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Vårens aktiviteter är nu i full gång! 
Ordförande har ordet

Att våren är försenad 
nästan en månad har vi 
alla märkt. I söndags när 
jag var ute på promenad 
såg jag dock en liten tus-
silago sticka upp i dikes-
kanten, så det finns hopp 
även i år.

Vi har haft temakväll med 
skadeförebyggare Kenneth 
Johansson från Länsförsäk-
ringar Skåne.  Han informe-
rade och gav tips om grann-
samverkan mot brott. Några 
av visdomsorden han gav 
oss var att; ”En kan göra lite, 
alla kan göra något, tillsam-
mans kan vi göra mycket. Du 
är en del i helheten, allt du 
gör påverkar. Vi måste våga 
se och höra det vi ser och 
hör.” Är ni intresserade av att 
bli kontaktperson, prata er 
samman med grannarna. Ta 
sedan kontakt med Kenneth 
för mer information.

Arnold äventyraren
Vi avslutade kvällen med re-
seberättelse från många 
länder bl a Etiopien, Mada-
gaskar, Zimbabwe. Det var 
Arnold ”Äventyraren” Wer-
nersson som fängslade oss 
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med sina berättelser och bil-
der från sina äventyr. Han 
har besökt 161 länder under 
drygt 30 års resande.
 Han besökte Il Sainte Ma-
rie, en paradisö öster om Ma-
dagaskar, som också kallas 
piratön och bodde då på ett 
mycket billigt (2 kr) hotell, Pa-
radiset. Hotellet kunde bara 
ha två gäster i taget. Rum-
met var byggt på en gödsel-
hög och framåt morgonen 
rasade den ena väggen på 
grund av grisarnas bökande 
under. Detta var bara en liten 
episod som han råkat ut för. 
Arnold är en fantastiskt med-
ryckande berättare som vi 
sent kommer att glömma.

Cykeldagar
Cykeldagarna i april hoppas 

vi ska bli välbesökta. Flera 
aktörer som Cykelfrämjan-
det, Polisen och Bikemasters 
cykelaffär kommer att delta. 
Skolorna i Bunkeflostrand är 
också tillfrågade där endast 
Ängsdalsskolan nappat på 
erbjudandet. Ta med era cyk-
lar och få dem kontrollerade 
vad gäller trafiksäkerhet. Det 
blir tipsrunda med flera priser 
till de vinnande.

Valborg
Årets Valborgsfirande kom-
mer att utökas med mer un-
derhållning. Vi börjar därför 
en timme tidigare, alltså kl. 
19.30. Bunkeflo Scoutkår och 
Sjöscouterna ansvarar för 
fackeltåget, bålet och korv-
grillningen. De traditionella 
vårsångerna står Bunkeflo 
Kyrkokör för under ledning 
av Per Grundberg. Vårtalare 
blir Berth Löndahl, vår kyrko-
herde.

Barnloppis
I Ängslättskolans matsal blir 
det också barnloppis som 
har blivit en återkommande 
populär aktivitet. Det är ett 
bra tillfälle att sälja kläder, 
leksaker och spel som inte 
används längre.

I år har även Biblioteket öp-
pet hus samma dag, den 4 
maj. Då kan hela familjen 
passa på att besöka båda ar-
rangemangen.

Jag önskar Er alla en trev-
lig läsning av Bunkeflobladet 
och en skön sommar när den 
kommer.

Birgitta Jeppsson
Ordförande 

Bunkeflostrands villaförening

Burger King

Till sommaren blir det fler 
grillfester än vanligt i Bun-
keflo, och hela byn är bju-
den! 

Kort efter en lyckad etablering 
av Burger King på Linnéga-
tan inne i centrala Limhamn 
kommer nästa restaurang till 
stadsdelen och denna gång 
alldeles invid nybyggda Sta-
toil vid Ollebo terminalen. 

”Läget är unikt”, säger Mar-
cus Persson från Burger 
King. ”Ingen annanstans har 
du närheten till Yttre Ringvä-
gen, Brofästet, Emporia, Are-
nan och allt spännande som 
händer i anslutning till denna. 
Alla boende i Bunkeflo, och 

för all del Djupadal, gör till-
sammans att vi har goda för-
hoppningar om att denna eta-
blering skall bli framgångsrik. 
”Vi vet att många i Bunke-
flo har saknat ett lättillgäng-
ligt snabbmatsalternativ med 
produkter av hög kvalitet och 

vi vet också att de föredrar 
grillade hamburgare utan till-
satser serverade i en modern 
miljö” fortsätter Marcus Pers-
son, själv hemmahörande i 
Bunkeflo, liksom företagets 
övriga delägare Magged Kha-
lidy och Peter Landgren. De 
driver sedan tidigare, förutom 

Limhamn även Burger King 
restaurangen ute på Bulltofta.  

”Man ser fram emot möjlig-
heten att kunna hjälpa en del 
av Bunkeflos ungdomar till ett 
första arbete där vid erbjuder 
ett värdefullt inträde i arbets-
livet antingen under, eller 
direkt efter utbildning” avslu-
tar Marcus Persson.

Grillat är gott…
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Artister som gästar årets 
allsång:
26 juni Danne Stråhed
3 juli Hedvig Becke
10 juli Monica Einarsson
17 juli Calaisa
24 juli Håkan Brinck
31 juli Sofie Stenervik
7 aug. Jacques Werup
14 aug. Tommy Juth
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Hårkammaren

BunkefloBladet har tittat in 
hos Bunkeflostrands när-
maste frisörsalong. Näm- 
ligen hos Gunilla Sand-
berg på salong Hår-
kammaren, John Lund-
vallsgatan. Hit kommer 
människor för att klip-
pas, färgas, permanen-
tas eller för att få sina föt-
ter badade!

Gunilla blev klar med sin fri-
sörutbildning i mitten av åtti-
otalet och startade sin karriär 
hos Kjell Lindahl i Limhamn 
men tog sig snabbt vidare in 
mot Malmö där hon stannade 
i mer än 5 år innan flyttlasset 
styrdes mot Bunkeflostrand 
med två barn och en make i 
bagaget närdes tankar om en 
egen verksamhet.

Första tiden var tuff 
1995 infriades drömmarna 
tillsammans med en tjänst 
som frisörskolelärare på del-
tid för John Bauer Gymnasiet. 
Sedan antalet gymnasieplat-
ser skurits ned på grund av 
en ganska stor överetablering 
2010 valde Gunilla att gå till-
baka till sin egen verksamhet 
för att långsamt bygga upp 
kundunderlaget igen.
 – Första tiden var tuff, 
säger Gunilla och berät-
tar mer om överetableringen 
som hon faktiskt varit med att 
skapa själv på John Bauer.
 – Faktiskt, så är det fort-
farande för många frisörer i 
Sverige idag, vi är få som kla-
rar oss med bara frisörverk-
samhet. 2600 nya frisörer 
utbildas varje år medan Sve-
rige egentligen bara har jobb 
till 600 salonger. 

Det här gör bland annat att 
fler och fler salonger måste 
bredda sig och ställa sig på 
fler ben än just bara klipp-
ning. För Gunillas del togs 
beslut 2011 om att försöka 
bli mer ”grön” i de produkter 
hon väljer att använda och 
sälja. Många permanentväts-
kor och infärgningsproduk-
ter är inte snälla mot vare sig 
kund, frisör eller miljö vilket 
resulterade i att Gunilla gjorde 
ett aktivt val att nästan uteslu-
tande hålla sig till ett märke 
som har en väl uttryckt miljö, 
frisör och människopolicy. 
Självfallet är inte dessa pro-
dukter testade på djur.

Hälsosamt fotbad
Sommaren 2012 började hon 
även att titta på möjligheten 
att bredda sig mot ett hälso-
perspektiv. Gunilla fastnade 
för ett fotbad(!) som sägs 
kunna dra ut gifter ur krop-
pen på kunden med hjälp av 
varmt vatten, salt, elektrisk 
ström och laddade joner. Det 
sägs även att vattnet, som får 
fläckar på en stund, visar vilka 
gifter som extraherats. Efter 
en stund uppträder även olika 
färger på badets vatten som 
kan vara tecken på tungme-
taller, röda blodkroppar, jäst, 
lymfa, överansträngd lever, 
ansträngda leder njurar eller 
prostata. Kritiska röster har 
dock höjts mot metoden som 
hävdar att färgen kommer 
från rost i pumpen som sänks 
ned i badet och inte från olika 
typer av tillstånd. När jag 
själv testar en 25 minuters 
behandling upplever jag mig 
själv som piggare. Vad det nu 
beror på kan jag inte svara på.
 – För min del handlar det 

inte så mycket om att färgen 
ändras utan snarare att jag 
ser att mäniskor mår mycket 
bättre redan efter två eller tre 
behandlingar, vilket de även 
berättar om själva, säger 
Gunilla.

