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Mot ytterligare ett aktivt år…
Ordförande har ordet
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Efter en sommar som vi 
sent glömmer är det nu 
tid att förbereda sig inför 
vintern.

Vi fick hjälp av Simone att av-
löva träden. Löven kan vi nu 
använda till skydd/näring i ra-
batterna. Kanske har ni plan-
terat några nya lökar som 
kommer att skänka oss glädje 
till våren? 

Spindlarna som vi haft gott 
om i år drar sig nu in i sina 
gömslen och igelkotten bor-
rar ner sig i lämplig lövhög i 
trädgården. Naturen är förbe-
red. Är vi …?

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

Vi hade en stor satsning på 
cykeldagar i april där freda-

gen på Ängsdalsskolan blev 
väldigt uppskattad. Både Cy-
kelfrämjandet och Närpolisen 
gjorde succé. Lördagen vid 
Ängslätts centrum blev dock 
inte så välbesökt. Ni missade 
att få er cykel kollad ur tra-
fiksäkerhetssynpunkt, att få 
provcykla på en elcykel från 
Bikemasters samt att gå tips-
runda med fina priser.

Vi har nu fått monterat en cy-
kelpump centralt nära rondel-
len vid kyrkan. Ta en cykeltur 
och passa på att pumpa ny 
fräsch luft så känns det lätt-
are och roligare att cykla i vårt 
fina närområde.

Årets Valborgsfirande blev 
lyckat med fint väder och ett 
stort bål, tack vare hjälp av 
KFUM :s sjöscouter. Bunkeflo 
Scoutkår ansvarade för fack-
eltåget och korvgrillningen. 
Sofie Stenerviks underbara 
sång och gitarrspel blev ett 
uppskattat inslag. De vackra 
vårsångerna stod Kyrkokören 
för som leddes av Per Grund-
berg. Vår kyrkoherde Bert 
Löndahl höll ett trevligt vårtal. 
Tack vare alla medverkande 
blev valborgsmässoaftonen 
en minnesvärd kväll för oss 
alla som var där.

Föreningsdagen i september 
arrangerades i år av ”Mötes-
plats Bunkeflostrand” sam-

manhållande är Johan Kin-
deberg som vi kommer att få 
träffa mer framöver. Se artikel 
i detta numret.

Höstens traditionella barn-
loppis ändrade vi i år till med-
lemsloppis efter önskemål 
från medlemmarna. Vi fick 
positivt gehör för den änd-
ringen och kommer i fortsätt-
ningen att ha en barnloppis 
på våren och en höstloppis för 
medlemmar, som då har möj-
lighet att sälja vad de önskar, 
alltså inte bara barnkläder på 
hösten.

Temakvällen med ”Malmös 
nya Översiktsplan” blev en 
intressant och givande kväll. 
Tyke Tykesson och Lars 
Böhme från strategiavdel-
ningen på Malmö stadsbygg-
nadskontor gav oss en utförlig 
föredragning om översikts-
planen och processen bakom 
framtagandet av denna. Det 
blev många frågor och en del 
diskussioner.

Vi fortsätter givetvis med våra 
trafikmanifestationer, för att 
om och om igen påminna  oss 
bilister att sänka farten. En 
morgon blev vi lite ledsna när 
vi fick se barn på cykel utan 
cykelhjälm på väg till skolan. 
Cykelhjälm är ju som alla vet 
obligatorisk upp till 15 år. Vi 
vuxna måste hjälpas åt, att 

vara ett föredöme och an-
vända cykelhjälm. Barn gör 
inte alltid som vi säger, men 
de gör som vi vuxna gör.

Vi har haft ett extra årsmöte 
för att göra fyllnadsval till sty-
relsen. Som ni alla har hört 
och sett har flera av våra sty-
relsemedlemmar flyttat från 
Bunkeflostrand eller sålt sitt 
hus. Vi hälsar Rolf Lundahl 
och Charlotta (Lotta) Kir-
choff hjärtligt välkomna till 
styrelsen. Styrelsen saknar 
dock fler personer, vi behöver 
minst 2–3 ytterligare perso-
ner till olika uppdrag i styrel-
sen. Oavsett om du har er-
farenhet av föreningsarbete 
eller ej, kan du göra skillnad. 
Var med och forma nuet och 
framtiden i Villaföreningen. Ta 
kontakt med oss. Du behövs!!

Vad återstår av årets aktivite-
ter, jo julmarknaden som i år 
arrangeras den 14 december 
vid Ängsslätts centrum. Kom 
och mys och njut av glögg, 
dofter, julmusik och mycket 
mera.

Jag önskar ER alla en God 
Jul och ett Aktivt Föreningsår 
2014.

Tack för att du läser Bunkeflo-
bladet.

Birgitta Jeppsson
Ordförande

Bunkeflostrand

Öppet alla  
dagar 8–21  

Vi säljer receptfria 
läkemedel i butiken! 
För dig över 18 år.
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Styrelsemedlemmar 2013
Ordförande/Kassör: 
Birgitta Jeppsson. Näktergalsv. 22 
Telefon 51 05 93. Mobil 0735-11 03 24 
E-post: bjeppsson@telia.com

Vice ordförande: 
Marita Malmgren. Smedmästarebyn 2 G. 
Telefon 51 07 63. Mobil 076-125 25 18 
E-post: originalaren@telia.com

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

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

Rolf Lundahl 
Hakvingegatan 12. Telefon 153918. E-post: r.lundahl@ownit.nu

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

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

Bertil Göransson 
Talgoxevägen 18. Telefon 15 17 82. E-post: begu@glocalnet.net

Lotta Kirchoff 
Årtevägen 14. Mobil 070-7185131. E-post: charlotta@kirchhoff.se

Tommy Evald 
Tel. 0708-40 52 75. E-post: tommybunkeflo@telia.com

Revisorer: Jan Hasselgren och Hans Ortman

Revisorssuppleanter: Kaj Holm och Gunnel Göransson

Valberedning: Sture Brunulf info@prosumus.se 
Ewa Paulsson malmo.red@swipnet.se

 

Vänliga Vellinge Golfklubb

vell ingegk.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 omväx-
lande layout och ärliga, lagom ondulerade greener. En bana som passar 
de flesta golfspelare. 
 

ERBJUDANDE! 

Bli medlem NU så får du låna en aktie. Vi efterskänker den om 
du stannar kvar som medlem 2015 (värde 1 000:-).
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Vellinge GK är en del av En4Skåne. Vi spelar fritt på varandras banor!

Vill du vara med och förnya Villaföreningen?

Villaföreningen söker nya styrelsemedlemmar inför 2014!
Maila eller ring till oss om du är intresserad eller vill ha mer info: 

styrelsen@bunkeflostrand.nu,  tel 0735-11 03 24
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Ängsdals skola

Europeisk och händelserik 
höst på Ängsdals skola

Ängsdals skola har haft 
en fantastisk upplevel-
serik höst med europe-
iska inslag som Euro-
peiska Språkdagen, ut- 
bytesträff med en tysk 
klass från Kiel och Euro-
peiska Dyslexiveckan!

Ängsdals skola firar alltid den 
Europeiska Språkdagen, vil-
ken alltid infaller den 26 sep-
tember varje år! Syftet med 
denna dag är att lyfta fram 
språk och språkinlärning som 
något viktigt, intressant och 
roligt. man kan dessutom lära 
sig språk under hela livet.

Möjligheten att kunna kom-
municera på andra språk och 
att bättre förstå andra kultu-
rer ät inte bara en ovärderlig 
tillgång utan också en nöd-
vändighet för människor idag. 
Elever som har kopplingar 
till andra länder fick på olika 
sätt demonstrera sina språk-
liga kunskaper inför alla sko-
lans elever. Eleverna visade 
t ex prov på hur man häl-
sar, räknar, läser sagor och 

sjunger på andra europe-
iska språk än svenska. Bland 
de europeiska länderna 
som var representerade 
fanns Danmark, Finland, 
Norge, Tyskland, Öster- 
rike, England, Serbien, Kro-
atien, Makedonien, Frank-
rike, Spanien och Ungern. 
Det anordnades också en 
tipsrunda med frågor om 
Europas länder. Ett uppskat-
tat inslag denna dag var när 
högstadieelever sjöng olika 
sånger på tyska och span-
ska för de yngre eleverna. 
Dessutom fick vi se ett dans-
uppträdande à la Michael 
Jackson med hans hitlåt på 
engelska ”Smooth chriminal”. 
Denna dansanta talang var 
Alexander Majer i år 2.

Ett mycket uppskattat euro-
peiskt besök fick Ängsdals 
skola den 23–27 septem-
ber. Då fick elever från klass 
6–9 med tyska som språk-
val besök från Ernst Bar-
lach Gymnasium i Kiel. Vi 
har under våren och hös-
ten haft kontakt via mail, 
skype och facebook. Våra 

tyska vänner inkvarterades 
hos familjer. Under våra 
dagar tillsammans följde våra 
gäster den vanliga under-
visningen och vi uppmärk-
sammade gemensamt den 
internationella språkdagen. 
Några kvällar hade vi 
också gemensam matlag-
ning på skolan som ytter-
ligare ett steg i att lära 
känna varandra bättre. Vi 
gjorde tillsammans en Malmö- 
utflykt där vi bl a besökte 
Malmö tekniska mu seum, 
Västra Hamnen, Tur ning 
Torso och Malmö centrum. 
Veckan bjöd på oerhört 
mycket glädje och trevliga 
stunder tillsammans. Det är 
inte bara ett annat språk vi 
har mött under veckan utan 
också mötet med en annan 
kultur. Våra elever fick en 
språklig utmaning i både 
tyska och engelska. Nu pla-
nerar vi för vårens efterläng-
tade resa till Kiel!

Den Europeiska Dyslexi-
veckan uppmärksammas all-
tid v 41 i Europa. I Sverige har 
man detta år valt att fokusera 

på läsning och läslust. Spe-
ciallärarna Christine Landin 
och Stefan Fornestedt blev 
tillfrågade och föreläste på 
dyslexiförbundet FMLS om 
Ängsdals skolas läsfräm-
jande insatser och om alter-
nativa hjälpmedel. Samma 
vecka arrangerade Christine
och Stefan en studiedag i 
dyslexins tecken. Dagen bjöd 
på föreläsning med duon Nik-
las och Petra, som berät-
tade engagerat om hur deras 
liv som dyslektiker har varit 
under deras skolgång. De 
fick oss alla att inse hur viktigt 
det är att förstå detta funk-
tionshinder och hur man kan 
ta till sig text på olika sätt. 
Dagen avslutades med en 
informationsrunda i närområ-
det och en film om dyslexi.

Christine Landin, 
speciallärare

Elisabet Hellgren, 
tysklärare

Ängsdals skolas övriga 
pedagoger

Den Europeiska Dyslexi-
veckan uppmärksammas all-
tid vecka 42.
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Kämpingelammet

Jag heter Magnus Schyl- 
lert och har blivit ombedd 
att berätta lite om fåren 
som går hos er på strand-
ängarna under sommaren.

2014 kommer att bli tjugonde 
året som jag har får där och 
jag har haft mycket kontakt 
med er boende i Bunkeflo-
strand, vilket jag som djurä-
gare ser som väldigt positivt 
att ha en löpande dialog med 
er konsumenter både rörande 
fåren och hur ängarna sköts.

