
år. Hela anläggningen är tillgänglig för rörelse
hindrade
och badets personal är
HBTQ-diplomerade, och ett
av våra huvuduppdrag är
ökad simkunnighet med tillgänglighet för alla. Byggherre är Malmö stad (Stads
fastigheter) och verksam

heten drivs av Fritidsför
valtningen. Badet är ritat av
PP Arkitekter och byggt av
NCC.

lerat klimatskal och värme
återvinns från både vatten
och luft. Hylliebadets tak är
försett med 700 kvm solceller och kloret som används i
den moderna vattenreningsprocessen tillverkas på plats.
Varje bassäng har ett eget
vattenrenings
system. Vi arbetar mot en meningsfull
fritid för alla med stark förankring i våra värdeord, krea
tivitet, engagemang och respekt.

Energieffektiva
lösningar
Ambitionen har varit att bygga Sveriges mest energisnåla
bad och stort fokus har lagts
på energieffektiva lösningar.
Byggnaden har ett väliso-
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SCOUTING

Det är många barn och ungdomar som vill vara scouter i Bunkeflostrand.
Du som vill vara med i vårt ledarteam – hör av dig på info@bunkefloscout.se
Till Valborg finns vi i fackeltåget, vid elden och bakom grillen. Vi ses!

Öppet alla
dagar 8–21
Öppet alla
dagar 8–21
Vi säljer receptfria
läkemedel i butiken!
Vi
säljer
För dig
över 18 år.receptfria
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.

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

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

Bunkeflostrand
Bunkeflostrand
Bunkeflostrand
Bunkeflostrand

www.bunkeflostrand.nu

FLOWERNAIL

Hur många drömmer inte om
att få jobba som bröllopskoordinator?
Många känner till Pamela Andersson i Bunkeflostrand
sedan hon hade blomsteraffären på Ängslätt centrum.
Förutom att hon numera har sitt företag Flowernail
hemma i bostaden arbetar hon också som bröllops
koordinator på Stallgården utanför Vellinge.
– Det är en dröm som gått
i uppfyllelse, säger Pamela.
Pamela är en driven tjej på
34 år. Sedan hon var 19 har
drömjobbet varit bröllopskoordinator. I höstas sökte
Stallgården en bröllopskoordinator och efter ett par dagar hade Pamela fått jobbet.
– Du är den vi söker. Du får
jobbet. Och så blev det.

Drömmen blev till verklighet.
– Det har varit tufft många
gånger att nå detta målet.
Jag har fått mycket kunskap om att driva eget under årens lopp, och visst har
det varit bakslag. Min familj
har alltid stöttat mig. Ett råd
är att aldrig ge upp! Jag har
nått målet!
Vad gör en bröllops
koordinator?
– Att arrangera ett bröllop,
stort som smått, kräver koordination för att allt ska
flyta på och brudparet ska
kunna känna dig lugna. Det
är hjälp med allt från vigselplats och blommor till brölwww.bunkeflostrand.nu

lopsmiddag, dukning, musik, fotograf,
hårstyling,
make up och projektledare på bröllopsdagen. I Stallgårdens brudkammare finns
också många brudklänningar för bruden att välja mellan.
Stallgårdens brudkammare är ett nytt företag som
jag startade tillsammans
med ägaren Pernilla Rönndahl i januari 2018. Nu har
vi äntligen hela konceptet
och ett stort nätverk. Kontakta mig gärna så kan jag
hjälpa er med hela bröllopet och all koordinering för
den perfekta drömdagen. I
stort sett hela året och nästa år är uppbokade på Stallgården för både onsdagsoch lördagsbröllop - så det
blir en hel del att stå i. Man
kan boka olika bröllopspaket, beroende på hur mycket
brudparet vill ha hjälp med.
Saknar du inte blomsterbu
tiken?
– Nej. Jag jobbade alldeles
för mycket. Jag hade bloms-