Finns nära mina kunder 
Hon berättar vidare om över-
etableringen som resulterat i 
färre kunder för ett stigande 
antal salonger.
 – Konkurrens är ju oftast 
bra, säger Gunilla, och jag 
har ju den fördelen att jag 
finns nära mina kunder, har 
fri parkering, kan boka kvälls-
tider och att en del barn kan 
skickas över hit själva av sina 
föräldrar. 

Samtalsterapi
Att vara en duktig frisör inne-
fattar oftast också någon form 
av samtalsterapi. Folk vill 
gärna prata om resor, aktuella 
nyheter, olika TV-program, 
kungahuset, grannar, famil-
jen, ekologiska produkter och 
yoga. Även allvarligare saker 
som inbrott, olyckor, brott och 
sjukdomar av olika de slag, 
främst cancer.
 Hur startar man då ett sam-
tal under en klippning undrar 
jag samtidigt som jag har en 
aning om det kommande sva-
ret;
 – Vädret skrattar Gunilla, 
vädret har alltid fungerat och 
kommer alltid att fungera.

Dela sina erfarenheter 
Att arbeta som egen frisör 
kan faktiskt vara lite ensamt 
i själva yrkesrollen. Man har 
inga eller få människor att 
dela sina erfarenheter med. 
För att råda bot på detta deltar 
Gunilla i en årlig resa till Tur-
kiet med kollegor. Gemensam 
nämnare för den här grup-
pen på mellan 15 och 20 per-
soner, är att de alla har job-
bat hos Kjell Lindahl. Gunilla 
beskriver denna resa som en 
årlig skön social happening 
och en chans att utbyta tips, 
erfarenheter och inte minst 
roliga historier.
 Gunilla trivs väldigt bra med 
sitt yrke och tror att hon fortfa-
rande kommer att klippa män-
niskor om 20 år. Antagligen i 
mindre utsträckning men ett 
par klippningar i veckan defi-
nitivt.  Det roligaste med yrket 
är utmaningen att klippa en 
lättskött frisyr som fungerar 
 Vad är då det värsta som 
kan hända en frisör frågar jag 
och ser Gunilla ta en paus 
innan hon svarar.
 – Vanliga historier är ju 
om felfärgningar, klippt för 
kort eller liknande händelser 
som förr eller senare drab-
bar alla frisörer. Sedan brukar 
vi ju hota yngre barn med att 
klippa dem i örat om de inte 
sitter stilla. Det finns anled-
ningar till det…

Magnus

Kommer att klippa människor om 20 år
Vid ett skimrande hav, 
bland båtar och segel 
kommer fjolårets succé 
med allsångskvällar till-
baka.

Med start onsdagen den 26 
juni och därefter varje ons-
dag kl. 19.00 t.o.m. 14 augusti 
i Limhamns Småbåtshamn, 
vid Kajutan. Årets allsångs-
ledare är Lasse Berggrens-
son med eget band. Evene-
manget arrangeras av ”På 
Limhamn”.

Allsång vid havet, en succé!

App – KUL PÅ LIMHAMN
En alldeles färsk nyhet är att 
”På Limhamn” kommer med 
en alldeles egen App för Lim-
hamn med omnejd! Appen 
kommer att fyllas med alla 
deras offentliga arrange-

mang, kurser 
och semina-
rium i KUL.
Håll utkik! 
Runt den 20 juli lanseras 
Appen – KUL på Limhamn!

På Limhamn
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”Förvildade Katten Öre-
sund är en ideell fören-
ing vars huvudsyfte är att 
hjälpa förvildade katter till 
ett tryggare, sundare och 
bättre liv. 

För att göra detta arbetar 
vi enl. TNR-metoden (trap, 
neuter, return), d.v.s förvil-
dade katter fångas in, körs 
till veterinär för kastration 
och öronmärkning samtidigt 
som de ohyrebefrias (rutin), 
avmaskas och hälsokontrol-
leras, för att sedan återsättas 
i sina hemrevir.
 Katterna sköts ute på plats, 
t.ex. av engagerade kattvän-
ner boende i området som 
går samman och bildar en 
“kattgrupp”. Katterna får bra 
och näringsriktig mat, isole-
rade mat- och sovbon ställs 
ut, kattpopulationen kontrol-
leras noga och om en ny katt 
sluter sig till gruppen fångas 
denna genast in och kastre-

ras även den. Dessa “katt-
projekt” genomförs alltid med 
markägarens tillstånd och 
godkännande.

Inte skygg tamkatt
FvK arbetar med förvildade 
katter med full vetskap om 
och respekt för att en förvil-
dad katt inte är en variant av 
”skygg tamkatt”, utan en fri 
individ med ett vilt djurs bete-
ende mönster och som där-
för måste omhändertas så 
snabbt, smidigt, klokt och 
stressfritt som möjligt.
Förvildade kattungar (och i 
möjligaste mån ungkatter) 
fångas in och placeras i trä-
ningshem där de tränas och 
socialiseras, så att de efter 
en tid kan flytta till nya, goda 
permanenta hem.
 Övergivna tamkatter hit-
tade ute placeras också i 
stödhem där de får vila ut och 
återhämta sig, är de inte kas-
trerade och märkta så blir de 
det så snart deras kondition 

så medger. I stödhem bor de 
tills FvK hittar deras perma-
nenta ”drömhem”.

En metod som passar alla 
Genom TNR-metoden för-
bättras den enskilda kattens 
liv högst betydligt samtidigt 
som födseln av oönskade 
kattungar stoppas. På sikt 
sjunker antalet förvildade 
katter i området och de kat-
ter som lever där och som 
de boende ser är friska, väl-
mående och sunda individer. 

TNR är således en metod 
som passar alla; katter, 
kattälskare och katthatare – 
katterna mår bättre och de 
som värnar om dem blir nöjda 
och de som ogillar katternas 
närvaro ser på sikt allt färre 
katter och blir nöjda även de. 
 Förvildade Katten Öresund 
arbetar med flera stora TNR-
projekt i Malmö bl.a. i samar-
bete med olika bostadsfören-
ingar och MKB.”

Fredrik Svensson

En förvildad katt inte är en variant av ”skygg tamkatt”

FvK
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Biblioteket

Bunke på danska är hög, 
kulle (se det dialektala 
uttrycket en bunke bräder 
d.v.s. en hög med bräder). En 
möjlig tolkning är därför höj-
den eller kullen vid bäcken. 
Någon ättehög skulle det i så 
fall inte vara frågan om, efter-
som dessa i ortsnamnssam-
mansättningar placeras sist i 
ordet. Ortnamnsarkivets tolk-
ning, där bunke = en starrart 
verkar långsökt. 

Vintrie är ett gammalt namn 
bildat av Vintar ett egennamn 
och -ie = hög eller gravhög. 

År 1250 skrevs det ”Wintar-
höghae.” Naffentorp omtalas 
också redan under medelti-
den. Det skrevs då ”Natfara-
ethorp” en plats någon bodde 
på som reste nattetid. Skum-
parp hette 1569 ”Skomperup”. 
Namnet är troligen samman-
satt av ett oidentifierat mans-
namn ”Skumpe” som inte är 

Varför heter det Bunke-
flostrand där vi bor? Hur 
länge har det bott män-
niskor i Bunkeflo? Hur 
levde människorna i det 
gamla Bunkeflo? Ja frå-
gorna kan bli många om 
man tänker tillbaka på 
Bunkeflo, Vintrie, Skum-
parp och Naffentorps his-
toria. Föreningen BUN-
KEFLO GILLE har svar på 
många av dessa frågor.
 
År 2000 ansåg några eldsjälar 
födda och uppvuxna i Bunke-
flo församling, att det behöv-
des en förening som tog till-
vara Bunkeflos historia. På 
kort tid hade Bunkeflo tillsam-
mans med de andra byarna, 
Vintrie, Skumparp och Naf-
fentorp växt från små lands-
ortsbyar med något hundra-
tal hushåll, till en stadsdel i 
Malmö, med tusentals invå-
nare. Visserligen hade Bert 
Perssons fantastiska bok 
”BUNKEFLO vår hembygd” 
kommit ut 1998, men allt går 
inte att beskriva i en bok, och 
den tog dessutom slut ganska 
snart. Stig Lidén Andersson 
har med författarens tillåtelse 
lagt ut den på Internet där ni 
kan läsa den, http://www.
bunkefloboken.n.nu/

Det var mot denna bakgrund 
som BUNKEFLO GILLE bil-
dades. Vi är alltså en förhål-
landevis ung förening, men 
har ändå hunnit med en hel 
del. Vår verksamhet byg-
ger i huvudsak på studie-
cirklar, där vi på olika sätt 
dokumenterar vad äldre Bun-
kefloare har berättat om livet 
kring sekelskiftet 1900, och 
fram till omkring 1950. Stu-
dier av ännu äldre händel-
ser sker genom föreläsningar 
där uppgifter inhämtats på 
lands- eller stadsarkivet, och 
Berts bok används också fli-

tigt. Detta kombineras med 
picknickutflykter till i socknen 
intressanta områden för att på 
plats studera dessa.