Gotlandsfår 
När inte fåren är i Bunkeflo-
strand finns de hemma på 
min gård i Kämpinge. Jag 
har för tillfället ca 300 tackor 
(moderdjur). Fåren är av 
raserna texel och pälsfår även 
kallat Gotlandsfår. Texelfåret 
är ett köttfår som har avlats 
fram för att få fram fina styck-
ningsdetaljer med marmore-
rat och muskulärt kött. Var-
ken skinnen eller ullen har 
något större värde från denna 
rasen. Av mina 300 tackor är 
ca 200 st texel. Den andra 
rasen är pälsfår som även 
kallas för Gotlandsfår efter-
som rasen är väldigt vanlig på 
Gotland. Det är även den van-

ligaste rasen i Sverige. Dock 
är den väldigt ovanlig utan-
för Sveriges gränser. Denna 
rasen har vi avlat på för att få 
fram våra unika grå pälsskinn. 
Skinnen är alltså det som har 
det största värdet på dessa 
djuren men naturligtvis är 
där också ett värde på köttet. 
Eftersom dessa djur är min-
dre och växer långsammare 
har köttet från dessa lamm 
inte samma värde som från 
texeldjuren.

Året på min fårgård 
Jag har ofta fått frågor kring 
när olika händelser inträf-
far på året typ lamning, slakt 
o dylikt. Därför tänkte jag 
beskriva hur året på min får-
gård fortlöper. Man kan säga 
att året börjar nu i okt–nov då 
alla tackorna tages hem till 
Kämpingegården där de klip-
pes. Man tittar även över klö-
var, juver och tackan i stort 
så att hon är ok för ett nytt år 
med lamm. När detta är gjort 
delas de in i grupper om ca 40 
st där de får gå tillsammans 
med en bagge i ca 1 månad. 
När baggen släpps in i tack-
gruppen utrustas han med 
en färgkrita som är fäst på en 
sele vid bringan på baggen, 

så att när tackan blir betäckt 
blir hon samtidigt märkt med 
den färgen på ryggen. Detta 
gör att jag vet när hon skall 
lamma på våren, då hon går 
145 dagar tills hon lammar.

Lamning i slutet av mars
Någon vecka innan jul skiljs 
baggarna bort från tackorna 
igen och tackorna sätts åter 
i större grupper. Så får de gå 
tills de har ca 60 dagar kvar 
till lamning. Då kommer en 
man från Nya Zealand och 
dräktighetsscannar alla tack-
orna, alltså ultraljudsunder-
söker dem, för att ta reda på 
hur många lamm varje tacka 
skall få. Det kan vara allt ifrån 
ett till fyra–fem. Två är dock 
det vanligaste och även det 
bästa då tackan endast har 
två spenar. Efter detta delas 
tackorna in efter hur många 
lamm de skall ha och utford-
ras därefter, eftersom en 
tacka med fyra lamm behö-
ver betydligt mer foder än 
en som väntar ett lamm. 
Någon gång i slutet av mars 
börjar så lamningen och fort-
går en månad framåt med 
passning dygnet om. Ingen 
tacka lämnas att lamma utan 
passing då mycket kan gå 

fel vid lamningen som kräver 
snabbt ingripande. 

Massor av små lamm 
Efter lamningen följer en 
intensiv period med massor 
av små lamm i stallet fram 
till mitten av maj då alla kom-
mer ut på bete bl a till Bunke-
flo Strandängar men även till 
ängar vid Foteviken, Käm-
pinge och Fredshög. När 
sedan lammet är ca 4 måna-
der skiljs det från tackan och 
flyttas då till ett nytt bättre 
bete där det får gå fram till 
slakt. De flesta lammen säljs 
till Scan för slakt, medan en 
liten del slaktas o styckas på 
ett mindre slakteri och säljs 
av mig själv i s k lammlådor. 
Skinnen från pälsfåren säljs 
hemma på gården under 
december månad.

Detta var en liten beskri-
ving av vad som sker med 
fåren när de inte är hos er på 
strandängarna.

Magnus Schyllert

Texelfår och Gotlandsfår

limhamns brassband
Limhamns brassband är ett gäng på ungefär 30 
brassmusiker. Bandet har sina rötter i 
Limhamns församling, men är och har även 
varit aktiva nationellt och internationellt under 
en snart 100-årig verksamhet!

Erfaret konsertband
Förutom våra egna konserter gör vi 
framträdanden tillsammans med andra artister. 
De senaste åren har vi gjort flera uppskattade 
framträdanden av sing-along-karaktär, då 
publiken getts möjlighet att sjunga med i 
kända operor och operetter. De senaste två 
decennierna har vi haft ett flertal större 
konserter med gästartister som Janne Schaffer 
& Björn J:son Lindh, Kalle Moraeus & 
Bengan Jansson, Triple & Touch, Sanna 
Nielsen och Charlotte Perrelli. 

Jul på Limhamn – vår nya skiva
Under november släpper Limhamns brassband 
en julskiva. Producerat av Dan Bornemark, 
som också specialskrivit titelmelodin till 
bandet, har vi under året spelat in material till 
en fullspäckad julskiva. Titelspåret ”Jul På 
Limhamn” kommer att uruppföras på 
Limhamns Torg på skyltsöndagen. Skivan 
kommer att finnas att köpa vid våra 
framträdanden under julen, samt beställas via 
vår hemsida www.limhamnsbrassband.se. På 
hemsidan finns även information om oss och 
våra framträdanden.
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Ängslättskolan

5

Under vecka 43 har 
eleverna på Ängslätt-
skolan arbetat med te-
mat Lika – Olika. 

Många har arbetat med Barn-
konventionen och FN. De har 
tittat på likheter och skillna-
der inom Sverige och jäm-
fört hur barn har det i Sverige 
och i andra länder i världen. 
De har läst om olika minori-
tetsgrupper i Sverige och om 
barn med olika funktionshin-
der. 

En klass fick pröva på att 
spela rullstolsbasket och 
måla med hjälp av munnen 
eller foten. Flera klasser fick 
besök av en rullstolsburen 
kvinna, som berättade om 
sin vardag. Eleverna i årskurs 
5 fick höra om Hungerpro-

jektet av två volontärer som 
besökte klasserna.

Varje klass tilldelades i bör-
jan av terminen var sitt land 
av skolledningen. Uppgiften 
var att under 2–3 minuter pre-
sentera landet på valfritt sätt 
för skolans alla elever under 
en samling i Sundsbrohal-
len på FN-dagen. Det blev en 
fantastisk upplevelse. Några 
klasser inledde med en sång 
som handlade om att trots att 
vi kan se olika ut utanpå är vi 
ändå ganska lika inuti. 

Vi fick höra Blinka lilla stjärna 
på japanska, Broder Jakob 
på franska, finska och ita-
lienska, en sång från Kina 
med en kinesisk flicka som 
solist, Imse Vimse Spindel på 
danska och sånger med eng-
elsk text.  

Flera klasser visade upp fina 
teckningar med kända saker, 
djur och platser från sitt land. 
Två klasser hade valt ut ram-
sor, som de deklamerade. 
Klassen som hade Grekland 
hade lärt sig det grekiska 
alfabetet. En klass berättade i 
kör om den amerikanska flag-
gan. Vi fick höra intressanta 
fakta om Polen på både 
polska och svenska. Vi fick 
se danser från Makedonien, 
Turkiet och Indien.

En klass hade gjort en film 
om Japan, som vi fick se. 
Några klasser hade valt att 
göra en utställning som de 
satte upp i matsalen.

Som avslutning sjöng alla till-
sammans ”The more we are 
together”. 

Karin Orremo

Lika – Olika 

Några elever i klass 1b visar sina fredsduvor och Picasso-teckningar. 
Foto: Karin Orremo

Pojke i klass 4a provar att  måla med foten. 
Foto: Karin Orremo

Här får eleverna i FA höra sagan  om Bockarna Bruce på danska. 
Foto: Karin Orremo

Klass 2b sjunger Broder Jakob på italienska. 
Foto: Karin Orremo

Två elever i klass 4C har klätt
 ut sig. 
Foto: Rigmor Jönsson                                                       
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av Förebyggande och fritid 
i Stadsdelområde Väster.

• Mötesplats har även 
öppen verksamhet torsda-
gar-fredagar på Sundsbro-
skolan kl 18–21 från 9–19 
år.

• Mötesplats samordnar och 
driver små och stora pro-
jekt

• Arrangerar återkommande 
förenings och prova på 
dagar tillsammans med 
det lokala föreningslivet

Har du en idé kring en aktivi-
tet eller på något annat sätt 
vill engagera dig i frågor som 
rör fritiden i Bunkeflostrand? 
Ta kontakt med ”Mötesplats 
Bunkeflostrand”
Projektsekreterare: Johan 
Kindeberg 0733-342947
Eller mail: johan.kindeberg@
malmo.se

Mötesplats Bunkeflostrand

Grönfläckiga paddan

Alla groddjur i Sverige 
är fridlysta men den 
grönfläckiga paddan är 
dessutom rödlistad och 
akut hotad.

Vi på gatukontoret jobbar 
med att försöka rädda den 
grönfläckiga padda som finns 
med Sveriges näst största 
population i Limhamns kalk-
brott. Vi har fött upp larver 
därifrån till färdiga paddor för 
att sen plantera ut dem där 
de tidigare funnits t.ex. Ler-
nacken och Klagshamn.

På Lernacken har vi nu ett 
rätt stort bestånd som vi vill 
ge möjlighet att kunna sprida 
sig. Detta gör vi genom att 
gräva nya dammar i naturre-
servatet på Bunkeflostrand-
ängar. De fem dammarna 
grävs i höst när det finns ett 
OK från Stadsbyggnadskon-
toret efter samråd.

Till att börja med så planteras 
inga grodor ut utan vi hoppas 
att de ska själva ska sprida 
sig från Lernacken. Alla grod-
djur  behöver som bekant 
vatten för att kunna fortplanta 
sig. Vi skulle bli väldigt tack-
samma om ni som eventuellt 
hittar någon av dessa pad-

dor i er trädgård eller någon 
annanstans ville rapportera 
det till gatukontoret.

Vad ni också kan göra är att 
lyssna varma vårkvällar efter 
ett visslande läte från de 
dammar vi grävt. De kväker 
inte utan låter mer som om 
man försiktigt blåser i en vis-
selpipa med en sån där kula i 
sig. Den grönfläckiga paddan 
är ganska lätt att skilja från 
den vanliga paddan då den 
just är grönfläckig. Jag tycker 
att ni som bor i närheten av 
strandängarna ska vara 
stolta över att ni har Sveriges 
mest sällsynta groddjur i er 
närhet.

Nu håller vi tummarna för att 
de ska tycka att de nygrävda 
dammarna är bra som fort-
plantningslokal.

Ola Enqist
ola.enqvist@malmo.se

Mötesplats Bunkeflostrand 
är en utveckling av Mötes-
plats projektet i Klags-
hamn.  Mötesplats Klags-
hamn startade 2009 och 
bakgrunden till detta var 
den snabbt växande be- 
folkningen i området.  

Med den nybyggda Strand-
skolan och avsaknaden av 
mötesplatser fanns det ett 
stort behov av att utveckla 
Mötesplats projektet. Projek-
tet som egentligen inte är ett 
projekt längre utan en perma-
nent del av förebyggande och 
fritidsverksamhet i Stadsom-
råde Väster har funnits i sin 
nuvarande form sedan 2011.
Mötesplats Bunkeflostrand 
syftar till att utveckla olika fri-
tidsaktiviteter för boende Bun-
keflostrand. Kärnan i verk-
samheten är ungdomars 
intressen och genom deras 
initiativ skapas förutsättningar 
till nya aktiviteter. Genom att 
de unga är med i hela proces-

sen från idé till förverkligande 
av aktiviteten innebär detta 
också ett ägandeskap kring 
ungas egen fritid. Arbetssät-
tet bidrar till en större delak-
tighet och syftar även till att 
öka ungas inflytande i frågor 
som berör dem.
 För att möta de ungas 
behov och önskemål samt 
hitta aktörer som kan driva 
dessa aktiviteteter samverkar 
Mötesplats Bunkeflostrand 
framförallt med  föreningar, 
studieförbund, företag, sko-
lor samt andra ideella.  Flera 
goda exempel på framgångs-
rika samarbeten kring ungas 
aktiviteter har uppstått genom 
åren.  Exempelvi s blev foto-
grafiprojektet  ”Klagshamn 
då och nu” en riktig succè 
med utställning på Stadshu-
set i Malmö som kronan på 
verket.  Andra lyckade ung-
domsinitiativ har varit mat-
lagningskurser för barn ledda 
av dels pensionerade kockar 
dels genom kockstuderande 
på Frans Suells gymnasium.   