terbutiken i åtta år. När jag
fick barn fungerade det inte
att ha butik och vara hemifrån så många timmar. Jag
stängde butiken och flyttade företaget till bostaden.
Här tar jag emot blomsterbeställningar samt utför nagelbyggnad och ögonfransförlängningar. Många av
mina kunder från butiken
har följt med till det nya.
Du har en husvagn, hur fun
gerar det?
– Vi har renoverat en husvagn på 15 kvm till butik
med hyllor, disk, kassa och
annat som behövs. Det är
i husvagnen som jag gör
alla mina blomsterarrangemang. En del av garaget
är omändrat till nagel- och
ögonfranssalong.
Rullar du iväg med husvag
nen?
– Ja, det gör jag. Jag är på
olika event, marknader med
mera. Det är mycket jobb att
flytta vagnen med all inredning, så det får vara event
som pågår några dagar. I
somras var jag med på Malmö Garden Show i Slottsparken. Här kommer jag att
vara med även i år den 1–3
juni. Det är ett uppskattat arrangemang för många
Malmöbor. Har ni inte varit

där är det ett måste på denna fantastiska trädgårdsfest
som har cirka 55.000 besökare denna helg. Ett par

dagar före Malmö Garden
show blir det lite trädgårdsmarknad på Ängsrovägen 11
som förra året. Mer information kommer när det närmar sig på Facebook och Instagram.
Vad gör du för blomster
arrangemang?
– Det är främst arrangemang för bröllop; brudbuketter, bordsdekorationer
med mera. Även sorgdekorationer står för en stor del
av beställningarna. Jag har
alltid blommor hemma för
kunder som tittar förbi eller ringer och beställer samt
blomsterbud. En del företag finns bland mina kunder.
Blomsterkurser och möhippor där deltagarna får binda
blommor är också populära
arrangemang.
Titta gärna in på våra hemsidor för att läsa mer om
Flowernail och Stallgården.
www.flowernail.se
www.stallgarden.nu
För att hålla er uppdaterade
på allt som händer framöver
så gå in och gilla Flowernail på
Facebook och Instagram.
Flowernail
Ängsrovägen 11
218 31 Bunkeflostrand
Tel 0708 25 38 15
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BOSTADSMARKNADEN

Det är inte helt enkelt för Malmö kommun
att hänga med när ”Guldkusten” växer…
Som stark fastighetsmäklare verksam på Malmös i
särklass populäraste bostadsmarknad har frågorna
genom åren kommit i strid ström kommit från rekto
rerna på Bunkeflostrands skolor och förskolor. Frå
gorna handlar om hur mycket barn vi tror skall flytta
till ”Guldkusten”;
– Hur många familjer kommer på era husvisningar och
hur ser familjekonstellationerna ut? Kommer ni att
sälja alla husen och i vilken takt? När är husen inflytt
ningsklara?
Frågorna är naturligtvis
ställda utifrån ett planeringsperspektiv. Nu byggs
det så in i bomben igen! Det
blir återigen stora utmaningar för skolornas och förskolornas ledning men även för
våra ideella föreningar som
får tillökning i numerären.
Havsnära natur och kvali-

tativ nyproduktion attraherar barnfamiljer att flytta till
Bunkeflostrand som aldrig
förr. Många av de nya husen och lägenheterna som
byggs säljs idag till betydligt
högre priser än exempelvis
de som säljs på Limhamn.
Efterfrågan är stor men prisstegringen är inte alls som

tidigare. Vi har helt enkelt
en mer balanserad och sund
marknad. Många av husen i
området säljs till trots innan
de kommer ut på den öppna
marknaden vilket ofta fort-

farande innebär rekordnivåer men med oerhört nöjda
säljare och köpare.
Ha en fin vår och sommar!
Peter Landgren

Butiken för både
proffs och
amatör!

Vi har allt
du behöver!
Färg, tapet, golv,
poolkem, järnvaror
och mycket mer.
Välkommen in!

Tofra Färg
Årets
Företag
på Limhamn
2014
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LIMHAMN: Gustavsg. 34
Tel: 040-15 29 00
Öppet: Vard 7–18, lör 9–14
www.nordsjoidedesign.se