Hur var det nu med namnet 
Bunkeflo? 
Ja enligt boken ”BUNKE-
FLO vår hembygd” har nam-
net Bunkeflo under sekler-
nas lopp skrivits på många 
sätt; Boncheflod, Bonkeflod, 
Bunkeflod och nu Bunke-
flo. På ett landemöde Syno-
dis Lundensis 1653, där bun-
kefloprästen Hans Allesen 
omnämns, skrivs det Bun-

cheflode. På 1800-talet stava-
des det Bunkeflod och många 
brev från Amerika har fortfa-
rande det namnet på kuver-
ten. Ursprunget är oklart. På 
en gammal tegskifteskarta 
från 1701 markeras en bäck 
som rinner genom Bunkeflo 
by och mynnar i en kärrmark 
den s.k. komossen.

belagt någon annanstans 
ifrån och -arp = torp. År 1781 
skrevs det ”Skumperup” Para-
doxalt nog är det modernaste 
namnet på socknen Bunkeflo, 
också det äldsta och använ-
des redan 1346.

BUNKEFLO GILLE ordnar 
också utställningar med olika 
teman, minst en varje år, den 
sker vid jultid i Strandkyrkan. 
Några gånger har vi också 
berättat om livet förr i tiden för 
skolans elever, och även haft 
föreläsningar för andra för-
eningar. Titta in på vår hem-

sida http://www.bunkeflogille.
se/ där finns mycket mer om 
vad vi sysslar med. Tycker ni 
det är värt 50 kr för att bevara 
Bunkeflos historia levande så 
anmäl er som medlem på vår 
hemsida, eller sätt in summan 
på vårt bankgiro 5489-7160.

Bunkeflo Gille

Från Buncheflode till Bunkeflostrand
Ingen flygplats eller tåg-
station i världen erbjuder 
ens en bråkdel av alla de 
underbara destinationer 
som till och med det mest 
blygsamma bibliotek möj-
liggör. Ett enkelt avstamp 
över tröskeln till vår enkla 
boning innebär ju faktiskt 
ett ställningstagande att 
till vardagens kära bestyr 
lägga ett äventyr. Men för 
att upptäcka det okända 
behöver vi kanske gå lite 
vilse?

Kunskapstörsten och erfa-
renhetsglädjen manar oss att 
upptäcka det vi inte visste att 
vi inte kände till! Att läsa är 
en upptäcktsresa! 
 Vi vill också göra er upp-
märksamma på att det under 
våren installerats en återläm-
ningsbox i entrén till biblio-
teket. Nu kan du alltså åter-
lämna ditt lånade material 
när du själv vill. Andra nyhe-
ter för säsongen är att vi har 
börjat låna ut TV-spel och 
att det nu finns många spän-
nande dokumentärfilmer att 
låna. Glöm inte att komma 
förbi och undersöka ”runda 
röda bordet” där ett ymnig-
hetshorn av aktuella fakta-
böcker ropar efter någon att 
gå hem med. För er som gil-
lar musik har vi köpt in ett 
antal lyxiga och högkvalita-
tiva cd-boxar. 

Hittar du inte hit i veckorna 
kan du besöka oss under 
bibliotekets Vårlördag då vi 
håller öppet ett par timmar 
under lördagen 4 maj 11–14. 
Utöver vanlig biblioteksser-
vice kommer det att erbjudas 
barnteater, musik, bokloppis, 
tävlingar och utställningar. 

Vi har en ny medarbetare! 
Johan vikarierar för Henrik 
som är pappaledig. Här är 
några av Johans boktips:

”Skuggan på världens bot-
ten och andra berättelser” 
av Thomas Ligotti
I denna novellsamling får 
vi följa flera människors 
sökande efter något utöver 
vår vanliga existens. Indivi-

derna är trötta på den banala 
verklighet som omger dem 
och söker sig istället ut i det 
okända och övernaturliga. 
Något som i det flesta fall inte 
leder till något som är direkt 
bättre för dem.
 Thomas Ligotti använder 
sig av en stil som är stark 
gotisk och klart inspirerad av 
skräckförfattare som Edgar 
Allan Poe och H.P. Lovecraft. 
Han tillför dock ett eget stråk 
av filosofiska tankar som pre-
senteras med en klart poetisk 
klang. Hans litterära verklig-
het är mycket mörk och obe-
haglig, och som läsare gör 
man sig nog en tjänst att läsa 
en novell i taget.
 Men i allt detta mörker 
väcks också en nyfikenhet 
på de filosofiska frågor som 
läggs fram i boken och det 
är det som är dessa berättel-
sers stora behållning, tillsam-
mans med den täta atmosfär 
som målas upp.

”Stål” av Silvia Avallone
Italien börjar bli allt mer och 
mer intressant i den litterära 
världen och på senare tid har 
det dykt en rad nya skickliga 
italienska författare. En av 
dem är Silvia Avallone som 
nyligen fick sin debutbok 
”Stål” utgiven även här i Sve-
rige. I den presenterar hon 
två arbetarfamiljer och deras 
öden i början av 2000-talets 
Italien. Störst fokus ligger på 
två 13-åriga flickors vänskap 
och förhållande till en allt 
annat än vänlig omgivning.
Det känns befriande att få se 
en helt annan del av Italien 

än den man är van vid, med 
soliga stränder och gamla 
romerska ruiner. Silvia visar 
istället upp en vardag i arbe-
tarkvarteren med skitiga 
industrier och fattigdom.
 Det är svårt att inte bli gri-
pen av dessa berättelser 
om hur samhället och soci-
ala strukturer håller dessa 
människor i sitt grepp, och 
hur svårt det är för dem att 
påverka och ändra sin situ-
ation. Den mediala bild som 
visas upp av Berlusconis 
Italien är så främmande för 
dem, men ändå längtar de till 
den utopin och är beredda att 
göra allt för att nå dit.

”Lark & Termite” av Jayne 
Anne Phillips
Jayne Anne Phillips har varit 
aktiv författare sedan mit-
ten av 70-talet och gjort sig 
ett namn som en väldigt poe-
tisk och språkbegåvad berät-
tare. Hon har en tydlig form 
där hon blandar realistiska 
familjeskildringar med mer 
surrealistiska utsvävningar 
i ett poetiskt och fantasi-
fullt gränslandskap. Och det 
gör hon även i sin senaste 
roman. 
 ”Lark & Termite” hand-
lar om två syskon i 50-talets 
USA, varav den ena (Ter-
mite) har ett förståndshan-
dikapp och blir omhänder-
tagen av sin äldre syster 
(Lark). De bor båda hos sin 
moster efter att deras mor 
har lämnat dem för att leva 
ett mer utsvävande liv. Hela 
historien återges av flera 
olika personer. Dels är det 

Den absoluta nödvändigheten av att gå vilse

Lark och Termite som berät-
tar men även andra släk-
tingar får vara med och för-
tälja sin version. Vi får till och 
med följa en soldats kamp för 
överlevnad under Koreakri-
get. Men inga av dessa his-
torier är överflödiga, utan alla 
berättelser vävs med ett fan-
tastiskt språk och personlig 
värme ihop till en hjärtskä-
rande final. 

Välkomna till biblioteket!

Jesper Pettersson 
och Johan Nilsson

Våra öppettider:

Måndagar 13–19
Tisdagar STÄNGT
Onsdagar 10–14
Torsdagar 10–14
Fredagar 13–17

Under perioden vecka 
25–33 är det stängt på 
torsdagar.

Villaföreningens stadgar har som ni vet ändrats så att boende på Strandhem och 
i Skumparp fr.o.m. 2013 också kan bli medlemmar i villaföreningen. Villaföreningens styrelse 

och styrelsen för Strandhems samfällighetsförening träffades den 8 april för att 
inleda ett samarbete för att stärka de båda föreningarna.
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Malmö Stad

Är du medlem i Bunkeflostrands villaförening?
Om inte så är ni välkomna som medlemmar när ni sätter in 200:-/hushåll 

på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn och adress 
samt vilket år avgiften avser.

Kommunfullmäktige be- 
slöt den 6 september 
2012 att godkänna ett för-
slag till Naturvårdsplan för 
Malmö stad.

Naturvårdsplanen är kommu-
nens viktigaste dokument för 
att ange inriktningen på natur-
vårdsarbetet i kommunen.

Planen är uppdelad i två 
delar: 
• Programdelen (del 1) redo-

visar mål och strategier för 
naturvårdsarbetet samt ger 
en allmän beskrivning av 
vilka naturtyper som före-
kommer i kommunen. 