Aktiviteterna som innebu-
rit samverkan med civilsam-
hället, skolan och studieför-
bund och dessa fortsätter att 
inspirera till nya idéer och ini-
tiativ. På Sundsbroskolan har 
elever under höstterminen 
kunnat komma med förslag 
på aktiviteter som de vill för-
verkliga och driva.  Ett exem-
pel är elever från årskurs 8 
som arbetar med att göra en 
film på temat mobbing och 
dess konsekvenser. 
 Projektsekreterare Johan 
Kindeberg har sitt kontor i 
Bunkeflostrands Bibliotek. 
Mötesplats Bunkeflostrand 
kommer aktivt att samarbeta 
med Bunkeflostrands biblio-
tek i olika former. 

Snabbfakta om Mötesplats
• Finns både i Bunkeflo-

strand och Klagshamn
• Två anställda projektsekre-

terare 90 respektive 100%.
• Har Kontor på  Bunkeflo-

strand Bibliotek samt på  
Strandskolan och är en del 

Malmö Stadsbyggnads-
kontor har tillsammans 
med Naturskyddsfören-
ingen i Malmö tagit fram 
en bok “Upptäck naturen! 
– En guide till Malmötrak-
tens smultronställen” för 
att göra det lättare för alla 
som vill hitta intressanta 
och spännande naturområ-
den i Malmö med omnejd. 
50 olika utflyktsmål, bl.a. 
Bunkeflo strandängar, Ler-
nacken-Sibbarp, Lim-
hamns kalkbrott och Klags-
hamn, presenteras. Boken 
finns att köpa i stadshusets 
reception och i bokhan-
deln. Enligt kommunens 
webbplats är priset 100 kr. 
I Malmö stads naturvårds-
plan finns fler beskrivningar 
av naturinventeringar inom 
kommunens gränser. Vi 
skrev om planen i det förra 
numret av BunkefloBladet 
(nr 1-2013).

Sveriges mest sällsynta groddjur

Ungdomars intressen
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Cykelpumpstation

En av villaföreningens 
medlemmar, Olle Nils-
son, lämnade våren 
2011 in ett förslag på 
cykelpumpstation i Bun-
keflostrand.

Villaföreningens styrelse tyc-
kte att det var en riktigt bra 
idé och skrev till gatukon-
toret i Malmö stad. I skrivel-
sen föreslog styrelsen att “...
Gatukontoret befrämjar att 
fler boende i Bunkeflostrand 
ska cykla till sina arbeten och 
aktiviteter. En tydlig signal för 
detta vore om Gatukontoret 
sätter upp en fast cykelpump 

i Bunkeflostrand. Detta ger 
en tydlig markering att man 
från Malmö kommuns sida 
ser positivt på de cyklande i 
stadsdelen och att man bryr 
sig om miljön samt även att 
kommunen värnar om sina 
invånare eftersom motion 
inte bara är bra för miljön 
utan också gör medborgarna 
friskare.” 

Det finns sedan tidigare ett 
antal utplacerade cykel-
pumpstationer i Malmö och 
på Limhamn.

Nu har Olles förslag äntligen,  
efter över två år, blivit verklig-
het och Bunkeflostrand kan 

sedan den 9 oktober stolt-
sera med en cykelpumpsta-
tion. Den finns utplacerad 
intill gång- och cykelvägen 
på Klagshamnsvägen (kust-
sidan) i höjd med rondellen 
vid Strandkyrkan.

Vi i styrelsen har tryckt på om 
cykelpumpstationen ett fler-
tal gånger och hade hoppats 
att få hit den redan till villaför-
eningens cykeldagar i våras. 

Tack till dig, Olle, för att du 
lämnade in förslaget till oss i 
villaföreningen!

Detta visar att det faktiskt går 
att påverka i olika frågor. Där-

Äntligen!

Jag misstänker att vi är gan-
ska många som på julafton 
sitter framför TV:n och ser på 
hälsningar från Kalle Anka 
och hans vänner. Min favo-
rit är hälsningen från Mowgli 
och de andra i Djungelbo-
ken. Filmsnutten är bara en 
del av Kiplings berättelse och 
det kan vara svårt att förstå 
varför Mowgli måste föras till 
människobyn med detsamma 
som pantern Bagheera prop-
sar på. Björnen Baloo är mer 
laidback och tycker att det 
kan väl inte vara så noga men 
Bagheera står på sig och till 
sist vet vi att Mowgli hamnar i 
människobyn. 
 Berättelsen om Mowgli 
finns inte i bibeln. Jag har 
kontrolläst men samma tanke 
som Bagheera har, har också 
Gud. Bagheera sätter ord på 
Guds vilja: Gud tänker också 
att han måste till människo-
byn nu med det samma! 
 Så vad gör Gud? Jo, han 
låter sin son födas till män-
niskornas värld och därför 
firar vi jul. Vi firar att Gud själv 
blir människa i ett litet barn, 
Jesus. Jesus som i sig bär 
allt det som Gud vill säga oss. 
Jesus som vittnar om allt det 
Gud vill lära oss. Julen är pre-
cis som avsnittet i Kalle Anka 
bara ett kort utdrag men om vi 
följer detta barn på sin vand-
ring genom människobyn, din 

och min värld, ditt och mitt liv, 
genom ett kyrkoår, så kom-
mer vi få höra om honom som 
den som befaller vindar att 
tystna, gör sjuka friska, upp-
rättar de förtryckta, ger nytt 
hopp åt de missmodiga och 
uppgivna, läker det brutna 
och förbinder de sårade. 
Vi kommer att möta honom 
som den som dör men också 
besegrar döden och upp-
står. Allt Gud vill ge oss, allt 
Gud vill berätta för oss om sig 
själv, finns i detta barn. Allt vi 
behöver finns i Jesus. Där-
för bestämmer Gud sig för att 
han måste till människobyn 
nu med det samma, inte för 
att han behöver oss men för 
att vi behöver honom.

Marco Aldén, 
präst i Bunkeflo

1/1 2014 upphör Bunkeflo 
pastorat men Bunkeflo för-
samling finns kvar. 2014 blir 
hela Malmö med ett enda 
pastorat med ett enda kyrko-
råd och en enda kyrkoherde. 
För Bunkeflos del betyder det 
att vi tillsammans med Tygel-
sjö och Limhamn bildar en ny 
församling, Limhamns för-
samling, men förblir lokalt lika 
mycket Bunkeflo församling. I 
stället för kyrkoråd kommer vi 
att ha ett verksamhetsråd och 
i stället för en kyrkoherde blir 
det en arbetsledande kommi-

nister. Skillnaden är viktig, då 
de beslut som i framtiden fat-
tas lokalt endast kan ske på 
delegation. Beslutsrätten lik-
som det ekonomiska ansva-
ret och frågor som personal 
och tillsättning av tjänster lig-
ger på det nya Malmö pasto-
rat. I praktiken betyder detta: 
Församlingens gudstjänst-
liv och all verksamhet föränd-
ras inte, personalen är kvar 
men i framtiden kan föränd-
ringar ske, våra kyrkor kom-
mer att fungera som idag. 
Själv blir jag kvar som arbets-
ledande komminister. Lustigt 
nog kommer min titel av for-
mella skäl att fortsätta vara 
kyrkoherde men min funktion 
blir komministerns. Lokalt 
kommer vi att ha ett verksam-
hetsråd i församlingen. Dock 
minskar beslutsrätten och 
därmed enkelheten i budget-, 
personal- och verksamhets-
frågor.

Berth Löndahl, kyrkoherde 
men snart komminister

Bunkeflo församling 
1113 - 2013!!!

29/12 blir sista högmässan i 
Bunkeflo pastorat före omor-
ganisationen.
Söndagen efter Jul den 29/12 
kl 10.00 firar vi i Strandkyrkan 
den avslutande högmässan 
som eget pastorat. Lite extra 
festligt, eller kanske sorgligt? 

Efteråt blir det också ett extra 
festligt fika. Församlingen fyl-
ler trots allt ca 900 år. Exakt 
vilket år den första kyrkan 
byggdes vet vi inte, slutet 
av tusentalet eller början av 
1100-talet. Så det är sisådär 
900 år. 

Du är räddad!

Ett urval av gudstjänsterna under 
advent och jul i Bunkeflo 
församling:

1:a Advent 1/12: 
10.00 Adventsmässa i 
Bunkeflo kyrka
18.00 Adventsmusik i Strandkyrkan

Lucia 13/12: 
18.00 Luciagudstjänst i Bunkeflo 
kyrka. Därefter är det Lucia- och jul-
fest för alla i Strandkyrkan. Ta med 
dansskorna och lekglädjen.

Julafton: 
11.00 Julkrubbegudstjänst i 
Strandkyrkan
16.30 Julbön i Bunkeflo kyrka
23.00 Julnattsmässa i 
Bunkeflo kyrka

Juldagen: 
7.00 Julotta i Strandkyrkan (OBS!)
Annand Jul: 10.00 Högmässa i 
Strandkyrkan

Nyårsafton 
16.00 Nyårsbön i Bunkeflo kyrka

Nyårsdagen: 
10.00 Högmässa i Strandkyrkan

Trettondag Jul 6/1: 
10.00 Trettondedagsmässa i 
Strandkyrkan

för vänder vi i styrelsen oss 
till er boende/medlemmar i 
villaföreningen: Kom gärna 
in med frågor och förslag till 
styrelsen så ska vi försöka 
hjälpa till att driva dessa!

Bunkeflo Församling
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Bara fötter

www.bunkeflostrand.nu

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!

I sommar har vi verkligen 
haft möjlighet att visa 
upp våra fötter i öppna 
skor. På sommaren är 
det alltid lite extra kul att 
hålla fötterna fina. Vi filar, 
målar och smörjer.

Nu är det dock dags att 
stänga in fötterna i vinter-
skorna igen. Hur mår dina 
hälar, naglar, trampdynor och 
tår egentligen?

Fötterna spelar stor roll för 
kontrollen av balans, kropps-
ställning och hur övriga delar 
av kroppen fungerar. Trots 
detta är fötterna ofta en bort-
glömd och undervärderad 
del av vår kropp. Orsaken till 
smärtor i fötterna är många. 
Skada, felställningar, spän-
ningar, överansträngningar 
och olika sjukdomstillstånd.

Fötterna blir dagligen utsatta 
för belastning.  Problem med 
fötterna kan leda till att man 
belastar fel vilket i sin tur kan 
leda till problem med knä, 
höfter, bäcken och rygg. Föt-
terna är själva basen för vår 
kropps rörelse. Att sköta om 
sina fötter är extra viktigt för 
dig som lider av någon kro-
nisk sjukdom som skapar en 

ökad risk för fotkomplikatio-
ner. Här följer lite råd till dig 
som vill ägna fötterna lite 
extra omtanke och förebygga 
ev framtida problem:

• Börja med ett fotbad för att 
mjuka upp fötterna. 

• Torka fötterna ordentligt, 
även mellan tårna för att 
undvika svamp.

• Klipp dina naglar. Undvik 
att klippa ner vid sidorna 
då det kan leda till nagel-
trång när nageln sedan 
växer ut.