www.bunkeflostrand.nu

SKÅNEGÅRDEN

Gör Skånegården levande igen!
Den fina och anrika Skånegården har stått stängd och
oanvänd sedan 2014. Den är värd ett bättre öde, och
Bunkefloborna och dess föreningar borde få en sam
lingsplats i dess underbar miljö.
Skånegården är Bunkeflo sockens äldsta bevarade byggnad. Den är kulturskyddad och har en
intressant historia. Från slutet av 1600-talet var det ett
s.k. skattehemman som tillhörde Lunds hospital. Ursprungligen låg den strax
väster om Bunkeflos prästgård och var en fyrlängad gård, med beteckningen Bunkeflo 9. I samband
med enskiftet, som ägde
rum 1806 i Bunkeflo socken,
flyttades gården, och förlades närmast strandängarna
på sin nuvarande plats vid
Bunkeflo strandmarksväg.
Gården byggdes om 1820.
Det är en av de få gårdarna i
socknen som aldrig brunnit,
och har kvar sitt ursprungliga utseende, restaureringen
som skett har gjorts i dess
historiska stil. Gården är en
skånsk traditionell fyrlängad gård byggd i stopverk
med lersten mellan bjälkarna och med halmtak. Den
har kullerstensbelag innergård, och invändigt frilagda takbjälkar. En lummig fin
gammaldags skånsk trädgård finns på gårdens norra sida med buxbomshäckar
och gamla äppelträd.

Enkelt och strävsamt liv
Eftersom hon var enda barnet som levde till vuxen ålder gick hon ogift kvar hemma på gården och passade
upp sin ensamme far. När
Anders Samuelsson dog
och Alma kunde gifta sig var
hon för gammal för att få
barn. Hon och hennes man
levde ett mycket enkelt och
strävsamt liv på gården. De
var kända för att vara sparsamma och skaffade sig inte
mer än livets nödtorft och
det dröjde innan man drog
in el i huset. Alma var mycket fäst vid fädernesgården
och vägrade sälja när byggbolagen köpte upp gårdarna
runtomkring för höga priser.

Användes som arbetsplatskontor
Alma Samuelsson gick bort
1993. Hon hade testamenterat gården och större delen av sina övriga tillgångar
(som inte var obetydliga) till
Lunds Universitet för att avsättas till en fond med syftet att bedriva forskning
kring hjärt- och kärlsjukdomar. Dock fanns det i testamentet ett förbehåll nämligen att Universitetet skulle

erbjuda Malmö Museum att
förvärva gården. Det var
nämligen Almas önskan att
gården skulle bli en hembygdsgård. Museet hade
dock inga ekonomiska möjligheter (var inte intresserad?) att förvärva gården,
varför den såldes till Svedab
för 1,5 mkr. Svedab har på
ett pietetsfullt sätt restaurerat gården, som under bygget av Öresundsbron användes som arbetsplatskontor.

Inkörsporten till Skåne
Efter invigningen av Öresundsbron förvärvade Malmö Stad Skånegården för ca
12 mkr. Nu var kommunen
beredd att satsa och Skånegården skulle bli inkörsporten till Skåne och Sverige. Här kunde man utöver
turistinformation beskåda
skånskt hanverk och smaka på svenska kakor och
mat. Turistinvasionen avtog emellertid och intresset
från Malmö Stad slocknade.
I stället för att tänka om och
nysatsa gjorde Malmö Stad
som man ofta gör lät byggnaden stå oanvänd, med en
förhoppning att någon skulle vilja hyra den för en orealistisk hyra. Nu har man
emellertid insett att det inte
går och Skånegården har
bollats vidare till Kulturförvaltningen och Fastighetskontoret.

Samma släkts ägo
i nästan 170 år
Skånegården köptes 1827
av Anders Olsson, som flyttade in från Hyllie. Därefter
behölls den i samma släkts
ägo i nästan 170 år. Anders
son, Samuel, tog över och
hans son i sin tur, Anders
Samuelsson, varav namnet
Samuelsson gård, som den
kallades under större delen
av 1900-talet. Alma, som
var den sista ägaren av gården i släkten, föddes 1918.
www.bunkeflostrand.nu

Sandödla. 				

Vi sätter vår förhoppning
till att den nya ledningen
på Kulturförvaltningen skall
lyssna på vår enträgna bön
om att få utnyttja Skånegården. Hembygdsföreningen
Bunkeflo Gille vill visa upp
den för skolelever i samband med att vi föreläser om
hembygden i Bunkeflos skolor. Vi kan också, utan några extra arrangemang, ha
utställningar och hålla föredrag om Bunkeflos historia.
Eftersom gården är nyrenoverad och har köksfaciliteter
och sanitära anläggningar
kan den omedelbart utnyttjas av Bunkeflos föreningar.
I Malmö Stads detaljplaner
för Bunkeflostrand talas det
mycket om att det är viktigt
att medborgarna har offentliga sociala samlingsutrymmen. Dessa finns tillgängliga i Skånegården utan att
Malmö Stad behöver investera en krona. Malmö Stad:
Det är dags att gå från ord
till handling. Hur är det möjligt att fortsätta med denna
kapitalförstöring genom att
fortsätta att ha Skånegården stängd?
Fakta från Bert Perssons
bok: ”Bunkeflo – vår hemFoto: Christer Igelström
bygd”.
Vill du veta mer om Bunke
flos historia? Bli då medlem
i ”Hembygdsföreningen Bun
keflo Gille”, Årsavgift 50 kro
nor, bankgiro 5489-7160.
Rolf Lundahl
Styrelsemedlem Bunkeflo Gille
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ÖRESUNDSBYN