• Områdesbeskr ivningar 
(del 2) beskriver de områ-
den i kommunen som 
bedöms som särskilt vär-
defulla. Både väst- och 
djurliv beskrivs.

Fler områden, som beskrivs 
i planen, finns i Bunkeflo-
strand eller i direkt anslutning 
till orten. I planen beskrivs 
bl.a. Ollebo (område nr 155). 

Många kvarstående träd och 
buskar finns från tiden då 
området var handelsträdgård.
I planen beskrivs vidare ett 
litet område helt nära Ollebo 
under Yttre Ringvägen med 
kalkmark och så gott som helt 
utan vegetation (område nr 
156). Intill, i slutet av Gottorps 
allé, finns en damm, vars 
omgivningar också beskrivs i 
planen (område nr 157).

Vidare beskrivs Lernacken, 
vars hela område utgörs av 
kalkhaltigt utfyllnadsmaterial 
och delvis är planterat med 
träd och buskar (område nr 
165).

Limhamns gamla skjutbana 
(område nr 166) är ett område 
som är omgärdat av vallar 
beläget mellan Öresunds-
brons betalstation och Bunke-
flostrand. Området har sedan 
början av 1900-talet använts 
som skjutbana och kan idag 
biologiskt karakteriseras som 
ängsmark.

I planen beskrivs naturligtvis 
också Bunkeflostrands mest 

kända naturområde – natur-
reservatet Bunkeflo strand-
ängar (område 168, se ned-
anstående artikel). 
 Villaföreningen har haft 
artiklar om detta område 
tidigare (nr 2 2011 och nr 1 
2012).

Naturvårdsplan för Malmö stad
Orden hörs ofta i Strand-
kyrkan, för det pyss-
las rätt mycket i de olika 
barngrupperna. Riddar-
klubben, 7-up och barn-
körerna skapar en hel 
del kreationer under en 
termin. När föräldrarna 
kommer och hämtar så 
vill man gärna visa vad 
man gjort, och föräld-
rarna både imponeras, 
förbryllas och förundras. 

Allt handlar om ett mycket 
basalt behov. Att bli sedd! 
Ett behov som inte upp-
hör när man lämnat riddar-
klubben utan som följer oss 
genom hela livet. Uttrycken 
blir annorlunda med åren, 
men behovet av att bli sedd, 
bekräftad, tagen på allvar 
försvinner aldrig. 
 Ofta när Jesus möter män-
niskor läser vi i bibeln att det 
uttryckligen står att han ser 
på dem. Han ser de tolv som 
ska bli hans lärjungar, han 
ser den föraktade tullindri-
varen Sackaios som klättrat 
upp i ett träd, han ser kvin-
nan som blivit änka och inte 
vet hur hon ska klara sig, 
Jesus ser. 

Det finns en speciell berät-
telse i Gamla Testamentet 
om en ensamstående sviken 
mamma som heter Hagar, 
hon drivs bort från sitt sam-
manhang och hamnar vid en 
källa i öknen. Hagar blir den 
första människan i bibeln 
som ger Gud ett namn – du 
är seendets Gud. 
 Hagar vid sin källa erfar att 
hon är sedd, att någon utan-
för henne ser henne, och 
denne någon är Gud själv, 
den ende som ser allt, orkar 
allt, bär allt. 

Guds blick söker även dig. 
Han vill att du ska möta 
den blicken och i den erfara 
samma sak som Hagar erfor, 
jag är aldrig ensam, hoppet 
är aldrig ute, för Gud är ing-
enting omöjligt.
 I varje gudstjänst ber vi om 
Guds välsignelse, vi säger 
att Gud vänder sitt ansikte till 
oss. Ett annat sätt är att säga 
att Gud ser oss, Gud ser Dig.
Marco Aldén

Du vet väl om
• att vi firar högmässa varje 

söndag kl 10. Nästan alltid i 
Strandkyrkan men på Kristi 
Himmelsfärdsdag och Mid-
sommardagen är det i Bun-
keflo kyrka.

• att det vid högmässorna i 
Strandkyrkan alltid är sön-
dagsskola för barnen (inte 
under juni – augusti).

• att i medeltal är vi ca 100 
deltagare vid högmäs-
sorna, att kollekterna i för-
samlingen blev ca 175.000:- 
under 2012, att det görs 
ca 40.0000 besök våra 
verksamheter/år varav ca 
15.000 i gudstjänster och 
andakter, att vår kyrkokör 
har ca 50 medlemmar men 
gärna tar emot fler sångare.

Musikgudstjänster
Söndag 5 maj kl 18.00 i 
Strandkyrkan: Carl-Johan 
Stjernström & Svenska 
Stråkkvartetten spelar 
Prokofiev, Mozart & Brahms,

Söndag 2 juni kl 18.00 
i Strandkyrkan: Kyrkokören & 
ungdomar & andlig 
rockpopgung.

Konfirmationsdax för 
99:orna
Varför ska man bli konfir-
merad? För att veta mer 
om sådant som man aldrig 
annars får veta någonting om 

- om kristen tro, meningen 
med livet, Gud, vad vi är som 
människor, om ont och gott, 
om rätt och fel. För att göra 
någonting annorlunda, för att 
det är väldigt roligt samtidigt 
som det är att ta sig själv och 
våra liv på allvar.
 Under maj kommer alla 
födda 1999 att få en inbjudan 
till konfirmationsläsning. 
 Under läsåret 2013/2014 
har vi två alternativ, vinter- 
och sommarläsning. Vi job-
bar på olika sätt, i mindre 
grupper, allihop tillsammans, 
ute, inne, tänker och funde-
rar, provar och experimente-
rar.

Vintergruppen
Som träffas på torsdagar kl. 
16.00–18.00 med start i sep-
tember. Vi åker på två tre-
dagarsläger. Konfirmation 
är det i Bunkeflo kyrka i maj 
2014.

Sommargruppen
Direkt efter skolans slut 2014 
träffas vi för ett par veck-
ors intensivläsning. Ett par 
veckor på läger och en kor-
tare tid hemma i försam-
lingen. På våren är det ett 
tredagarsläger och några 
få samlingar. Konfirmation i 

Bunkeflo kyrka omkring 1 juli 
2014. Anmälan till:
Församlingsexpeditionen, 
Klagshamnsväg 44, 218 37 
Bunkeflostrand
Eller maila: erica.lennarts-
son@svenskakyrkan.se.

Utfärder
25 maj är det utfärd till Bon-
Bon-land för alla barn och 
familjer, som är med i våra 
olika grupper.
18 juni ordnar vi en utfärd för 
alla i våra diakonala sam-
lingar. Till norra Skåne.
Anmälan om deltagande till 
Församlingsexpeditionen, 
Klagshamnsväg 44, 218 37 
Bunkeflostrand
Eller maila: bunkeflo.
malmo@svenskakyrkan.se 

Familjedagar och försam-
lingsläger 17–19/6
Några dagar då vi är tillsam-
mans i all enkelhet, kopp-
lar av, äter gott, är stilla inför 
Guds Ord, sjunger, går sköna 
promenader, har trevliga 
kvällar med lite galenska-
per... Helt enkelt ett försam-
lingsläger för alla – vuxna 
och barn, äldre och yngre, 
ensamstående och familjer.
Plats: Bökebäcksgården i 
Kullabygden.

Titta vad jag har gjort!

Naturvårdsplanen kan laddas 
ner från kommunens webbplats: 
http://www.malmo.se/Medbor-
gare /Stadsplanering--trafik /
Stadsplanering--visioner/Over-
siktsplaner--strategier/Natur-
vardsplan-for-Malmo.html

Bunkeflo Församling

Ett arbete med en ny 
översiktsplan för Malmö 
pågår. Den benämns 
ÖP2012.
 
I januari 2013 godkände kom-
munstyrelsen ett utställnings-
förslag. Det finns nu möjlighet 
att lämna synpunkter på för-
slaget, som är utställt fram till 
den 8 maj 2013.

Översiktsplanen blickar 20 år 
framåt i tiden och berör alla 
oss som bor i kommunen på 
något sätt. 

Planen består av en planstra-
tegi (skrift) och kartor med 
planeringsriktlinjer. Till pla-
nen hör också en miljökon-
sekvensbeskrivning och sam-
rådsredogörelse.

Ny översiktsplan för Malmö stad

Skånetrafikens busslinje 
4 går till Naffentorpsvä-
gen först i sommar, då 
den nya cirkulationsplat-
sen vid Strandhem ska 
vara klar.