• Fila bort ev förhårdna-
der. Fila inte dina fötter för 
ofta då det kan ge motsatt 
effekt.

• Avsluta med att smörja 
dina fötter med en kräm 
(smörj gärna fötterna dag-
ligen).

• Använd skor som passar 
dina fötter.

• Unna dig en professionell 
fotbehandling om du har 
problem med fötterna. Där 
kan du få svar på frågor, 
tips och råd.

Mari Gerlach, 
medicinsk fotvårdsterapeut

 Bara fötter i Bunkeflostrand

Vårda dina fötter och ge dem 
den uppmärksamhet de förtjänar!
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Föreningens aktiviteter

Valborgsmässo- 
firandet 2013

Vilket perfekt väder för Val-
borgsfirande! Villaförening-
ens ordförande hälsade alla 
välkomna och sedan blev 
det Sofie Stenerviks tur att 
sjunga och spela för oss. 
Bunkeflo Kyrkokör stod för 
vårsångerna och Bert Lön-
dahl stod för vårtalet. Bun-
keflo Scoutkårs Fackeltåg 
avgick från Grevens park och 
antände sedan bålet som 
sprakade härligt i vårkväl-
len. Mycket folk kom till firan-
det och många stod kvar och 
lyssnade när Sofie avslutade 
med ännu mer sång till den 
falnande elden.

Högtryck på våren!

Temakväll

Kenneth Johansson från 
Länsförsäkringar inledde 
kvällen med att informera om 
”Grannar mot brott”. Många 
husägare drar ner persien-
nerna överallt när man inte 
brukar göra det i vanliga fall 
och fullkomligt skyltar med 
att man är borta och att huset 
är tomt. 

Arnold Wernersson, som 
han egentligen heter, är en 
man med fantastiska upp-
levelser och bilder från sina 
resor i mer än 160 länder! En 
mycket lärorik kväll!

Årsmöte 2013

Den 4 februari hade Bunke-
flostrands villaförening sitt 
sedvanliga årsmöte i Strand-
kyrkan. Erik Hirschfeld, känd 
för många sedan fågelvand-
ringar och som författare till 
”Fåglarnas Malmö”, inledde 
årsmötet och berättade om 
Bunkeflostrand och dess fjä-
derprydda besökare och 
invånare. En söt liten talgoxe 
är inte alltid så rar som man 
kan tro...  Efter Erik bjöds det 
på fika och sedan avverka-
des årsmötet bl. a. med att 
några styrelsemedlemmar 
avgick och nya kom till. Lott-
dragning med 3 st vinster på 
presentkort avslutade det 
hela.
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Aktiviteter forts.

Temakväll den 14 
oktober i Strandkyrkan

Johan Kindeberg fick inleda 
med en kortare föredrag-

ning om Mötesplats Bunke-
flostrand. Sedan följde en 

intressant och utförlig före-
dragning om översiktspla-
nen ÖP 2012 och proces-
sen bakom framtagandet 

av denna. Lars Böhme som 
sitter och Tyke Tykesson 

som står, båda kommer från 
stadsbyggnadskontorets 

strategiavdelning.  De som 
kom verkade vara nöjda med 

kvällen.

Föreningsdagen

Villaföreningen hade sin 
plats på Ängslätt Centrum 
vid ICA. Platsen var välbe-

sökt och många stannade för 
att prata, köpa lotter eller få 

give-aways.

Barnloppis i maj och 
medlemsloppis i 
september

Det slår aldrig fel med loppis! 
Trycket är stort och alla bord 
blir snabbt fullbokade. Fullt 
ös på både besökare och säl-
jare under ett par timmar. 

Vi hinner faktiskt med en hel del…
Cykeldagar 
i Bunkeflostrand

I samarbete med Cykel-
främjadet och Trafikpolisen 
arrangerade vi Cykeldagar 
på Ängsdalsskolan. Sko-
lan var väldigt engagerad, 
alla elever deltog. Det var 
tipsrunda, kontroll av cyklar 
för att se om dom var trafik-
godkända, hjälp med pump-
ning av däck, provning av el-
cykel, Christiania-Bike samt 
frågestund med den trevliga 
polismannen som helt klart 
var den mest populära till-
dragelsen... På lördagen var 
det dock lite mindre folk vid 
Centrat och trafikpolisen fick 
tyvärr förhinder att närvara. 
Men det blev ändå tipsrunda 
och kontroll av cyklar.
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Julmarknad!
Lördagen den 14 december 
kl. 11–14 arrangerar Bunke-

flostrands Villaförening 
tillsammans med Bunkeflo
Församling årets julmark-

nad vid Ängslätts Centrum. 
Kom och känn doften av 
glögg, pepparkakor, köp 

lotter, varm korv m.m. och 
upplev julstämningen i vårt 

samhälle! I Strandkyrkan 
kommer det att finnas både 

café och konstutställning.

Hjärtligt välkomna!

Är du medlem i Villaföreningen?
Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening. 
Sätt in 200:-/hushåll på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn, adress, 

mailadress samt vilket år avgiften avser.

Årsmöte 2014
Bunkeflostrands Villaförening sammankallar till årsmöte 
måndagen den 24 februari 19.00 i Strandkyrkan. 
Alla som kommer till årsmötet är med i en utlottning 
av fina priser. Naturligtvis bjuder vi även på fika!
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Saga Ollerstam

Juryns motivering:
Saga har varit en av de tongi-
vande spelarna i vårt fram-
gångsrika F97 lag som vann 
SM 2013. Saga har varit 
med att vinna DM med F19 
Allsvenskan och har blivit 
uttagen till och debuterat i 
landslaget. Saga har visat 
att genom hårt arbete kombi-
nerat med talang och vilja så 
kan man förverkliga drömmar. 
Saga är en värdig vinnare av 
Guldboll 2013.

LB07 Guldbollen 2013
Lucas Luburic

Juryns motivering:
Lucas har visat upp ett stort 
engagemang både på och 
sidan av planen! Han har 
tagit många steg framåt i 
sin utveckling som spelare, 
men också visat prov på stor 
mognad med sin inställning 
och att alltid göra sitt bästa 
både på träning och i match! 
Lucas har med glädje och ett 
stort engagemang tagit sig an 
utmaningar vilket har smittat 
av sig på lagkompisar.

INOMHUSCUPEN I BUNKEFLOSTRAND
LB07 INDOOR CUP spelas på konstgräs i vår egna härliga inomhushall i 
Bunkeflostrand. Cupen spelas på 2 planer och den 3:e planen är för upp-
värmning. Caféförsäljning och lotterier anordnas under cupen. För ledarna 
har vi ett speciellt rum för taktik, avkoppling och fika. Välkomna och lycka till!

LB07 INDOOR CUP

LB07 INDOOR CUP
I LB07:s egen inomhushall på konstgräs spelas LB07 
INDOOR CUP för flickor och pojkar. Vintern 2013-2014.

TÄVLINGSFORM
Lagen lottas in i grupper om 4-5 lag, där man går vidare 
till A—och B-slutspel (ej för P8 och P9). Alla matcher för 
resp. kategori spelas samma dag. Alla lag är garanterade 
minst 3 matcher och samliga matcher spelas på konst-
gräs. ”Five-a-side”-regler gäller. Tävlingen är
sanktionerad av Skånes FF.

MATCHTID
1 x 14 minuter.

ANMÄLAN
Görs endast på vår hemsida www.LB07.se
Sista anmälningsdag (se nedan). Anmälan är definitiv   

först när LB07 har fått både anmälan via nätet och anmäl-
ningsavgiften har kommit oss tillhanda. Anmälningsavgif-
ten sätts in på LB07:s Bankgirokonto 951–6451.

ANMÄLNINGSAVGIFT
800:- per lag.
Vid överanmälan förbehåller vi oss rätten att bestämma 
deltagande lag.

LOTTNING OCH SPELPROGRAM
Spelprogram och övrig viktig information skickas till delta-
gande lag ca 7-14 dagar innan cupdatum.

UPPLYSNINGAR/INFORMATION
Se www.LB07.se.
För ytterligare information kontakta Jonas Snygg,         
Tel: 0768-581349 (Dagtid) eller E-post: jonas@lb07.se.

www.LB07.se

KATEGORIER    SPELDATUM    SISTA ANMÄLNINGSDAG
P14 födda 2000   30 november  2013    15 november  2013
F14  födda 2000   14 december  2013    29 november  2013
P9  födda 2005   18 januari  2014    03 januari  2014
P11 födda 2003   25 januari  2014    10 januari  2014
F12 födda 2002   01 februari  2014    17 januari  2014
F11 födda 2003   01 februari  2014    17 januari  2014
P12 födda 2002   08 februari  2014    24 januari  2014
P10  födda 2004   08 mars   2014    21 februari  2014
F10 födda 2004   15 mars  2014    28 februari 2014
P8  födda 2006   29 mars   2014    14 mars  2014

OBS. 2014 års åldersbeteckningar! 

LB07 INDOOR CUP

Pantone 306 C ljusblå

Pantone 285 C mörkblå

LB07 INDOOR CUP
I LB07:s egen inomhushall på konstgräs spelas LB07 
INDOOR CUP för flickor och pojkar. Vintern 2013-2014.

TÄVLINGSFORM
Lagen lottas in i grupper om 4-5 lag, där man går vidare 
till A—och B-slutspel (ej för P8 och P9). Alla matcher för 
resp. kategori spelas samma dag. Alla lag är garanterade 
minst 3 matcher och samliga matcher spelas på konst-
gräs. ”Five-a-side”-regler gäller. Tävlingen är
sanktionerad av Skånes FF.

MATCHTID
1 x 14 minuter.

ANMÄLAN
Görs endast på vår hemsida www.LB07.se
Sista anmälningsdag (se nedan). Anmälan är definitiv   

först när LB07 har fått både anmälan via nätet och anmäl-
ningsavgiften har kommit oss tillhanda. Anmälningsavgif-
ten sätts in på LB07:s Bankgirokonto 951–6451.

ANMÄLNINGSAVGIFT
800:- per lag.
Vid överanmälan förbehåller vi oss rätten att bestämma 
deltagande lag.

LOTTNING OCH SPELPROGRAM
Spelprogram och övrig viktig information skickas till delta-
gande lag ca 7-14 dagar innan cupdatum.

UPPLYSNINGAR/INFORMATION
Se www.LB07.se.
För ytterligare information kontakta Jonas Snygg,         
Tel: 0768-581349 (Dagtid) eller E-post: jonas@lb07.se.

www.LB07.se

KATEGORIER    SPELDATUM    SISTA ANMÄLNINGSDAG
P14 födda 2000   30 november  2013    15 november  2013
F14  födda 2000   14 december  2013    29 november  2013
P9  födda 2005   18 januari  2014    03 januari  2014
P11 födda 2003   25 januari  2014    10 januari  2014
F12 födda 2002   01 februari  2014    17 januari  2014
F11 födda 2003   01 februari  2014    17 januari  2014
P12 födda 2002   08 februari  2014    24 januari  2014
P10  födda 2004   08 mars   2014    21 februari  2014
F10 födda 2004   15 mars  2014    28 februari 2014
P8  födda 2006   29 mars   2014    14 mars  2014

OBS. 2014 års åldersbeteckningar! 

LB07 INDOOR CUP

Pantone 306 C ljusblå

Pantone 285 C mörkblå
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Om 2012 var ett tufft år som 
nykomling i Söderettan, så 
slogs det med råge 2013 då 
laget spelade i landets näst 
högsta serie, det som hos 
herrarna kallas för Supe-
rettan, men hos damerna 
för Elitettan.