Nytt spännande boende i Bunkeflostrand
Snart kommer det nya attraktiva bostadsområdet Öre
sundsbyn att börja byggas i området som avgränsas
av Klagshamnsvägen, Strandgårdsparken och Strand
gårdsvägen i Bunkeflostrand. Totalt 61 gedigna stenhus
med sober färgsättning i eleganta gråskalor.
Bakom Öresundsbyn står
fastighetsbolaget Strandängen Bostäder, som har nära
tre decenniers erfarenhet
av svensk och internationell
bygg- och fastighetsbransch.
– Vår specialitet är moderna stenhus byggda av noga
utvalda underleverantörer
som uppfyller våra stränga
kvalitetskrav. Vi vill utveckla ett hållbart boende att trivas i, säger Johan Hoff, vd på
Strandängen Bostäder.

Första etappen
Öresundsbyns första etapp
består av 17 radhus på ca
134–145 kvm och nio friliggande villor på 164 kvm med
beräknad inflyttning sommaren/hösten 2019.
– Villorna är vitputsade med
ett kontrasterande rektan
gulärt parti i grå kulör på
framsidan. De intilliggande radhusen är snedställda
ut mot gatan, vilket i kombination med fasadernas olika
gråskalor skapar ett intryck
av liv och variation i området,
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säger Öresundsbyns arkitekt
Johannes Igelström.

Anlagda trädgårdar
Samtliga villor och radhus
har anlagda trädgårdar med
bland annat fruktträd. Radhusen har uteplatser som är
insynsskyddade tack vare en
1,80 meter hög putsad mur.
Samtliga hus har bilparkering
och villorna har en gräs- och
stenbelagd parkeringsplats
med plats för två bilar.

Johan Hoff och Jörgen Cederholm på Strandängen Bostäder satsar på kvalitets
boende i Bunkeflostrand.

Stort intresse
Öresundsbyn har redan
mötts av stort intresse och
redan efter några veckors
försäljning har hälften av den
första etappens hus sålts.
Jörgen Cederholm som är
projektansvarig för Öresundsbyn på Strandängen
Bostäder, är inte förvånad.

Mycket talar för
Bunkeflostrand

Tanken med Öresundsbyn är att skapa ett bostadsområde med tydlig gemen
sam identitet och stilfull tidlös atmosfär.

– Bunkeflostrand har ett
svårslaget läge: strandnära
med landsbygden strax intill, samtidigt som storstads

regionens alla fördelar finns
precis inom räckhåll.
– Här finns ett bra utbud av
skolor, kommersiell som of-

fentlig service samt ett aktivt
föreningsliv. Och kommunikationerna är minst sagt ypperliga, menar han.

www.bunkeflostrand.nu

BOKTIPS FRÅN BIBLIOTEKET

Välkomna till Bunkeflostrands bibliotek!
2018 fyller demokratin 100 år! Under våren uppmärk
sammar Biblioteken i Malmö att det är valår, bland an
nat genom att under april månad fokusera extra på de
mokrati. Besök oss gärna och påverka verksamheten
genom att berätta vad du tycker.
Dom som bestämmer av Lisen Adbåge
Vilka är det som bestämmer på gården
egentligen? Lisen Adbåge har skrivit och
illustrerat en finurlig bilderbok om makt
och vikten av att kunna säga nej.
Ålder: 3+

n av våra
Bram, e
tipsar!
r
e
ri
vika

Farfar på rymmen av David Walliams
Jack älskar sin farfar. Han är också den
enda som verkligen förstår den gamla mannen, som var pilot under andra
världskriget. När farfar flyttas till ett ålderdomshem, börjar Jack genast planera
hans fritagning... Den brittiska succéförfattaren David Walliams överraskar med
en humoristisk och oväntat gripande berättelse. Ålder: 9+