Tills dess kör linje 4 sin van-
liga rutt från Klagshamnsvä-
gen med hållplatsuppehåll 

Vi i villaföreningens styrelse 
kommer att granska förslaget.
Förslaget kan laddas ner från 
kommunens webbplats: http://
www.malmo.se /Medborgare /
Stadsplanering--trafik/Stadspla-
nering--visioner/Oversiktsplaner-
-strategier/Forslag-till-ny-over-
siktsplan-OP2012.html

Jan Herbertson
Ledamot och sekreterare

vid Bunkeflovägen, Ängsdals-
vägen, Bunkeflostrands cen-
trum, Gottorpsvägen, Mary 
Hemmings gata, Skogsmäta-
regatan och sluthållplats Fjä-
rilsgatan vid vändplatsen på 
Klagshamnsvägen.

Jan Herbertson
Ledamot och sekreterare
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Vi i Villaföreningen vill 
gärna berätta om bra 
lokala verksamheter. En 
sådan är Lillgården.

Jag är själv stamkund där när 
de har öppet. Deras egenod-
lade sallader är mycket frä-
scha och goda. Blommorna 
är i ett fantastiskt skick och till 
bra priser. Till detta kommer 
att få byta några ord eller fler 
med Eva (eller någon annan 
frivillig hjälpare). Alltid lika 
trevlig och go’ att prata med. 
Glömde en sak, har man tur 
så är hunden Hugo där som 
kan gilla att bli klappad. Så 
härifrån går jag alltid iväg med 
ett leende på läpparna och 
återvänder så fort jag behöver 
mer av deras varor. Det blir 
många gånger per säsong.

Carina 

Lillgården på Naffentorpsvä-
gen 40 är ett trädgårdsmäs-
teri där själva bostaden har 
anor från 1850. Detta köptes 

Sommarblommor, kryddväxter, grönsaksplantor…
in av oss 1980, av Inez och 
Albert Greij som i många år 
drivit det som handelsträd-
gård. Efter tillbyggnad och 
modernisering av bostaden 
byggdes också maskinhall, 
kylrum samt fler växthus.
 Under många år odlade vi 
isbergssallad, blomkål, savoj-
kål, dill och persilja på fri-
land. Allt eftersom fler växt-
hus byggdes slutade vi med 
frilandsodling. Numera odlas 
huvudsallad och ruccola i 
växthusen. Detta säljs till 
grönsaksgrossister. I alla år 
har vi även odlat sommar-
blommor vilka såldes i vårt 
stånd på Möllevångstorget.
 Men för nio år sedan beslöt 
vi oss för att öppna hemför-
säljning istället, därför bygg-
des ett särskilt växthus till 
detta. Det känns väldigt 
givande att träffa alla trevliga 

människor som bor i Bunke-
flo, Tygelsjö samt även män-
niskor från andra platser som 
hittar hem till oss. Varje år har 
vi öppet  fr.om. 30 april–10 
juli. Vardagar 10–18 Lö och 
Sö 10–14. Vi har då stort sor-
timent av egenodlade som-
marblommor, kryddväxter 
samt grönsaksplantor.

Vi som bor här är: Eva och 
Håkan Håkansson, hunden 
Hugo samt fyra fina katter.

Ni som rastar era hundar på grönområden intill villor och 
trädgårdar: Försök visa lite hänsyn så att era hundar inte 
går in på tomterna eller gör sina behov precis vid tomt-
gränsen. Det är ganska otrevligt nu när man vistas ute 
och kanske gärna sitter ute och äter!

Bygglov

Följande åtgärder får du 
lov att göra på ditt en- och 
tvåbostadshus utan att 
söka bygglov.
 
Du får med mur och plank 
anordna skyddade uteplatser 
inom 3,6 meter till bostads-
huset, om muren eller plan-
ket inte är högre än 1,8 meter 
och inte placeras närmare en 
annan fastighet eller tomt än 
4,5 meter.
 Du får anordna skärmtak 
över sådana uteplatser som 
anges ovan eller över altaner, 
balkonger eller entréer, om 
skärmtaken tillsammans med 
andra skärmtak som anord-
nats på tomten inte täcker en 
större area än 15 kvadratme-
ter och inte placeras närmare 
en annan fastighet eller tomt 
än 4,5 meter.
 Du får i omedelbar när-
het till bostadshuset uppföra 
komplementbyggnader, så 
kallad friggebod, som   
a) Tillsammans med andra 

komplementbyggnader 
som har uppförts på tom-
ten med stöd av undantag 
på krav på bygglov inte 
har en större byggnadsa-
rea än 15,0 kvadratmeter   

b) Har en taknockshöjd som 
inte överstiger 3,0 meter 
och   

c) Inte placeras närmare 
annan fastighet eller tomt 
än 4,5 meter. Observera 
att detta även gäller mot 
en väg eller ett grönom-
råde.

 
Godkänner din granne att 
ovanstående komplement-
byggnad placeras närmare 
gränsen är detta tillåtet. Detta 
gäller dock inte mot gata, 
väg eller park, här krävs all-

tid bygglov om boden place-
ras närmare gränsen än 4,5 
meter.
 Om grannen inte ger sitt 
medgivande måste man söka 
bygglov. Vi rekommenderar 
att grannens godkännande 
sker skriftligt för att undvika 
eventuella missförstånd i 
framtiden.
I tomtgräns får du lov att 
bygga ett staket som består 
av trä eller smide med valfri 
täthet till högst 1,2 meter eller 
högre än 1,2 meter om den i 
hela sin längd har en öppen-
hets- och genomsiktlighets-
grad på minst 50%. Nätstäng-
sel är inte bygglovpliktiga. 

Väljer du att göra en mur i 
tomtgräns är den bygglovs-
befriad om den inte översti-
ger 40 centimeter. Observera 
att stödmur alltid är bygglov-
pliktig.
 Du får göra en pergola, dvs 
ett öppet trädgårdsarrang-
emang, om andelen trä inte 
överstiger 50%. Terrasser, 
altaner och stenlagda uteplat-
ser är inte bygglovpliktiga.
 Du får lov att göra vissa 
fasadförändringar på ditt 
enbostadshus utan att söka 
bygglov. Är du osäker vad 
som gäller för just din fastig-
het, kontakta kunddisken för 
råd.

Utanför detaljplan och sam-
lad bebyggelse 
I områden som saknar detalj-
plan och som även ligger 
utanför samlad bebyggelse 
får man utan att söka bygglov 
göra mindre tillbyggnader av 
bostadshus och komplement-
byggnader. Man får också 
uppföra fristående komple-
mentbyggnader i bostadshu-
sets omedelbara närhet. Men 

det tillförda får inte dominera 
över den ursprungliga bebyg-
gelsen.

Ändrad verksamhet 
Du behöver inte söka bygglov 
om du tex övertar en befintlig 
butik. Om en butik ändras till 
ett café med färre än 10 sitt-
platser behövs inte bygglov. 
Över 10 sittplatser klassas 
det som restaurang och större 
krav ställs. Ska du däremot 
starta en annan sorts verk-
samhet i lokalen krävs det 
bygglov. Tänk på att även om 
det inte krävs bygglov så kan 
krav ställas från tex Miljöför-
valtningen  eller räddnings-
tjänsten.

Bygglov, när behöver jag inte ansöka?

Hela den här artikeln är hämtad från Malmö Stads hemsida: http://www.
malmo.se/Medborgare/Bo--bygga/Bygga-nytt---bygga-till/Bygglov-
marklov--rivningslov/-Bygglov-nar-behovs-inte-en-ansokan.html

www.forvildadekatten.se

Katterna behöver din hjälp!

Bli medlem och stöd vårt arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Förvildade katten Öresund hjälper förvildade och hemlösa katter till ett bättre liv. 

Vi räddar hundratals katter varje år - men nu behöver vi din hjälp.
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För utförligare information om alla dagarna när det närmar sig resp. datum, se hemsidan och informationsskåpet på Ica.

AktivitetsplAn vÅRen 2013 
från Bunkeflostrands villaförening

BARn pÅ väg 
– sänk fARten!
Vi kommer att anordna oannonserad trafik-manifestation med hjälp av 
bl. a. Gatukontorets mätvagnar någon gång under våren 
– men när blir en överraskning!

Sänk
farten!

lördagen den 4 maj kl. 11–13, ängslättskolans matsal

BARnloppis
Nu inför våren/sommaren passar det väl bra att rensa ur bar-
nens garderober och lådor! Pris: 100:-/bord för medlemmar 
och 150:-/bord för icke medlemmar (betalas på plats). För alla 
småsugna kommer det att finnas fika till försäljning. Utförli-
gare info kommer att finnas på Bunkeflostrands Villaförenings 
hemsida.