Elitettan bestod av lag från 
Bunkeflostrand i söder till 
Umeå i norr och innebar 
många långa resor med buss, 
tåg och flyg.
 Oftast gick dessa resor 
mycket bra, några gånger 
hittade inte bussen fram i tid, 
andra var tåget försenat, en 
gång kom man inte hem då 
flyget inte gick förrän nästa 
dag, men aldrig hörde eller 
såg man några kalogomål eller 
dystra miner.
 Närmaste bortamatchen var 
i Växjö möt Östers IF, en resa 
på 26 mil, 100 mil kortare än 
till Umeå. Säsongen började 
med bra resultat i tränings-
matcherna och efter en mycket 
knapp förlust i premiären av 
serien mot Hammarby IF följde 
hela åtta matcher utan förlust 
och man låg på den övre 
halvan av tabellen.
 Därefter följde en resultat-
mässigt lite tuffare period då 
man fick ett antal förluster på 
rad, men ser man på det så 
här i efterhand så ska man 
inte vara alltför besviken, det 
var matcher mot flera av lagen 
som hamnade i toppen, varav 
något gick upp i Allsvenskan.
 Höstens matcher gav 
lite blandade resultat, men 
målsättningen som man satte 
upp var aldrig riktigt hotad, att 
ha minst tre lag bakom sig i 
tabellen så att man klarade 
första säsongen i landets näst 
högsta serie utan att ramla 
ur. Det får anses som ganska 
imponerande med tanke på att 
man inte bara var nykomling, 
man hade dessutom seriens 

näst yngsta lag och har verk-
ligen framtiden för sig.
 Målsättningen för 2014 
kommer med största sanno-
likhet att bli högre, med 
några få rutinerade förstärk-
ningar utifrån och påfyllnad 
från de väldigt duktiga yngre 
lagen kan man säkert hamna 
ganska högt i tabellen när 
2014 summeras. Med lite 

tur kommer också några av 
dem som skadade sig förra 
säsongen tillbaka och tillför 
en hel del.
 Skademässigt har det 
sett mycket bättre ut än 
förra säsongen, ingen riktigt 
allvarlig skada (även om Lina 
Rehov fick ett lite bakslag 
efter sin knäskada från förra 
året och var borta ganska 
många matcher). Ett starkt 
bidragande skäl kan säkert 
tillskrivas den noggranna och 
ganska tuffa försäsongsträ-
ningen med mycket fokus på 
att stärka ben, knän och fötter. 
Träningsdosen har varit hög 
med minst fyra träningspass i 
veckan plus matcher. Förutom 
att lyckas med huvudmålet 
kom damerna så långt som till 
16-dels final i Svenska Cupen, 
en stark insats och där hade 
man oturen att lottas mot 
Sveriges bästa lag, LdB FC 
Malmö, som blev för svåra. 
Man vann DM på ett mycket 
övertygande sätt och kan än 

en gång titulera sig Skånes 
bästa lag. Under försäsongen 
deltog man också i ett antal 
inomhuscuper och vann i 
samtliga, ibland deltog man 
med två lag och då kom det 
andra på som sämst tredje 
plats.
 Något som inte får glömmas 
bort är de duktiga spelarna 
från F19 och Dam-U lagen, 
flera spelare har deltagit i 
seriematcher varav ett par i 
ganska många. Det är betryg-
gande att se att återväxten är 
mycket god och LB07 kommer 
framöver troligen att kunna 
fylla damtruppen till mycket 
stor del med egna spelare.
 Lite statistik om spelare bör 
man nog ha med i en sådan här 
sammanställning om året som 
gick: Flest mål, både i serien 
och totalt i alla tävlingsmat-
cher utomhus gjorde Michaela 
Johnsson, samma Michaela 
var också bäst i båda fallen på 
att assistera andra målgörare 
med målgivande passningar. 
Näst målfarligast var Jose-
fine Rydle medan Mia Persson 
och Sara Andersson höll sig 
väl framme i passningsligan. 
Flest antal spelade matcher 
har duktiga målvakten Josep-
hine Frigge, som inte missade 
en enda i serien, strax bakom 
i statistiken kom Michaela 
Johnsson, Leyla Güngör och 
Josefine Rydle.
 Flera spelare har haft 
landslagsuppdrag som ibland 
krockat med lagets matcher 
och har därför inte kunnat 
komma i toppen på dessa 
listor av naturliga skäl. Ingen 
spelare har blivit utvisad 
under hela året, ingen har ens 
kommit upp i tre gula kort som 
innebär en matchs avstäng-
ning, närmast var Leyla 
Güngör, Emma Skäremo och 
Malin Pettersson, Malin som 
för övrigt varit en nästan felfri 
straffskytt.

2014 kommer laget att ha en ny 
tränare, Sven Sjunnesson tog 
över från Kenneth Folkesson 
redan i mitten på november, 
Sven har tidigare tränat bl.a. 
MFF:s damer (numera LdB) 
och senast LB07:s herrar. 
Som målvaktstränare kommer 
Ola Tidman att ta över efter 
Janne Möller, Ola har meriter 
från spel i MFF och flera år 
utomlands och kommer nu 
att träna både herr- och dam-
målvakter i LB07. I skrivande 
stund är inga nya spelare 
klara, men under frimånaden 
fram till mitten på december 
kommer man bjuda in och 
testa ett antal, inga spelare har 
heller meddelat att man tänker 
sluta, eller söka sig någon 
annanstans, men att det blir 
någon får man nog räkna med.
 2014 ser man fram emot 
med stor tillförsikt och hoppas 
på ett ännu större stöd vi 
matcherna som verkligen är 
sevärda, om man spelar på 
Limhamns IP eller Brovallen 
är ännu inte helt klart. Det 
finns mycket som är posi-
tivt på båda anläggningarna, 
men Brovallen lider av att 
fritidsförvaltningens underhåll 
av gräset tyvärr inte alltid är 
det allra bästa och det miss-
gynnar ett så spelskickligt och 
tekniskt lag som LB07. LB07:s 
tjejer och ledare önskar DIG 
välkommen på match 2014!

fortsatt speL i eLitettan 2014!

damLaget

www.lb07.se
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herrLaget 2013

herrLaget

www.lb07.se

Det har nu gått några 
veckor sedan de var ett 
faktum att vi degraderats 
till div 2. Att ramla ur en 
serie är aldrig roligt men 
det finns ingen anledning 
till att vi ska tycka synd om 
själva utan nu ser vi fram 
mot en ny säsong och nu 
ska vi gör allt för att bli ett 
topplag i tvåan.
 
Vi har under året visat att vi 
i våra bästa stunder är ett 
bra division 1 lag men vi har 
blandat bra prestationer med 
mindre bra. Vi har förlorat 
alltför många matcher mot 
lagen i botten för att kunna 
behålla vår division 1 status. 
Vi har valt strategi att satsa 
på unga spelare och utveckla 
dom till att kunna ta nästa 

kliv i karriären. Vi har under 
året haft den yngsta truppen i 
Ettan och här finns massor av 
talang. En del kommer säkert 
att få anbud av klubbar på 
högre nivå än vad vi spelar 
och vi gläds med killarna om 
dom kommer att kontrakteras 
av någon elitklubb. I dags-
läget mitt i ”silly season” är det 
osäkert hur vår trupp kommer 
att se ut nästa säsong men jag 
hoppas att killarna väljer att 
stanna kvar i LB07 och hos 
oss få ett bra år 2014.
 Under året så tycker jag att 
många av killarna har tagit 
stora kliv i sin egen utveck-
ling och jag vill lyfta fram Krist-
offer Jeppsson. Jesper Modig 
och Francis Mensah som alla 
har gjort en jättebra säsong. 
Jesper och Francis får båda 
kröna säsongen med att resa 

upp till Uppsala och repre-
sentera LB07 i talangmatchen 
mellan div 1 södra och div 1 
norra. Söderlaget kommer att 
coachas av Sven Sjunnesson. 
Det är första gången som 
LB07 har två spelare med i 
laget och jag håller tummarna 
för våra killar.
 Nu ser vi framåt och jag 
längtar redan till dess att 
träningsmatcherna startar och 
det ska bli oerhört kul att följa 
laget och Almir Buhic som 
tar över huvudansvaret efter 
Sven Sjunnesson.
 Almir har varit assiste-
rande under 5 år i herrlaget 
och han är en mycket duktig 
och kompetent tränare som 
kommer att göra ett mycket 
bra jobb med laget.
 Välkomna till en ny säsong 
med nya möjligheter.

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
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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

Välkommen till Skattedagen 2013

Malmö den 29 november
Med de nya 3:12 reglerna innehåller årets Skattedag en rad intressanta 
nyheter och tips för dig som är entreprenör och driver ett fåmansföretag. 
Våra skattekonsulter uppmärksammar dig på nyheter, kommande för-
ändringar och ger råd på hur du kan agera för att öka lönsamheten i ditt 
företag och själv få ut mer av ditt entreprenörskap. 

Vi tar bl.a. upp följande:

• Nyheter i budgetpropositionen – förslag och beslut inför 2014
• Nyheter för fåmansföretagare, bl.a. nya löneunderlagsregler
• Aktuella rättsfall och ställningstaganden
• Momsnyheter
• Företagarens viktigaste skattefrågor

Läs mer och anmäl dig på www.grantthornton.se/skattedagen.

Varmt välkommen!

grantthornton.se/skattedagen

Boel Hansson
Kontorschef Malmö

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning
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som fungerade som genrep 
en vecka innan seriestarten 
kände vi att vi hade ett slag-
kraftigt lag som skulle kriga i 
toppen av tabellen. 
 Grabbarna stod för en stark 
insats och slutade till sist på 
en tredjeplats. Trots att vi kom 
trea säger förbundets regler 
att vi ska kvala för att stanna 
kvar i serien. Ytterst märkligt. 
De första två kvalmatcherna 
var inga problem, allt skulle 
avgöras i sista matchen. Där 
åkte vi på ett tidigt rött kort i 
första halvlek. Ett minst sagt 
tveksamt domslut. Spelarna 
stod för en heroisk insats tio 
mot elva i 60 minuter där flera 
av spelarna sprang tills de 
fick kramp. Till slut var vi en 
jätteräddning på en frispark 
signerad Kalle ifrån 3-3 som 
hade säkrat kontraktet. Istället 
slutade matchen 2-3 och vi 
åkte ur serien fast vi kom trea 
vilket känns väldigt konstigt. 
 Sista ordet om serietillhö-
righet kommande säsong är 
dock ej sagt, men vi kommer 
utlova att vi kommer vara 
ett av dom slagkraftigaste 
J-lagen i södra Götaland.
Nu tar vi ett kort uppehåll 
och laddar om innan vi börjar 
jobba mot nästa säsong.

U17
En fantastisk utmaning vän-
tade dem spelare som skulle 
komma att ingå i U17 truppen 
detta år.

Pojkallsvenskan elit skulle 
vi deltaga i, för många av 
spelarna minst två serier 
högre än man deltagit i förut. 
En stomme av ca 5 spelare 
ifrån 2012, resten nyförvärv. 
Två nya tränare skulle axla 
denna uppgift Jonas Öberg 
samt Oscar Adlercreutz. Det 
har varit ett lärorikt år för både 
spelare och ledare.
 Truppen har bestått av 
spelare födda 96, 97, 98. Ett 
gott gäng med både skratt 
och frustration samt blandade 
kunskaper I fotboll.
 Spelarna har fått mäta sig 
med Sverige Eliten, många 
gånger mot ett år äldre. Detta 
har vi gjort med blandade 
insatser då många säkert 
tvivlat på sin förmåga efter 
förluster.
 Laget har från första start 
i januari tagit enorma kliv 
framåt i utvecklingen när vi nu 
summerar säsongen. Man har 
lärt sig att på den här nivån går 
det inte att ligga på latsidan, 
varken på träning eller match 
samt att man måste bidra 
med energi. Det är därför det 
är extra surt att vi inte klarade 
av att stanna kvar i pojkall-
svenskan elit. Erfarenheten vi 
fått hade gjort underverk nästa 
säsong, men som det är nu får 
vi visa upp den erfarenheten i 
div1 istället.
 Ett stort tack till spelare 
samt ledarna som gett blod 
svett och tårar denna säsong.