Pojkarna av Jessica Schiefauer
Pojkarna av Jessica Schiefauer är en ungdomsbok olik alla andra. Det är en oerhört vacker berättelse om att växa upp
och upptäcka sig själv. Boken lyfter frågor
om jämställdhet, identitet och vänskap.
Ett måste för alla tonåringar och föräldrar
med tonåringar.
iblio 
e n av b
Ålder: 15+

n
Tips frå k tikanter!
ra
tekets p

Vad jag bevarat av Wallace Stegner
Larry Morgan och hans fru Sally återvänder till det sommarhus som spelat en stor
roll för dem båda. Där rullas minne efter minne upp, ofta starkt bundna till det
par som kom att förändra deras liv för alltid. En underbart stillsam bok om vänskap, och om livet i det lilla och i det stora.
Ålder: 15+
Det lilla bageriet på strandpromenaden av Jenny Colgan
Polly hade allt man kunde önska sig, hon
bodde i ett fantastiskt hus med hennes
perfekta pojkvän Chris. De hade ett eget
företag tillsammans och var väldigt rika.
Men en konkurs gör att hon förlorar allt
det där, hon tvingas flytta till en liten håla
ovanpå ett gammalt nedlagt bageri och
hon har varken ett jobb eller pengar. Då
börjar hon baka bröd och alla ortsborna blir helt förtjusta av den goda doften. Hennes hyresvärd avskyr henne och
det visar sig att det är just hon som äger det enda bageriet
i byn. När Pollys hyresvärd får reda på att Polly bakar bröd
blir hon rasande, kommer Polly få bo kvar?
iblio 
Kommer hon någonsin kunna skaffa ett
e n av b
ips från tikanter!
T
jobb igen efter den tuffa konkursen?
rak
tekets p
Ålder: 15+
BUNKEFLOSTRANDS BIBLIOTEK
Klagshamnsvägen 46, Telefon: 040-660 85 11
malmo.se/bunkeflostrandsbiblioteket
Öppettider
Måndag 13–19. Onsdag–torsdag 10–14. Fredag 13–17
Öppettider under sommaren 18 juni–10 augusti
Måndag 15–19. Onsdag 10–14. Fredag 13–17
Röda dagar håller biblioteket stängt!
Obs! 2 juli–13 juli är biblioteket helt stängt.

Den hä
r
- städa veckan:
- jobba
- tvätt natten, lör
dag
a

- boka

www.bunkeflostrand.nu

fotvår

d!!

9

LB07

LB07:s andra år i Damallsvenskan
För andra året på rad kommer LB07 att spela i
damallsvenskan under 2018 då man klarade debut
året med ganska säker marginal. Visserligen slu
tade man på en nionde plats, men marginalen till
nedflyttning var ändå betryggande sju poäng.
Vårsäsongen gick riktigt bra och laget låg då på en
fjärde plats med 16 poäng, hösten blev lite tuffare, man
hade en del skador, förlorade någon spelare och det
var inte lika lätt att överraska de övriga lagen och man
lyckades spela ihop 10 poäng.
Så här summerades debutsäsongen på Svenska
Fotbollförbundets hemsida: ”Årets andra nykomling
lyckades också fixa nytt
kontrakt. Det var klart redan
när det återstod fyra omgångar. Sedan gick luften ur
laget en aning och man avslutade med tre raka förluster. Tränaren Sven Sjunnesson var energisk på sidan
om och laget spelade med
stort mod. Mia Persson
fortsatte att göra mål – även
i allsvenskan. Och på mitten
gjorde Anna Welin ett stort
jobb. Det finns potential och
framtid i LB07.”
Inför 2018 har Sven Sjunnesson avslutat som huvudansvarig tränare (återgår
som ansvarig för akademiverksamheten) och ersatts
av Otto Persson som under
2017 var assisterande tränare. Otto får som ny assisterande tränare Benny Fehrlund. Laget har även fått
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en handfull nya meriterade
spelare:
• Finska landslagsmålvakten Kreeta-Liisa Yli-Säntti, närmast från Växjö
DFF

En bra stomme är kvar
Några spelare har valt att
varva ner och två stycken
har värvats av FC Rosengård, men en bra stomme
är kvar sedan 2017 och i år
är det ingen s.k. expert som
tippar att LB07 ska hamna
på någon av nedflyttningsplatserna till skillnad från
förra året då nästan samtliga tippade det. Hittills i år
har man spelat tre matcher i Svenska Cupen, knappa
förluster mot Allsvenskans