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs via hemsidan. 
OSA senast 2/5. Ni som bokat plats för att sälja får tillträde 
kl. 10.00. I skrivande stund är det fullbokat på loppisen!

tisdagen den 30 april från 19:30 
nära pumphuset vid strandängarna 

Villaföreningen tillsammans med Bunkeflo Scoutkår inbjuder 
i år till årets festligheter. Vi börjar med lite underhållning med bl.a. 
Sofie Stenervik, innan det blir fackeltåg med Scouterna ca 20:15 
från Grevens Park. Elden tänds ca kl. 20.30. Årets vårtalare blir 
Berth Löndahl kyrkoherde i Bunkeflo Församling och Bunke-
flostrands skönsjungande kyrkokör står för vårsångerna. Korvför-
säljning blir det också! Se mer och tydligare info när det närmar sig 
på hemsidan och på ICA.  
OBS! Ingen risinsamling från allmänheten!

vAlBoRgsfiRAnde

Aktiviteter

Årsmöte 2013
Den 4 februari hade Bunke-
flostrands villaförening sitt 
årsmöte i Strandkyrkan. Mats 
Holmström, ny kommunika-
tionschef i Limhamn-Bunke-
flo stadsdelsförvaltning, läm-
nade tyvärr återbud i sista 
stund. Men en fantastisk 
ersättare fick vi faktiskt tag i, 
Erik Hirschfeld, som berät-
tade om Bunkeflostrand och 
dess fjäderprydda besökare 
och invånare. En söt liten talg-

oxe är inte alltid så rar som 
man kan tro... 
Villaföreningen har, som 
flertalet av er säkert kän-
ner till, anlitat Erik Hirschfeld 
som guide under fågelvand-
ringar i Bunkeflostrand tidi-
gare. 

Efter Erik bjöds det på fika 
och sedan avverkades års-
mötet. Lottdragning med 
3 st vinster på presentkort 
avslutade det hela.

Julmarknaden 2012
Ja denna aktivitet får komma 
med nu i vårnumret eftersom 
det inte går ut något Bunke-
floBlad tidigare....

Trots slask, blåst och kyla så 
är det väldigt välbesökt på jul-
marknaden. Många stannar 
upp och småpratar, dricker 
lite varm glögg och köper 
en lott eller två. De vackra 
pepparkakshusen som hög-

Foto: Magnus Arnesson Foto: Magnus Arnesson

Temakväll den 18 mars
Kenneth Johansson, Skade-
förebyggare från Länsförsäk-
ringar inledde kvällen med att 
informera om ”Grannsamver-
kan mot brott”.

Många husägare drar ner 
persiennerna överallt när man 
inte brukar göra det i vanliga 
fall och fullkomligt skyltar med 
att man är borta och att huset 
är tomt. Kenneth poängte-

rade också hur viktigt det 
är att skapa osäkerhet hos 
inbrottstjuven, t ex genom att 
ha timer, rörelsevakt, skym-
ningsrelä m.m.
Är du intresserad av att 
ha Grannsamverkan i ditt 
område, ta kontakt med:
Kenneth Johansson
Länsförsäkringar Skåne, 
040-633 80 43
kenneth.johansson@ 
lansforsakringar.se

Arnold Wernersson, som han 
egentligen heter, är en man 
med fantastiska upplevel-
ser och bilder från sina resor 
i mer än 160 länder! Först 
berättade han om sin resa 
till Etiopien som innehöll  allt 
från Kung Salomo till Haile 
Selassie och alla maratonlö-
pare som tränar runt det högt 
belägna Addis Abeba. Kväl-
len fortsatte till bl a Madags-
kar med audiens hos kungen, 

Grönland med bilder på när 
isbergen ”kalvar”, möten med 
Kannibaler till Sydamerika 
med besök hos indianstam-
mar, m.m. Avslutningsvis rull-
lade Arnold ut ett impone-
rande Anakondaskinn... En 
mycket lärorik och underhål-
lande kväll. 

För den som vill veta mer om 
Arnolds äventyr så har han ett 
Kannibalmuseum i Önneköp…

sta vinsten är onekligen bra 
dragplåster. Ett speciellt 
barnlotteri med fint inslagna 
julpaket får även barnens 
ögon att tindra. Tomten ming-
lade som vanligt, pratade 
med alla snälla barn och bjöd 
på ”skumma tomtar”. Det var 
också meningen att Kultur-
skolans elever skulle spela 
för oss, men tyvärr så var 
vädret alldeles för fuktigt för 
deras instrument.
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damLaget historiskt, med i första eLitettan!

damLaget

www.lb07.se

En stor utmaning väntar 
LB07:s damer 2013. För 
första gången någonsin 
kommer laget att spela i 
Elitettan, damernas mot-
svarighet till herrarnas 
Superetta efter en sam-
manslagning av de bästa 
lagen från Söderettan 
och Norrettan plus två 
lag som ramlat ut All-
svenskan. Det är första 
året för Elitettan så LB07 
blir därmed historiska.

2012 lyckades laget med sin 
tuffa målsättning, att som 
nykomling ta sig upp ytterli-
gare ett steg. Att ligga i Eli-
tettan är en utmaning, men 
innebär också några fördelar, 
t.ex. att lagen där behandlas 
lika som de Allsvenska lagen 
i Svenska Cupen och går 
in senare. Svenska Cupen 
har också förändrats, den 
kommer precis som för her-
rarna att spelas över års-
skiftet, de första tre omgång-

arna i år, fr.o.m. åttondelsfi-
naler spelas 2014. 

För 2013 är målsättningen 
naturligtvis att vinna varje 
match, men samtidigt ska 
man vara ödmjuk och realis-
tisk inför utmaningen och att 
klara sig kvar måste bli det 
primära målet, lagen i serien 
tillhör trots allt de 26 bästa i 
hela landet. Bli dock inte för-
vånade om placeringen blir 
bättre än så, kunnandet, tek-
niken och fysiken finns där 
helt klart, tuffheten kommer 
att komma.

Sett till försäsongen så här 
långt så ser det bra ut. Först 
spelades 4 inomhuscuper 
med idel segrar (1:a i Tomte-
cupen, 1:a i Skånecupen, 1:a 
och 3:a i Blentarpscupen, 1:a 
i Nils Holgerssons damcup). 
Efter det har det i skrivande 
stund spelats sex tränings-
matcher (varav hela fem mot 
Allsvenskt eller Alldanskt mot-
stånd) där spelet bara blivit 
bättre efter hand. Resultat-
mässigt har det varit okey, 

kanske lite för lite gjorda 
mål och ett par för mycket 
insläppta, men det har också 
blivit bättre efter hand, det 
är ett ungt lag med mycket 
potential. Kvalitet och inten-
sitet på träningarna har ökats 
rejält och det börjar nu märkas 
med tuffare och resolutare 
spel.

På spelarsidan har vi förlorat 
några spelare, Krista Pace 
och Helen Nottebrock har åkt 
hem till Kanada respektive 
Tyskland, Mia Möller flyttar 
till Norge, Anna Larsson går 
till BK Vången, Linnéa Sand-
berg till IFK Klagshamn och 
Michela Bengtsson troligen 
till Husie IF. Vi kommer dess-
utom att låna ut målvakten 
Caroline Glantz till Husie IF, 
hon kommer fortsätta träna 
med oss delvis. Även trä-
naren Kenneth Mattsson har 
valt att sluta.

Ny tränare är Kenneth Fol-
kesson som annars är materi-
elansvarig i Malmö FF. Antalet 
nya spelare är fler än vad vi 

förlorat, lite beroende på att 
vi även kommer att spela i 
nya F19-Allsvenskan. Från BK 
Höllviken kommer Amanda 
Kihlgren Larsson, Emelie 
Strand och Emma Nilsson. 
Nya från Borgeby BK är mål-
vakten Josephine Frigge, 
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Louise Overgaard Persson 
och Rebecka Persson. Från 
Kvarnby IK kommer mål-
vakten Amy Okeh, från Södra 
Sandby IF Emma Bengtsson, 
från Stattena IF i Helsing-
borg kommer Isabel Aguilar, 
från USA (tidigare Lunds BK) 
kommer Hanna Jönsson, 
från Sjöbo IF målvakten 
Louise Carlsson (med för-
flutet från LdB FC), från Husie 
IF kommer Mia Lindgren och 
från Östers IF kommer f.d. 
LdB FC spelaren Josefine 
Rydle. Dessutom har Therese 
Frostander kommit tillbaka 
efter uppehåll och Lina Rehov 
efter sin korsbandsskada.

En eller två rutinerade ute-
spelare till skulle göra truppen 
helt komplett, men det finns 
ingen oro för att dagens 
trupp inte ska räcka till, det 
finns dessutom flera mycket 
bra spelare underifrån. Bl.a. 
så tränar Emma Pennsäter, 
Malin Nilsson och Saga Oller-
stam oftast med damlaget.