Dam U
Hej alla fotbollsvänner i 
Limhamn, Bunkeflostrand 
och för den delen i resten av 
Malmö. Under den gångna 
säsongen har de tjej-juni-
orer i LB07 som huvudsak-
ligen har matchats i skånska 
Dam U Elit serien kollek-
tivt gjort stora framsteg i sin 
fotbollsutveckling. Vi fick 
vid årsskiftet 2012/2013 en 
ny teknisk huvudansvarig 
tränare vid namn Seki Miluti-
novic (hoppas jag fick det rätt) 
som med stort engagemang, 
kunnighet och hjärta tog sig 
an alla nivåerna i vår stora 
juniortrupp.
 Det gick lite trögt i starten 
innan det ramlade på plats att 
med hårt arbete så kommer 
belöningarna.
 Vinterträningen startades 
upp med en balanserad mix 
av benstyrka, knäkontroll osv 
i Wihlborg Arena, bålstyrka 
balans och kondition i samar-
bete med Limhamns BK, 
där det huvudsakligen var 
jag, Jan Nykjär, som på gott 
och ont hade ansvaret. Det 
fotbollsmässiga togs gemen-
samt med Roger Nyberg och 
Johnny Pennsäter som hade 
fokus på F19 Allsvenskan.

Det enda problemet som har 
funnits under säsongen har 
varit ständigt nya startelvor 
inför våra matcher, detta då 
grundat på om någon spelare 
lyft sig fått chansen i F19, en 
position som då ska ersättas 
eller tvärtom, en F19 spelare 
har tappat eller varit skadad 
o ska matchas igång, lite 
spelare som valt och lämna 
samtidigt som vi fått glädjen 
och lära känna en del nya 
spelare.  
 Bra stämning i truppen alltid 
välbesökta träningar som till 
slut genererade en serieseger 
i Dam U Elit Skåne.
 Jag tycker att samtliga som 
varit med på resan under den 
gångna säsongen, där vinst i 
SM-slutspel F16, tvåa i Gothia 
F17, fyra i F19 Allsvenskan 
samt seger i Dam U Elit 
Skåne, skall vara stolta över 
det som gjorts med gemen-
samma ansträngningar
 Det kommer och bli svårt 
att leva upp till detta under 
kommande säsong, men 
väl mött alla ni fantastiska 
LB07 tjejer inför säsongen 
2013/2014. 

Jan Nykjär  
Ass./Fystränare LB07

F00

F16
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Hos oss bor arbetsglädjen

Vi sitter inte 
och väntar 
på att något  
ska hända!
   På Wihlborgs tror vi på att vara ute på 
planen och driva spelet framåt. 
   Scanna QR-koden och se vad vi hittar 
på i regionen just nu.

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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sammans nu när de har lärt 
känna varandra ordentligt.  
 Vi avslutade nyligen utesä-
songen med en gemensam 
grillning/picknick tillsammans 
med föräldrarna. Fotbollsmäs-
sigt går utvecklingen i god takt 
framåt. De visar fint intresse 
och tar till sig instruktioner på 
träningarna.
 Till våren börjar vi spela 
matcher mot andra lag och det 
är något alla ser fram emot.

PF08 B & L
Vi är två glada gäng som 
har varit igång ca 2 år nu! 
Vill ni komma och provträna 
med oss så tränar vi just nu 
enbart på söndagar mellan 
kl. 11.00–12.00 i Wihlborgs 
Arena, Bunkeflostrand. Se till 
att ni hamnar i rätt grupp om 
och när ni kommer. Välkomna!

PF09 B & L – FotbollsLEK-
skolan
I FotbollsLEKskolan är det 
full fokus på det som borde 
vara det mest självklara inom 
fotbollen, oavsett ålder och 
kön på spelarna, lek och 
glädje!
 Verksamheten är ideell 
och den ideella drivkraften 
kommer att få en allt viktigare 
roll i samhället. I ett samhälle 
som ständigt blir hårdare och 
kallare blir behovet av oaser 
där lek och glädje prioriteras 

allt viktigare för både barn, 
ungdomar och vuxna.
 Övningarna på träning-
arna är plockade ur ett väl 
genomtänkt koncept och 
anpassat efter kunskapsnivån 
hos barnen. Ett par saker är 
centrala; passa, nicka, skjuta 
och driva bollen med båda 
fötterna.
 Vi tränar på söndagar i Wihl-
borgs Arena nu under hösten 
och vintern. Våra träningar 
börjar klockan 10.00 så kom 
i tid! Välkomna att prova på!

F19
Vilken framtid det finns för 
dessa töser. Första året blev 
en mega succé för detta 
lag. Överlägsen serieseger i 
Svenska Spels F19 serie.
 Vi fick under året lära oss att 
resa i halva vårt rike. Örebro, 
Karlstad, Eskilstuna var några 
av våra resmål under året. 
Det kanske bästa minnet var 
när vi slog LdB FC F19 med 
4 spelare från deras A-trupp 
vinst 3-1. Eller när vi vände i 
Växjö mot Öster 0-2 i halvlek 
blev vinst 3-2.
 Vi avslutade po Limhamn 
med slutspel där vi möte Umeå 
IK med en start uppställning 
som innehöll 133 allsvenska 
matcher. Det var inte så lätt 
att slå dessa töser 1-2 slutade 
matchen. Kom ihåg att vi ledde 
med 1-0.

I halvlek och vi var minst lika 
bra som dom med en medel 
ålder på 16,4 år i vår startupp-
ställning. Matchen om 3-4:e 
pris förlorades mot IK Sirius 
med 3-1.
 Vi tar med oss det positiva i 
att vi inte ändrade på vårt sätt 
att spela vilket har gjort oss 
till ett grymt lag. Offensiven 
är vårt motto. Framåt och åter 
framåt är det bästa försvaret 
GLÖM ALDRIG DET.
 Jag Jonny slutar nu som 
tränare och ledare i klubben 
som jag varit trogen i 13 år. 
Tack till alla som hjälp mig 
under åren ledare, föräldrar 
och inte minst sponsorer. 
 Ett speciellt tack till alla 
tjejer som förgyllt mitt liv under 
dessa år, det har varit en ära 
att få vara en del av Er fram-
gång och vilken framgång 
det varit.

Roger Nyberg & 
Jonny ”Mourinho” Pennsäter

F16 (F97)
Gothia Cup 2013
Vi blev 2:a i Girls 17 förlust mot 
ett amerikanskt lag i finalen. 
Klubbens bästa resultat i 
Gothia CUP genom tiderna. 
Även om vissa trodde på 
Vaksala.
 Många besök på Lise-
berg. Många nya kontakter 
skapades. Ett perfekt boende. 
Bra mat ingen skolmat. Glada 
föräldrar. Bra genomförda 
matcher. Mycket dans och 
glädje efter matcherna. En 
magisk vecka där allt fung-
erade perfekt. Alla gjorde en 
fantastisk prestation.
 Ett speciellt tack till P 16 
laget som stannade kvar och 
höll trycket på läktaren med 
hejarklack ledaren Björn Kris-
tiansson i spetsen tillsam-
mans med föräldrarna som 
var lite trötta av allt hejande 
under veckan.

SM GULD 
Klubbens första SM Guld 
någonsin. Vilken avslutning på 
ungdomsåren för detta fantas-
tiska lag. Vi spelade endast 
DM med våra tjejer och som 
vi gjorde det. Vi startade med 
en säker grupp seger i första 
rundan. Därefter spelade vi 
semifinal mot KDFF och vann 
med 3-2. Finalen spelades 
som vanligt i Sjöbo där bese-
grade vi LdB FC med 2-1 men 
siffrorna speglade inte spelat 
där vi var helt överlägsna.
 Slutspelet startade med 
match mot Blekinges repre-
sentant Nättraby där vi vann 
klar. Kvartsfinalen mot Kärra 
från Göteborg 8-1 vinst resul-
tatet speglade matchen. 
Sedan blev att åka till Gävle 
och Semifinal mot Umeå IK 
som besegrades med 5-4. 
 Finalen i Sandviken mot 
Örebro då spelade vi en 
fantastisk fotboll och vann med 

hela 8-1, vi spelade Samba 
fotboll. Efter denna match 
var det slut på ungdomsåren 
för dessa tjejer. Ett bättre lag 
i denna ålder har nog aldrig 
funnits i Svensk fotbollshis-
toria, det har varit en glädje för 
oss ledare att träna Er under 
en massa år. Ett stort tack 
vill vi rikta till alla spelare och 
föräldrar som kämpat med oss 
under åren.
 Lycka till i seniorverksam-
heten önskar Era mycket 
stolta ledare.

Roger Nyberg & 
Jonny ”Mourinho” Pennsäter

U19
Efter förra säsongen flyt-
tades 5 av våra spelare upp 
till A-laget. Innan årets serie 
dragit igång så hade ytterli-
gare 3 flyttats upp. Med hjälp 
av god försäsongsträning 
och träningsläger i Spanien 

P07 B

P06 B

P07 B
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lagen i det som kallas svår 
serie.
 Vi har även varit med i två 
cuper för 03:or – där det blivit 
semifinal båda gångerna, 
tyvärr inte med vinst som 
utgång, men trots det en härlig 
utmaning och upplevelse för 
killarna.
 Vi avslutade hösten med 
ett träningsläger med över-
nattning i Höllviken, och vad 
kunde passa bättre än att 
det var Sverige – Österrike i 
VM-kvalet den kvällen. Med 
resultatet av matchen så 
förstår ni hur lyckat vårt läger 
var.
 Styrkan i vårt lag – är just 
laget. Det är ett fantastiskt 
gäng med killar där alla bryr 
sig om varandra, tar hand om 
varandra och är bra kompisar. 
Detta kommer att fortsätta ge 
bra resultat även under 2014.

P04 L
Under året anslöt ett tiotal 
nya spelare till laget. Många 
av dessa hade aldrig tidi-
gare medverkat i organiserad 
fotboll och glädjande för 
tränare och föräldrar var att se 
hur hela gruppen utvecklades 
under året. Med drygt 30 killar 
i truppen valde vi att ställa upp 
med tre lag i utomhusserien. 
Matchresultaten var blandade 
men med en positiv trend allt-
eftersom säsongen förlöpte. 

Ett spännande inslag under 
året var när Otis pappa Bill till-
sammans med team filmade 
en av träningarna som en del 
av en kommande dokumentär 
på SVT.

P05 B
Vi har under året haft en 
riktigt bra uppslutning med ca 
35 killar i träning. I början av 
året arrangerade vi vår första 
Indoor Cup tillsammans med 
Limhamnsgruppen. Det blev 
en riktigt intensiv och rolig 
dag som uppskattades både 
av killar och föräldrar.
 Under säsongen har vi fort-
satt spela på Bulltofta. Vi har 
dessutom haft utbyte med 
Klagshamn med träningsmat-
cher i Wihlborgs Arena och 
deltagande i deras Åshöjden 
Cup.
 I slutet av säsongen spelade 
vi en turnering i Vellinge 
och tog våra första trevande 
steg i 7-manna fotboll. Som 
traditionen kräver, arrange-
rades en sommaravslutning i 
Grevens Park med match mot 
föräldrarna som en av höjd-
punkterna.
 Nu ser vi med spänning fram 
emot att börja spela 7-manna 
fotboll den kommande 
säsongen.
 Stort tack för det stora enga-
gemanget från spelare och 
föräldrar under året.