• Amerikanska anfallaren Hanna Terry, närmast
från KIF Örebro
• Mittfältaren Saga Fredriksson, närmast från
spel i USA, med rötter i
FC Rosengård
• Unga anfallaren Jenny
Egeriis från Skurups AIF
• Isländska landslagsanfallaren Rakel Hönnudóttir
• + ett antal yngre spelare
från klubbens eget F19lag

• Lördag 21 april kl. 16:00
mot Kristianstads DFF
• Lördag 5 maj kl. 15:00
mot Vittsjö GIK
• Lördag 19 maj kl.15:00
mot Linköpings FC
• Lördag 31 maj kl.18:30
mot FC Rosengård
• Lördag 17 juni kl.15:00
mot IFK Kalmar
• Söndag 1 juli kl.16:00 mot
Eskilstuna United DFF
• Söndag 5 augusti kl.17:00
mot Piteå IF DFF
• Lördag 15 augusti kl.
15:00 mot Kopparbergs/
Göteborg FC

• Danska försvararen Maria Møller Thomsen, närmast från Odense Q
• Mittfältaren Amanda
Kander från Borgeby FK

mamatcher på Limhamns
IP (med reservation för förändringar):

FC Rosengård och Kopparbergs/Göteborg FC och en
klar seger mot Lidköpings
FK. I träningsmatcherna har
man slagit Alldanska BSF,
Allsvenska IFK Kalmar och
Växjö DFF samt Elitettanlaget Asarum, enda ”plumpen” var en knapp 1–2 förlust mot tippade topplaget
FC Rosengård.

Hemmapremiär 21 april
Damallsvenskan inleds för
LB07:s del lördagen 14 april
borta mot Hammarby IF,
hemmapremiär blir det lördag 21 april mot Kristianstads DFF. Samtliga hem-

• Söndag 16 september kl.
15:00 mot Hammarby IF
DFF
• Lördag 29 september
kl. 15:00 mot Växjö DFF
• Lördag 27 oktober kl.
15:30 mot Djurgårdens IF
FF
Laget hoppas att ni vill komma och stötta dem på Limhamns IP, det hjälper mer än
man kan tro med ett bra publikstöd. Välkomna!
Du vet väl att du som är med
lem kommer in gratis mot
uppvisande av medlemskort?
Fredrik Helldal

www.bunkeflostrand.nu

SPOLA RÖREN I TID!
040 – 19 00 64 • 046 – 13 14 55 • SPOLARNA.COM

12,5%

RABATT FÖR
MEDLEMMAR I
VILLAFÖRENINGEN

Skånska Högtrycksspolarna AB och systerbolaget Repipe Sverige AB erbjuder fastighetsägare allt inom avloppsunderhåll – från planerad underhållsspolning till relining av uttjänta avlopp. 24 timmars jour vid akuta stopp. ROT-avdrag är tillämpligt på våra tjänster, ha gärna fastighetsbeteckningen
till hands vid bokning. Läs mer på SPOLARNA.COM

www.bunkeflostrand.nu
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ARTIKELSERIE

Bunkeflostrands lekplatser
I Bunkeflostrand har du aldrig långt till en lekplats. Inte
heller finns det stor risk för att du behöver trängas på
de lekplatser du besöker.
Med 16 kommunala lekplatser utspridda över hela
Bunkeflostrand (se bild) finns det mycket att upp
täcka om man tar sig bortom sina ”hemmalekplatser”.
Malmö Stads krona på verket när det gäller lekplatser
är de så kallade temalekplatserna.
I Bunkeflostrand finns det
två stycken sådana med
tema Afrika (2) respektive
Djungel (12).
I
denna
återkommande artikelserie har vi i tidigare nummer utvärderat Afrikalekplatsen (nr 3),
Thujalekplatsen (nr 7), Gottorpslekplatsen (nr 10), Piratlekplatsen (nr 15), Allélekplatsen (nr 1), Grevens
lekplats (nr 8), Båtsmans
lekplats (nr 14) samt Brandbilslekplatsen (nr 11). I detta nummer är det dags för
Djungellekplatsen (nr 12),
Naffentorps lekplats (nr 16),
Karusell-lekplatsen (nr 9)
samt Angry Birds lekplatsen
(nr 6) att få ett besök av vår
lekplatsrevisor.