2013 kommer att innebära helt 
andra resor, förra året åkte 
vi som längst till Mallbacken 
(norr om Karlstad) och alltid 

med buss. I år blir det bl.a. 
fyra resor till Stockholm, men 
även resor så långt som till 
Umeå, för att det ska fungera 
måste det ibland bli med flyg 
och någon gång med tåg. 
Det blir även fler matcher, 26 
istället för 22 bara i serien, 
det kommer att bli en krä-
vande säsong. Organisato-
riskt och runt om matcherna 
krävs det en hel del, mycket 
är redan ordnat, men känner 
du att du skulle vilja hjälpa 
till med något så tveka inte 
att kontakta t.ex. kansliet på 
Brovallen. All hjälp under-
lättar och gör upplevelsen av 
matcherna bättre för alla.

Vi hoppas på stort stöd vid 
framförallt våra hemmamat-
cher som samtliga utom en 
kommer att spelas på Bro-
vallen (om vintern släpper sitt 
grepp i tid). En kvällsmatch 
kommer att spelas på Lim-
hamns IP då det inte finns 
belysning på Brovallen. Vi 
inleder serien med att möta 
Hammarby IF DFF lördagen 
13:e april på hemmaplan och 
hoppas på en stor publik.

Välkomna!

Genom vår sponsring av LB07 vill vi aktivt 
verka för att utveckla föreningen mot nya 
sportsliga framgångar, och stödja dem i deras 
breda och viktiga ungdomsverksamhet.

Framtidens  
lagspelare

00 swedbank_90x132mm.indd   12012-03-22   13.40



LB07 FOTBOLLSCAMP
BROVALLEN 2013

Som
m

arens bästa fotbolls
upplevelse

för kill
ar och tje
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r m

ella
n 8 och 13 år!

12-16 augusti på Brovallen i Bunke�ostrand

För mer information och 
anmälan besök LB07.SE
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herrLaget 2013

herrLaget

En ny säsong står för 
dörren trots snö och kyla. 
Vi är lyckligt lottade med 
att ha en fantastiskt fin 
konstgräsplan på Lim-
hamns IP vilket gett oss 
bra träningsförutsätt-
ningar.

Vi har föryngrat laget rejält 
sedan i höstas och har nu 
en medelålder på strax över 
20 år. Vi har en spännande 
trupp med unga killar från vår 
fina ungdomsverksamhet och 
spetsat detta med talangfulla 
killar utifrån. Rutin finns hos 
framför allt Xhevdet Llumnica 
och Charles Anderson men 
även Felix Narin, Jesper Modig 
och Henrik Bäckström har 
samlat på sig en hel del erfa-
renhet trots sin ungdom. Bland 
de nya kan nämnas Martin 
Svensson, Adam Bachran och 

Tobias Lewicki som alla spelat 
i LB07s ungdomslag och nu 
valt att vända hem.

Årets serie ser som vanligt 
väldigt jämn ut med 4-5 lag 
som kommer att slåss i den 
absoluta toppen. Extra kul i 
år blir att vi har hela 3 Skå-
nederbyn och redan i andra 
omgången ställs vi mot serie-
favoriterna Trelleborgs FF som 
har 7 spelare som tidigare har 
spelat i LB07 i truppen. Premi-
ären spelas på Limhamns IP 
söndag den 14 april kl. 15.00 
mot Skövde AIK. Ett lag som 
precis som vi vill spela en att-
raktiv fotboll med ett snabbt 
och rörligt passningsspel. 

Precis som förra året kommer 
Division 1 ha ett samarbete 
med Svenska Spel och sats-
ningen på unga talanger. Vi 
hamnade förra året på en 
hedrande 4:e plats och i år har 

vi utmärkta chanser att knipa 
förstaplatsen. Vår egen mål-
sättning är att etablera laget 
på en stabil division 1 nivå och 
utveckla unga spelare från vår 
egen ungdomsverksamhet. Vi 
har blandat och gett i tränings-
matcherna vilket är fullt nor-
malt med ett ungt lag. Vi gen-
repar den 6 april borta mot FC 
Höllviken.

Resultaten i våra tränings-
matcher:
FK Karlskrona 3-3 , Kvarnby 
IK 0-0 , Prespa Birlik 2-1 , FC 
Helsingör 2-1 , Lunds BK 1-4 , 
BK Olympic 0-1 , Hyllie IK 1-2, 
Hyllie IK 0-0 ,Torns IF 5-2.  
Det är min stora förhoppning 
att ni kommer till Limhamns 
IP och stöttar våra unga killar. 
Vi har ett oerhört talangfullt 
lag med massor av utveck-
lingspotential. Med hårt arbete 
och vilja kommer vi långt och 
jag lovar i det här laget är det 

ingen som viker ner sig utan 
alla är beredda att jobba hårt 
för laget och klubben.

www.lb07.se
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Vänliga Vellinge Golfklubb

vellingegk.se

Tel kansli & reception 040-44 32 55, restaurang 040-44 32 45. E-post info@vellingegk.se. Longitud 5529.6582N, Latitud 1305.9192E

Bland böljande sädesfält och milsvid skånsk himmel finner du Vellinge Golfklubb. 
Inbäddad bland pilars sköna grönska ringlar banan genom det öppna landskapet. 
Sällskapligt kuperad med klassisk men omväxlande layout och ärliga, lagom ondule-
rade greener. En bana som passar de flesta golfspelare. 
 
ERBJUDANDE! Bli medlem NU så får du :

•	Låna	en	aktie	under	2013.	Vi	efterskänker	den	om	du	stannar	kvar	som	
	medlem	2014	(värde	1000:-)
•	En	Grönt	Kort-utbildning	om	du	saknar	det
	eller
•	tre	lektioner	á	25	minuter	hos	vår	tränare

m
c
d

o
w

e
ll.n

u

Vellinge GK är en del av En4Skåne. Vi spelar fritt på varandras banor!

Bunkeflostrand

Öppet alla  
dagar 8–21  

Vi säljer receptfria 
läkemedel i butiken! 
För dig över 18 år.
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LIMHAMNSKAJEN.
MED HAVET SOM GRANNE.

För mer information och visningstider gå in på www.jm.se

Back eller forward?
Total sportighet oavsett riktning.
Nya A-Klass från 214.900 kr.

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 3,8–6,1 l/100 km, CO2 98–143 g/km. Miljöklass EU5. Bilen på bilden är en A250 Sport och kostar från 329.900 kr. mercedes-benz.se

Mercedes-Benz Malmö, Bronsyxegatan 14, Tel 040-671 70 00. 
Mån-fre 8-18. Lör 11-15. Sön 12-15. www.mercedes-benz-malmo.se

Följ oss på Facebook
facebook.com/mercedesmalmo
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Vi i LB07 åker med

TRAVEL

Så här enkelt blir du Medlem & vår Kompis:
Sätt in 375 kronor på Bankgiro: 951-6451.
V.V. uppge: namn, adress, e-post och mobilnummer.

Eller ring oss på 040-510002 så berättar vi mer.

Håll utkik efter erbjudande på LB07.SE!

BLI MEDLEM!
DIN INSATS
GÖR SKILLNAD!

Heja LB07!
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Med drivande engagemang i framtidens byggnader

Hos oss bor arbetsglädjen

På Wihlborgs har vi bestämt oss för att vara 
det fastighetsbolag som bäst förstår närings-
livets behov av kontor och lokaler i Öresunds-
regionen. 
Det är vår hemmaplan, det är här vi vill 
utveckla våra idéer om goda arbetsmiljöer 
– och det är här vi väljer att sponsra lokala 
föreningar.
 Heja LB07!

Vi ska vara 
bäst på 
hemmaplan

MVB är helt enkelt ett lite annorlunda byggföretag 
med verksamhet framför allt i Skåne, Stockholm och Göteborg.
Vår filosofi är att leverera, att ge mer än förväntat i alla delar. 
I kvalitet, i tid och i ekonomi. 
Vi har otaliga exempel på det. Gå in på www.mvbab.se 
och syna oss i sömmarna. Välkommen!

Vi tänker lite annorlunda.
Vi räknar lite annorlunda.
Vi bygger lite annorlunda.

ETT ANNORLUNDA BYGGFÖRETAG
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•	Webbutveckling	
•	Hemsidor	anpassade	för	

mobil,	läsplatta	och	dator
•	Webbhotell
•	Design	
•	Webbshop		
•	E-postmarknadsföring	
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Kniv & Ga�el

Mobilia och Jägersro Center

Husmanskost och specialaren Dansk fläskestek

Stort salladsbord ingår till alla varmrätter

För mer info ring 040-84566 eller besök vår hemsida www.knivochgaffel.se

Vi erbjuder även catering!

www.sparbankenoresund.se

VI GER 

TILLBAKA!

Varje år går en del av vår vinst till projekt 
för barn och ungdomar, utbildning och 
forskning, kultur, idrott samt näringsliv 
här i västra Skåne. TÄNK OM!
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ungdomsLagen

Snart är det dags!
Kan det bli bättre än ifjol? Nytt 
år och nya möjligheter. Vi har 
nu tränat sedan November och 
vi har tränat mycket tuffare i år 
än någonsin.