P05 L
Vi är ett glatt gäng som har 
varit igång en del år nu! Vill 
ni komma och provträna 
med oss så tränar vi just nu 
på måndagar Limhamns IP 
Grus kl. 18-19 & onsdagar i 
Wihlborgs Arena kl. 17-18. 
Välkomna!

P06 B
Vi har haft en bra tränings-
säsong och stärkt upp ledar-
staben för P06 B under den 
gångna säsongen. Detta i sin 
tur har gjort att vi har kunnat 
ta emot ännu flera barn i vår 
grupp och har en bra struktur 
på träningarna, administra-
tionen och framförallt utveck-
lingen på barnen.
 Under säsongen så har P06 
B börjat spela i Bulltofta-Knat-
teturnering vilket våra barn 
har uppskattat ordentligt! Vi 
har stått oss väldigt bra mot 
övriga lag som deltagit under 
cuperna. Vi bokade även upp 
en hel del andra cuper under 
säsongen och även där har 
vi stått oss väldigt bra. Och 
givetvis så spelade vi mot 
MFF där vi storglänste med 
våra barn och det är oerhört 
kul att visa styrkan som finns 
inom klubben LB07 och vårt 
eget lag.
 Vi tackar alla barn och fram-
förallt alla lojala föräldrar som 
ställt upp i ur och skur och 
hejat upp laget. Givetvis ser vi 
fram emot kommande säsong 
och se hur dessa underbara 
barn utvecklas ännu mer och 
blir ännu bättre fotbollsspe-
lare.

P06 L
Vi i -06 Limhamn har under 
det gångna året märkt hur 
spelarna ”vuxit”. Alla har gjort 
framsteg med sina passar, 
bollkontroll, skott, speluppfatt-
ning, m.m. 
 Glädjen och gemenskapen 
har varit bra, även om vi fått in 
nya spelare under hela året. 
De nya killarna har smällt in 
i gruppen på ett mycket bra 
sätt.
 Det enda negativa är att vi 
har ont om ledare.
 Nyfikenheten och viljan att 
lära sig mer under träning-
arna, har varit riktig stor. Det 
positiva från träningarna har 
gett resultat under vårt första 
spelår i Bulltofta-Knattetur-
nering. 
 Nu kommer vi fortsätta 
bygga vidare 2014.

F06/07
Flickor 06/07 startades i 
september 2013. Då hade vi 
fem fotbollssugna unga flickor 
inskrivna. Redan efter en 
månad har laget nu ökat med 
mer än 100% och i skrivande 
stund är vi 13 flickor som konti-
nuerligt tränar. 
 I oktober spelade vi Höll-
viken cup, i första matchen 
besegrades Höllviken med 
5-1 sedan följde två förluster. 
Vi ser fram emot nya cupä-
ventyr och träningsmatcher 
inför 2014.  

P07 B
Vi har hela året tränat på tors-
dagar mellan 17.15–18.15. 
Uppslutningen har varit bra 
hela säsongen. Detta år har 
många av våra barn tagit 
många steg rent fotbolls-
mässigt. Vi försöker hela 

tiden komma med nya typer 
av övningar då barnen har 
utvecklats snabbt och är 
mottagliga för mer avancerade 
fotbollsövningar. Övningar 
blandas med interna matcher. 
Matcherna är populärast.
 Nya barn har dykt upp under 
säsongen men ingen har 
slutat, endast flickorna som 
tillhörde gruppen tidigare har 
börjat träna separat i eget 
tjejlag. Vi har förstärkts på 
tränarsidan under året. Där 
kan vi också berömma ledarna 
som är delaktiga till 100%. 
Alla barn ser fram emot nästa 
utesäsong det gör tränarna 
också.

P07 L
Under året som gått har PF07 
L haft en god tillströmning 
av nya spelare till laget. Vi är 
nu 15-20 spelare på träning-
arna. Gruppen har blivit 
riktigt sammansvetsad och 
det märks hur roligt de har till-

P04 B

P06 B

P06 B
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försäljning och pantinsamling 
och de killar som har varit med 
på alla aktiviteter har lyckats 
tjäna ihop ca 4500 kr var till 
sin resa. Under november-
lovet bar det av och vi var en 
grupp på 91 personer(!), 39 
spelare och resten föräldrar 
och syskon som begav oss 
ner till sydligare breddgrader. 
Vi hade 5 träningspass och en 
tur till Camp Nou med rund-
vandring på schemat. Resans 
höjdpunkt var nog ändå våra 
4 matcher mot FC Lloret de 
Mar, där alla barn fick spela 
en match var.

F02/03
Vi har haft två lag i serie-
spel under 2013. Båda lagen 
mjukstartade i B-serien under 
våren, placerade sig i topp och 
avancerade till A-serien under 
hösten. Resultatet har varit 
ömsom salt, ömsom sött, men 
spelet är alltid underhållande.
 Flickor 03 spelade i en 
mycket jämn serie och många 
matcher blev oavgjorda eller 
uddamålsförluster. Flickor 
02 mötte tufft motstånd och 
slutade femma i A-serien. 
Vi har en tendens att tappa 
tempo i slutet av matcherna - 
konditionen räcker helt enkelt 
inte hela vägen. Därför har vi 
under vintern utökat träningen 
med ytterligare ett pass i 
veckan med fokus på puls 
och styrka.

Vi har varit med på flera cuper 
i närområdet, bland annat 
Borgeby cup där 02:orna knep 
bronset. 03:orna levererade i 
sommarcupen i Hällevik och 
vann B-slutspelet. De kan 
också titulera sig Malmös 
bästa fotbollslag. I september 
blev de Malmömästare efter 
en final mot LdB. 02:orna fick 
det här året nöja sig med ett 
hedervärt silver.
 Årets happening blev helt 
klart sommarcupen i Hällevik.
Nästan samtliga spelare 
och föräldrar följde med till 
Blekinge. Spelarna sov på 
skola för första gången och 
hade så roligt att varken väder 
eller resultat spelade roll.
 Vi har varit drygt trettio 
spelare i truppen under 
hela året, några har slutat, 
nya har börjat. Tränare är 
James Esser, Paul Teixera, 
Peter Elvstrand och Fredrik 
Hansson. Lagledare är Erika 
Åberg Johansson. I år har 
dessutom äntligen en mamma 
tagit plats i tränarkollegiet: 
Zandra Åström är ny fysin-
struktör.
 Årets sponsorer är Cementa 
och Försäkringshuset i Skåne 
- och alla föräldrar som ställer 
upp och ordnar cup, jobbar i 
kiosken, kör spelare kors och 
tvärs och framför allt - kommer 
till matcherna och hejar på alla 
spelare på ett särskilt posi-
tivt sätt. 

P03 B
Säsongen inleddes med spel 
utomhus i Skåne VM, ett serie-
spel utomhus under höst och 
vinter, där vi deltog med ett 
lag!
 Vi arrangerade Indoor Cup 
på ett strålande sätt, där 
föräldrar till spelarna bidrog 
till en lyckad och omtyckt cup!
Under vår- och höstserie-
spelet, deltog vi med tre lag 
i serierna A, B och C. Många 
spännande matcher och 
härligt engagemang från våra 
spelare.
 I augusti månad arrang-
erade vi ett träningsläger i 
Kävlinge samtidigt som vi 
deltog med tre lag i Harrie-
cupen. Det blev ett lyckat 
träningsläger med lite träning, 
många matcher och en oför-
glömlig övernattning i Rinne-
bäckskolans gympasal.
 Vi har deltagit i ett flertal 

cuper under året med överlag 
goda resultat.
 Sist men inte minst, stort 
tack till alla spelare för god 
träningsvilja, härlig kämpar-
glöd och bättre fokus i 
kvadraten!

P03 L
Våren startade med P03 
Limhamns första tränings-
läger. Lägret i Baskemölla var 
en succé med lek, fotboll och 
bad (ofrivilligt? red anm) under 
en helg i april. Vi spelade 
träningsmatcher mot IFK 
Simrishamn. Vårsolen strå-
lade och Baskemölla bjöd 
spel på härligt grönt gräs. I år 
var det också första året som 
matchresultaten samman-
ställdes i tabell och första 
gången vi kunde se hur våra 
lag placerarar sig. Vi har haft 
tre lag i både A och C serien. 
Vi tillhör inte den absoluta 
toppen i våra serier men det 
viktigaste är att matcherna 

blir jämna så att spelarna 
utvecklas och har roligt. 
 Hösten började lite tufft. 
Träningen rivstartade med 
LBs egen fotbollscamp. Över-
ambitiösa tränare och spel-
glada barn varvade campen 
med matcher mot Bunkeflo 
på kvällarna. Veckan efter 
campen startade seriespelet 
och många av våra spelare 
fick problem med fötter och 
hälar. P g a skadorna och 
ett tufft matchschema kunde 
vi inledningsvis bara få ihop 
sex man i några matcher. Vi 
lär oss hela tiden och nästa 
säsong satsar vi nog på mjuk-
start istället för rivstart.

F04/05
Laget startade under hösten 
2012 så 2013 har varit första 
hela säsongen för tjejerna 
och året har innehållit både 
cuper och seriespel. Tjejerna 

har utvecklats mycket och 
har snabbt vuxit in i 7-manna-
spelet fastän att majoriteten 
av tjejerna bara är 8 år. Även 
om detta har inneburit att 
motståndet varit både längre 
och ett år äldre så har vi 
kunnat bjuda på bra och spän-
nande matcher.
 Resultaten har varit blan-
dade men med en hel del 
framgångar i cupspelen. Vi 
känner oss laddade inför 2014.

P04 B
Ännu ett år har gått för våra 
pojkar födda 2004. Killarna är 
nu 9 år och vi som varit med 
från början har fått se dessa 
killar gå från fotbollslekskolan 
via 5-manna till att nu spela 
7-manna.
 Detta år så har det varit 
seriespel i 7-manna, där vi 
ställt upp med 3 lag. Det har 
varit mycket framgångsrikt där 
vi under hösten gick obeseg-
rade genom serien med 2 av 

P04 L

P03 L

P03 B
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F99
Det har varit ett händelserikt år 
för våra duktiga tjejer. 
 Året började med Skåne-
cupen där vi gjorde en bra 
insats, men förlorade tyvärr 
semifinalen i förlängningen. 
Därefter vreds fokus helt till 
11-mannafotbollen och  vi 
tränade hårt hela vintern. 
 DM spelet drog igång med 
gruppspel under senvin-
tern. Vi hade lite otur med 
skador under försäsongen, 
men tog oss trots allt vidare 
från gruppen. I 8-delsfinalen 
lottades vi mot duktiga Södra 
Sandby. Där blev det tyvärr 
förlust med 2-1 på bortaplan. 
Inför seriestarten åkte vi upp 
till Göteborg för att spela en 
riktigt tuff turnering, Future 
Cup, där deltar de allra 
bästa lagen från Sverige och 
Danmark. Vi slutade trea i 
gruppen efter en vinst och två 
förluster. Vi fick bland annat 
möta ett mycket bra dankst lag 
som visade oss vilken nivå vi 
måste upp på om vi ska kunna 
hävda oss mot de allra bästa 
lagen.
 Vårens seriespel blev lite av 
en besvikelse. Vi har en tunn 
trupp och skador och sjuk-
domar ställde tyvärr till det för 
oss under våren. Nu var det 
dags att ladda om batterienra 
inför årets stora begvibvenhet, 
Gothia Cup. Detta blev en stor 
succé. Allt från boende, till 
upplevelsen ochh det sports-
liga resultaten höll högsta 
klass.
 Vi tog oss igenom grupp-
spelet med full pott och utan 
ett enda insläppt mål. Vi fort-
satte sedan rada upp bra 
matcher och vann både 
16-delsfinalen och 8-delsfi-
nalen utan att släppa in mål. 
Nu var det dags för kvarts-
final mot duktiga QBIK från 
Karlstad. Det blev en rysare 
som inte avgjordes förrän i 
slutminuterna. Dock till vår 

besvikelse var det QBIK som 
drog det längsta strået i denna 
match. Vi slutade 5:a i värl-
dens största ungdomsturne-
ring. Det var fantastiskt starkt 
gjort. Höstens seriepel gick 
betydligt bättre och vi slutade 
på en fin 5:e plats i Skåne-
serien.
 Vi avslutade säsongen 
med att spela Malmömäs-
terskapen. Det gick ba och vi 
fick avsluta säsongen med en 
turneringsvinst. Vi besegrade 
våra lokalkonkurrenter Hyllie 
med 4-1.