Djungellekplatsen
är belägen i fjärilsparken väl
skyddad från trafik. Ska du
ta dig hit är cykel, gång eller
liknande att föredra. Detta
är en av de första temalekplatserna i Malmö stad. Så
ta på dig din äventyrshatt

och utforska snår och gångar i denna väl bevuxna lekplats. För bästa upplevelse
åker du hit på sommarhalvåret när buskar och träd står
i grönska. I djungellekplatsen kan du utmana dig och
dina barn på diverse utmaningar. Har du exempelvis
balansen att klara av balansgången? Har du armstyrkan att svinga dig fram
på ribbor? Har du modet att
ta dig över (orm?)gropen
med hjälp av en lian? Detta
är några av de frågor du får
svar på när du besöker denna pärla. Här finns också en
tunnel samt en grotta som
dessvärre är besudlad med
diverse klotter. Vill du spana
ut på cykelvägen för att hålla koll på möjliga inkräktare
klättrar du upp på utsiktsplatån via ett nät. Ner tar
du dig på en rutschkana av
det längre slaget. Här finns
självklart också en sandlåda
med tre bungalows. Annars
gäller det på djungellekplatsen att springa i snåriga

gångar och att hålla alla sinnen öppna för fantasin. Fikamöjligheterna är goda med
bänkar och bord och känner du för att avsluta besöket med lite sport finns det
tennisplan och bandyplan i
direkt anslutning.

Naffentorps lekplats
Nummer två av de besökta
lekplatserna är Naffentorps
lekplats som ligger i mitten av det nybyggda området söder om Naffentorpsvägen. Lekplatsen är bra

belägen omgiven av grönytor och buskage men det
gäller att ha koll på de mindre barnen då vägar trots
allt är lättillgängliga. Huvudattraktionen här är den väl
tilltagna klätterställningen
med ringar att svinga sig i,
nät att klättra i och ett torn
att klättra upp i, samt med
ruschkana. Här finns även
en mindre klätterställning
för de yngre med ett horisontellt tätt nät och smått
och gott att leka med. Här
finns bra gungmöjligheter med bebisgunga, däckgunga samt en större nätgunga. En fjädergunga i
form av en bil erbjuds också. I anslutning finns även
en basketplan. Sandlådan
har man självklart heller inte
glömt bort när man planerat
denna lekplats. Fikamöjligheterna här är också av det
bättre slaget.

Karusell-lekplatsen

Djungellekplatsen.
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Båtsmans lekplats.

Nästa lekplats att ha förärats med ett besök är karu
sell-lekplatsen som ligger
mellan Norra vägen och
www.bunkeflostrand.nu

forts. lekplatser
Mittvägen rakt nedanför
rondellen vid kyrkan. Denna lekplats kan vid första
anblick se torftig ut. Ingen
växtlighet och omgiven av
hus. Men vad gör det när
det på lekplatsen finns Bunkeflostrands största karusell? Släng upp dina barn
på karusellen, ju fler desto bättre och sedan är det
bara för föräldern att få dagens träningspass. Mitt förslag för att undvika ett alltför hårt pass är att ta plats i
mitten av karusellen när du
sätter fart. Detta för att få
upp en bra fart med minsta möjliga ansträngning. På
lekplatsen finns också gungor, både i bebismodell och i
vanlig däckmodell. Den obligatoriska sandlådan hittar vi
också här. På karusell-lek-

Naffentorps lekplats.

med detta fågelmotiv. Här
finns också en rejäl klätterställning med både en stor
och en liten rutschkana. För
att ta sig upp finns det oli-

ka klätteralternativ och väl
uppe får du krypa i rör eller
så gäller det att balansera
på gungande brädor och på
en balansbräda på hög höjd.

Vill man inte ta rutschkana
ner finns det även brandmannastänger. Här finns
självklart också gungor och
sandlåda samt en lekstuga
med bord där barnen kan
baka ler-pizza eller liknande.
Lekplatsen är lugnt belägen
och här finns gott om utrymme för ben med spring. Fika
tas med fördel med då här
finns bra bänkar med bord.
I höstnumret kommer vi
besöka fyra nya lekplatser
och till dess hoppas vi att
ni ger er ut på en rejäl lekplatssafari. Vi i villaföreningen önskar er en lekfylld
vår och sommar med hopp
om mycket sol!
Text & bild:
Christian Helldal

Karusell-lekplatsen.

platsen finns det också en
klätterställning med rutschkana och brandmannastång.
Fikamöjligheterna här är begränsade men lekplatsen
erbjuder åtminstone vila i
form av två bänkar.