3 hårda fyspass/vecka plus 
1 hårt tempopass med boll 
skall förhoppningsvis ge ett 
bra resultat. Vi är övertygade 
om att detta kommer ge ett 
bra resultat under året. Vi tror 
mycket på våra tjejer, vi har för-
stärk laget med ett antal nya 
spelare som vi hoppas på.
Lisa och Nellie från Husie IF 
hoppas vi mycket på en snabb 
anfallare i Lisa och en spelför-
delare på mitten i Nellie. Vi har 
även fått Gabi från Veberöd en 

teknisk spelare med ett bra 
spelsinne. Johanna kommer 
från Kvarnby IK en snabb 
och löpstark ytterback som vi 
kommer utveckla ytterligare. 
Vi åker till Spanien 26/3 på 
ett miniläger på 5 dagar som 
kommer tagga till vår trupp 
ytterligare.

Så nu mina vänner vill vi bara 
att Ni kommer kollar på våra 
spelare under året, vi kommer 
att för första gången spela i 
F19 allsvenskan som kommer 
locka lite folk till matcherna.
Så gott folk må bäst för det gör 
vi. Vi ses på planen!
 

Roger och Jonny
Tränare F19

LB07 U19
2013 års upplaga av LB07 U19 
kommer att spela i Pojkall-
svenskan Södra Götaland. 

Med en hel del av förra årets 
pojkallsvenskan-vinnare och 
en del nya ansikten så ser vi 
gemensamt fram emot utma-
ningarna och säsongen som 
ligger framför oss.

Med målen LB07 som förening 
satt upp, sammanvävt med 
våra egna mål, så ser laget 
framför allt emot två saker: 
Förbereda killarna i truppen 
att ta nästa steg dvs steget 
till A-laget, och även att gå 
vinnande ur serien. Med fokus 
på det förstnämnda så arbetar 
vi gemensamt stenhårt för att 
uppnå dessa mål. 

I sammanband med att en hel 
del utav förra årets U19 spelare 
flyttades upp till seniortruppen 
inför detta året så behövdes 
där fyllas på i truppen. 

De flesta från det serievin-
nande U17 truppen tog klivet 
upp samtidigt som en del 
valde att ta klivet ut till andra 
föreningar och söka andra 
utmaningar. Detta i sin tur 
uppmanade till att fylla på med 
spelare man sedan en tid till-
baka hade god kännedom 
om och gemensamt intresse 
i att bilda en relation. Bland 
annat Jakob Blixt valde att 
ta klivet från seniorfotbollen i 
det framgångsrika Brantevik/
Österlens FF. Ali El-Masri, 
Daniel Ramiljak, och Kalle 
Svensson kom även dessa 
från en bakgrund med seni-
orfotboll men även Pojkall-
svenskanmeriter i Arlövs BI.

Även nytt är tränarstaben då 
Björn Peters som gjorde ett 
kanonjobb förra året valt att 
lämna, så har Gustaf Adler-
creutz tagit över rollen. Gustaf 
som är ny för i år kom senaste 
från Arlövs BI där han tränade 
deras pojkallsvenskan-gäng.
Med sig har han Andreas 
Green och Armend Kriezyiu 
som sedan tidigare är bekanta 

med laget från föregående 
säsong i form av ledare för 
LB07 U19 och U17.

Efter ca 4 månader tillsam-
mans så har laget som format 
en härlig grupp och killarna 
börjar se riktigt vassa ut till-
sammans. Det är även svårt 
att undgå vilken kanonut-
veckling vissa av killarna fått 
under vintern då det redan är 
flera utav dem som fått mäta 
styrkor, i såväl träning som 
match, i A-laget.

Med vilja, glädje och respekt 
som viktiga ståndpunkter så 
ser LB07 u19 fram emot ett 
riktigt bra fotbollsår. Uppback-
ning i form av god dialog mot 
seniortruppen och u17 truppen 
så hoppas vi gemensamt 
kunna få LB07s herrsektion till 
en av de bästa föreningarna i 
sitt slag.  Som representanter 
för förening kommer vi bidra 
med respekt i dubbel bemär-
kelse. Som fruktat motstånd 
men även som föredömliga 
spelare och ledare gentemot 
motståndare, domare och 
åskådare.
 Se fram emot ett lärorikt och 
spännande 2013 med oss i 
LB07 U19!

Ledarna i LB07 U19
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LB07 U17
Säsongen 2012 slutade lyckat 
för våra duktiga killar födda 
1995, laget som represen-
terade LB07 i U17-Pojkall-
svenskan styrde skutan hela 
vägen i hamn och hamnade 
överst i tabellen!

En förstaplacering som skulle 
komma till stor betydelse för 
nästa ”U17-kull”, då detta 
innebar att de 2013 skulle 
representera klubben i U17 
Pojkallsvenskan Elit.  Men ett 
stort faktum kvarstod: Vi hade 
inget lag!

Med endast 5 killar födda 
i ”rätt” ålder att represen-
tera 2013 års U17-lag började 
man titta neråt i klubbens fina 
ungdomsverksamhet. P97 
som med stora framgångar 
under åren, mycket tack vare 

coach Jonas Öbergs eldsjäls-
arbete, hade en drös med 
talangfulla grabbar som var 
redo att hoppa upp ett steg i 
hierarkin och slåss om plats i 
U17-truppen.  Detta följt av att 
man naturligt erbjöd Jonas en 
tränarroll i U17-truppen och 
Oscar Adlercreutz, från Arlövs 
U17 slöt upp som en andra part 
i tränarduon. 7 spelare från 
det talangfulla 97-laget blev 
uppflyttade efter att ha bevisat 
tränarna att de hör hemma på 
rätt nivå. 

Samtal från spelare utifrån 
som kontaktat klubben, intres-
serade att representera och 
utveckla sina fotbollskun-
skaper i LB07, gjorde så att 
truppen helt enkelt fick ha 2 
veckor där man fick komma 
och provspela för att slåss om 
en plats i truppen. 

I dagsläget består truppen av 
22 man, med spelare från bl.a. 
Malmö FF, Trelleborgs FF, BK 
Olympic, FC Rosengård och 
IFK Ystad. Givetvis skall det 
ej glömmas att klubben är 
måna om sitt eget, därav har 
man valt att i första hand prio-
ritera unga talanger från klub-
bens egna led, hellre än att ta 
in spelare från andra klubbar .

Målsättningen är tydlig för 
året: Spelarna skall utvecklas 
som individer, men även 
lagspelare, på en ny nivå, en 
högre sådan. Resultatmäs-
sigt är målet inställt på att bli 
en etablerad klubb i Pojkall-
svenskan Elit U17, så nästa 
generation U17-killar skall få 
spela på den högsta möjliga 
nivå och kunna få samma 
utvecklingsmöjligheter som 
sina föregångare.
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IF Limhamn Bunkeflo 

Vår vision att skapa en förening för 2000-talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i framkanten av samhälls-
utvecklingen.  Vi tror att idrotten behövs alltmer i takt med att samhället fragmenteras, vilket innebär att det uppstår behov av nya mötes-
platser. För många människor kan en modern och stark förening bli kittet – det som förenar och bidrar till lust och glädje. Därför måste all-
tid idrottsrörelsen vara större än själva idrottsprestationen. Därför är fotbollen ett verktyg för att nå högre mål.

Vår verksamhet inbegriper så mycket mer än elitfotboll. Vi är redan idag en av Sveriges största breddföreningar med lag alla åldersgrupper 
för både flickor och pojkar.  Vi driver sedan 1999 ett av Sveriges mest välkända och efterfrågade hälsoprojekt – Bunkefloprojektet. Kampla-
get är vårt lag för barn och ungdomar med funktionshinder. I verksamheten finns idag över 50 barn och ungdomar från hela Malmö. Vi äger 
själva vår inomhushall – Wihlborgs arena. Wihlborgs arena ger oss unika möjligheter att träna och spela med världens roligaste leksak – 
fotbollen. Dessutom möjliggörs att skolan i Bunkeflostrand kan ha fysisk aktivitet på schemat varje dag för alla elever.

Vår vision: Vår vision är att skapa en förening för 2000-talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i fram-
kanten av samhällsutvecklingen.

Vår målsättning: Målsättningen är att vara en mötesplats för likasinnade människor som har passion och engagemang för att skapa 
framtiden där fotbollen är ett verktyg för att nå högre mål.

www.lb07.se
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En föreningstidning i samarbete mellan 
LB07 och Bunkeflostrands villaförening.

Nr 1 April 2013

Läs mer om:
Damlaget 

på sidorna 12–13

Läs mer om:
Ungdomslagen 
 på sidorna 2–3

Läs mer om:
Herrlaget 

på  sidan 11