P00
Under året 2013 har truppen 
varit med om både tillväxt och 
nedbantning. Vi började med 
en relativt liten trupp som de 
nya huvudtränarna fick ta 
tag i och under våren har det 
sedan tillkommit en hel del 
nya spelare från klubbar runt 
om i Malmö.
 Seriespelat har vi gjort med 
två lag och det har under 

detta första uppbyggnadsår 
varit med blandat resultat. Vi 
kommer att inför nästa säsong 
ha fokus på ett lag av både 
logistikskäl men också för 
att truppen inte är tillräckligt 
stor för att köra på två elva-
mana lag.

Under hösten/vintern 2013 
kommer laget att ställa upp i 
ett antal cuper bla spelar vi 
Vintercupen utomhus för elva-
manna samt inomhuscuper 
där vi redan sett resultat i 
Gåsacupen i Skurup där vi 
gick till kvartsfinal med båda 
våra lag.
 Övriga cuper blir Olympic 
Cup, vår egen LB07 Indoor 
Cup samt Tomtecupen. En del 
spelare har under hösten valt 
att sluta sin fotbollskarriär och 

i vissa fall valt annan sport. Ett 
intensivt år med både ris o ros 
närmar sig sitt slut.
 Vi ser med tillförsikt fram 
emot nästa säsong då laget 
kommer att var än mer 
samspelt och då kunna samla 
på sig fler segrar i seriespelet.

F00
2013 har varit ett genom-
brottsår för LB07:s duktiga 
F00. Det är första året med 
spel på 11-mannaplan och 
laget har skördat stora fram-
gångar. Höstsäsongen avslu-
tades på ett magiskt sätt med 
dubbla titlar under en och 
samma helg. Under lördagen 
blev det serieseger i den 
sydvästra A-serien och dagen 
därpå finalseger i Malmömäs-
terskapet.

Förutom den imponerande 
seriesegern har tjejerna 
deltagit i fem cuper under året. 
Det har slutat med 3 guld och 
2 brons. Inget dålig facit med 
andra ord.
 Totalt sett har tjejerna spelat 
35 matcher, tränat över 100 
gånger, producerat exakt 100 
mål och bara släppt in 36. 
Truppen består av 24 spelare. 
Vad månde bliva?

P01
Efter att ha varit ett Limhamn 
och ett Bunkeflo lag under 
våren åkte vi till Kristianstad 
cup med tre blandade lag. 
Höstsäsongen började med 
Mjällby cup tre dagar fotboll, 
sol, bad och övernattning i 
logement. Det blev lyckat, sen 
den dagen är vi LB07 P01.

P02
Under året som gått har P02 
LB07 haft 50 spelare igång på 
träning, matcher och cuper. 
Våra spelares utveckling har 
varit fantastisk!
 I våras hade vi 4 lag i serie-
spel, 3 lag i -02 serier och 1 
lag i -01 serien och vi gick 
segrande ur 02:ornas C-serie. 
Under hösten har vi också 
deltagit med 4 lag i serie-
spel i samma nivåer. Nu när 
serien är över har vi 3 lag i 
Skåne VM, varav ett lag spelar 
11-manna i -01:ornas serie. 
Vi har under året deltagit i ett 
antal cuper både i Danmark 
och i Sverige. Vi har fort-
satt vårt roliga samarbete 
med Limhamns Brottarklubb 
som erbjuder våra killar brott-
ningsträning/fysträning en 
dag i veckan under vinter-
säsongen. Denna träning är 
mycket uppskattad av våra 
killar. 
 Under hösten 2012 tog vi ett 
beslut att åka på träningsläger 
till Lloret de Mar, 7 mil norr 
om Barcelona. Vi har under 
året som gått jobbat hårt med 

P01

F00

F02/03



2

herrLaget 2013

www.lb07.se

ungdomsLagen

P97
Jag tillträde som tränare för 
klubbens P16-lag i januari 
2013. Mitt första intryck av 
spelarna var mycket posi-
tivt, det fanns potential och 
möjligheter att utvecklas till-
sammans, och killarna visade 
genast att man har höga ambi-
tioner och är beredda att 
jobba hårt. Fokus låg på att 
förberedda spelarna fysiskt 
och tekniskt inför tävlings-
säsongen samtidigt som jag 
försökte hitta rätt formation 
och taktik för tillgängligt mate-
rial för att kunna få ut så 
mycket som möjligt av varje 
individ. Målet var främst att 
utveckla laget och producera 
spelare som kan gå vidare till 
nästa nivå inom föreningen, 
sedan ville självklart även nå 
en bra placering i serien.
 Vi gjorde bra resultat i 
träningsmatcherna och det 
såg ganska lovande ut inför 
seriestarten. Vi spelade i 
Skåne A tillsammans med 8 
andra lag och vi hade tuffa 
matcherna framför oss och 
visste på förhand att margi-
nalerna skulle vara små. Vi 
visade oss vara lite ojämna 
under serien, och kontinui-
teten var kanske inte optimal. 
Vi nådde slutligen en tredje-
plats i tabellen, och kände att 
vi hade gjort ett bra jobb men 
hade mycket mer att ge.
 Inför hösten förberedde 
vi oss väl och nu hade även 
jag som tränare fått en mer 
klar bild av truppen. Under 
hösten tog vi flera kliv framåt 
både som lag och som indi-
vider. Vi var med och slogs 
om förstaplatsen men slutade 
1 poäng bakom vinnaren. Det 
var många av spelarna som 
utvecklades och visade fram-
fötterna, även på lite högre 
nivå i andra serier.
 På det stora hela har vi gjort 
en bra säsong. Spelarna har 
ställt upp och stöttat mig i 
rollen som ensam ansvarig 
tränare. Vi har jobbat hårt 
och utvecklats tillsammans. 
Spelarna, liksom jag som 
ledare, lär oss ständigt nya 
saker, och jag ser en stor 

potential hos många individer.
Jag vill tacka klubben, 
spelarna och alla stöttande 
föräldrar för en rolig och 
utvecklande säsong. Fram-
tiden ser mycket lovande ut.

P98
Jag vet ju vad vi gjort i år, hur 
”tillsammans” attityden vunnit 
matcher, hur hårt arbete med 
hög närvaro har säkerhets-
ställt kvalitet och konkurrens 
i laget, hur vi har följt vår 
matchplan match efter match 
och blivit rikligt belönade. 
Vi satte en idé i gruppen i 
januari, spelarna har följt den 
med bravur!  Tuff träning gav 
resultat!

Våren 2013
Seriespel i Skåne A kröntes 
med en ren seriefinal i sista 
omgången där tyvärr motstån-
daren drog längsta strået. 
Vi hade nött försvarsspelet 
noggrant under försäsongen 
vilket ledde till att vi höll nollan 
i 6 raka matcher och 14 halv-
lekar! 

Hösten 2013 
Hösten provade vi på ett annat 
spelsystem för att utveckla 
individerna samt även laget. 
Detta har varit tufft men läro-
rikt och resulterade i en andra 
plats i serien.

Gothia CUP
I Göteborg deltog vi världens 
största ungdomsturnering. 
Vi gick segrande ur grupp-
spelet och mötte ett Italiensk 

lag i nästkommande match. 
Även det en behaglig resa.  
 Nu började de tuffa match-
erna. Malmaision från Bour-
deaux var nästa motståndare 
som besegrades och dagen 
efter väntade Teuta från Alba-
nien. Vinst och helt plötsligt 
framme i kvartsfinal bland 176 
lag i åldersgruppen. I kvarts-
finalen mötte vi ACAB Paris – 
förhandsfavoriterna till totalse-
gern. Deras bredd och styrka 
gav dom en fördel och vi 
orkade inte riktigt hela vägen. 
MEN vi gav de en tuff match 
och var väldigt nära att nå 
straffsparksläggning. Veckan 
blev oförglömlig för laget – 
Ännu en härlig insats! 

MM
 Vi slog Kvarnby i första 
omgången komfortabelt. 
Nästa omgång innan uppe-
hållet väntade Rosengård 
som gav oss en tuff match.  
I semifinalen lämnade IFK 
Malmö W.O.
 Finalen mot MFF blev en 
rafflande batalj. 0-0 full tid 
vilket innebar att matchen 
skulle avgöras på straffar. 
Tyvärr bittert att matchen 
avgjordes på straffar till MFF:s 
fördel men killarna gjorde 
en av säsongens absoluta 
höjdarmatcher! 
 Nu väntar en del inomhus-
turneringar innan vi drar igång 
igen i december för säsongen 
2014.

P99
För P99 har denna säsong 
inneburit ett stort fall framåt 

prestationsmässigt. Flera av 
spelarna har utvecklats väldigt 
fint och tagit stora kliv mot att 
bli framtida elitspelare. Kollek-
tivt så har spelarna väldigt bra 
vilja och omsätter det vi tränar 
på snabbt i match, vilket inte 
minst märktes under somma-
rens uppladdning inför höst-
säsongen.
 Vi har börjat anamma vår 
spelidé där vi strävar efter att 
ha ett högt bollinnehav med 
ett omväxlande passnings-
spel, inför nästa år önskar jag 
att vi ökar vår målskörd då vi i 
nuläget gör ungefär ett mål på 
fyra målchanser.
 Inför säsongen hade vi som 
resultatmål att vara bland de 
tio bästa i Skåne, då vi till 
sist kom trea i Skåne B kan 
vi åtminstone påstå att vi är 
bland de tretton bästa lagen 
i Skåne i vår åldersgrupp. 
Våren var tungsprungen och 
vi mäktade endast med tre 
poäng i serien. Hösten var 
desto bättre då vi tog sexton 
poäng och det i en tuff serie 
mot bra lag med mycket 
duktiga spelare. 
 Vi har närmat oss de star-
kaste lagen i Skåne och vi 
har för stunden passerat lag 
som vi traditionsenligt haft 
svårt för. BK Olympic, som 
kom tvåa i DM och etta i MM, 
samt Fortuna, som var osee-
dade inför våren efter spel i 
98 serie, blev numret för stora 
för oss i Skåne B. Vi siktar nu 
på avancemang till Skåne A 
inför hösten 2014 och det blir 
väldigt spännande att arbeta 
emot detta mål.
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077-520 00 00  biltema.se

MALMÖ, Svågertorp vid IKEA 
Mån-fre 7–20, lör-sön 9 –18

Designbrandsläckare, 
pulver, ABC Lämplig för bilen, båten, husvagnen, 
Endast för privat bruk. Lämplig för bilen, båten, husvagnen, villan, som-
marstugan, lägenheten, m.m. 2 kg. Grön. 49-390

Brandfilt
För släcking av brand genom 
kvävning.  21-335

Vi gillar dig kompis! Spara inte på myset med tända ljus nu när mörkare tider kommer. 

189:-

179:-

Var rädd om dig 

och din familj!

Med varma hälsningar 

Biltema Malmö 

Emil Svensson

Värmeljus  
50-pack
Brinntid: ca 4 h. Ø 38 mm. Vita.
85-521

1990
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på  sidan 11
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