Angry Birds lekplatsen
Sista lekplatsen för detta
nummer är Angry Birds lekplatsen. Denna lekplats ligger längs gången mellan
ICA som går mot Annestad.
Som namnet antyder finns
här lekmöjligheter som har
att göra med Angry Birds
i form av två fjädergungor
www.bunkeflostrand.nu

Angry Birds-lekplatsen.
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Vi tar ansvar för miljön!

Service
från 1500:-

T E LL
DÄCKHO

Klagshamnsvägen 4, 218 36 Bunkeflostrand • 040-51 07 76
Vi lämnar 10% rabatt till villaföreningens medlemmar i samband med bilreparationer!

Vad kostar ditt städbehov?
(Prisexempel återkommande hemstädning)

190kr/tim efter RUT + 50kr i inställelseavgift per tillfälle

Hemstädning / Trädgårdsarbete / Fönsterputs
och mycket mer

Boka ett kostnadsfritt hembesök idag!

God Service i Sverige AB
Tel. 040-26 66 00
www.godservice.se
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Candeo Beauty & Care

Vårt centrum minskar och företag i villaområdena ökar
Vår by växer och vårt centrum krymper. Lokaler gapar
tomma och ICA Supermarket och Papa Joe kämpar på
bra, men i villaområdena öppnar fler småföretagare
upp för våra bybor.
I gamla delen i vår by, närmare bestämt på Sundsgatan 13 ligger en nybyggd och
mysig hudvårdssalong. I maj
firar Candeo Beauty & Care
1 år.

Jobbar med sin hobby
Efter att ha haft salong inne
i centrala Malmö och barnen som börjar bli större,
bestämde sig Annika för
att starta salongen hemma
i byn istället. Mannen som
renoverat och byggt ut det
gamla huset, som byggdes

1923, byggde en salong med
egen ingång från gatan. – En
dröm har gått i uppfyllelse,
säger Annika, som tycker
det är få förunnat att jobba
med sin stora hobby i livet.
– Jag lever för detta och har
skapat min egen lilla oas för
att pyssla om andra männi
skor.

Ansiktsbehandlingar
Annika har många olika sorters behandlingar, men jobbar i huvudsak med ansiktsbehandlingar. Huden är vårt

största organ och det är viktigt att vi tar hand om den.
Den påverkas av allt vi lägger på den, den påverkas av
vad vi äter och hur vi lever.
Därför har Annika nu börjat
arbeta med ett ekologiskt
hudvårdsmärke från Syd
afrika som heter Esse. Man
får fantastiska resultat på
alla möjliga olika hudtyper,
oavsett om man har eksem,
rosacea, acne, torr, normal
eller åldrande hud.

och inne i behandlingsrummet sprider stjärnhimlen
ett mysigt sken. Här känner
man sig välkommen, omhändertagen och avstressad.
Annika hälsar alla i byn väl
komna och har nästan varje
månad nya fina erbjudande.

Känner sig välkommen
Inne i salongen brinner
många levande ljus, lugnande musik strömmar från
högtalarna i taket, doftljusen sprider behaglig doft

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.
Vad gör Bunkeflostrands villaförening
för dig som medlem?
• Vi har ett rabatthäfte med erbjudanden från företag
med lokal anknytning.
• Vi abetar aktivt med och ställer krav på kommunen
om skola, trafik, nybyggnad, miljö m.m.

• Vi inbjuder till informationsmöten och diskussions
forum kring händelser i vår stadsdel.
• Vi samarbetar med skolan och med andra föreningar.
• Vi anordnar Valborgsfirande, julmarknad, tema
kvällar m.m.
• Vi ger ut BunkefloBladet med läsvärd information.

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

www.bunkeflostrand.nu
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Det är vi som säljer i Bunkeflostrand!
Det finns många goda skäl för dig att vända dig till oss när du vill
sälja din villa eller bostadsrätt. En anledning är att vi helt enkelt kan våra gator!
Vi är också väldig lokala och har en direkt förankring till ditt närområde.
Hör gärna av dig till någon av oss så kommer vi och gör en kostnadsfri värdering av din bostad.

Paul Eriksson

Reg. fastighetsmäklare

0720-77 40 44

•

paul@landgren.com

Nicklas Björklund
Reg. fastighetsmäklare

0707-46 31 67

•

nicklas@landgren.com

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

