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Jag vill börja med att tacka 
för att jag har fått förtro
endet att leda styrelse
arbetet i Bunkeflostrands 
villaförening! Vi i styrelsen 
arbetar ständigt för att du 
ska känna att det händer 
saker i Bunkeflostrand.
Två frågor som alltid finns 
med på agendan är: ”Vad 
ska vi ha för aktiviteter?” 
och ”Hur ska vi jobba för att 
kommunen inte ska glömma 
bort Bunkeflostrand”? Två 
av de frågor vi jobbar med 
för stunden är parkerings-
problematiken och möjlig-
heten till en samlingslokal 
för ideell verksamhet. 

Vad vill du?
Vi har ingen kristallkula till 
hjälp, det är inte lätt att hitta 

Ordföranden har ordet

STYRELSEN 2016

LEDARE

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

Nu har du chansen att bli med i vår styrelse. Du behövs! 
Villaföreningen söker fler styrelsemedlemmar. 
Maila eller ring om du vill ha mer info. 

Vem är vi?

Namn: Andreas Fornestedt

Position i styrelsen: Ledamot, 
projekt och utveckling

Jobbar som: Försäljningschef

Vad jag vill bidra med till villaför
eningen: Öka antalet medlemmar, 
skapa en stark stadsdel, både 
ekonomiskt och mandatmässigt.

aktiviteter som passar alla. 
Rickard Jönsson och An-
dreas Fornestedt har börjat 
med att knacka dörr och 
ställa en del frågor som vi 
kan ha som stöd i vårt ar-
bete. När det gäller med-
borgarförslag kan vi som 
förening inte lämna in för-
slag utan det måste komma 
från enskild person. Det är 
viktigt att du uppmärksam-

mar oss på händelser för att 
vi ska kunna ta upp frågan i 
styrelsen och se vad vi kan 
göra. Tillsammans gör vi 
Bunkeflostrand levande. 

Ljusare tider 
Det är härligt att vi går mot 
ljusare tider, trädgården 
börjar vakna till liv och det 
händer mycket i naturen. 
Fåglarna är på friarstråt och 
häromdagen vaknade jag 

halv fyra av fågelkvitter. Jag 
vill hämed påminna er om 
att vi har vår fågelvandring 
den 15 maj där vi får lära oss 
mycket mer om fåglar. 

Valborg
Som vi alla vet så springer 
tiden iväg, därför vill jag 
redan nu lyfta blicken och 
lägga in en tidig påminnel-
se. På Valborg sjunger vi in 
våren vid pumphuset nere 
vid Strandängarna vid vårt 
traditionella Valborgsmäs-
sobål. Vi ser framemot att 
se dig där! Det har blivit en 
härlig samlingspunkt med 
musik, körsång och möjlig-
het att köpa nygrillad korv. 

Önskar er en härlig vår! 
Ingegerd Thulin 

Ordförande

Namn: Ingegerd Thulin

Position i styrelsen: Ordförande

Jobbat som: Regionalt arbets-
miljöombud

Vad jag vill bidra med till vil
laföreningen: Jag vill skapa en 
gemenskap här i Bunkeflostrand, 
hitta aktiviteter som intresserar 
alla åldrar. Att vi har aktiviteter 
som kännetecknar Bunkeflostrand.  
Vi gör det tillsammans.

Namn: Rickard Jönsson

Position i styrelsen: Ledamot, 
projekt och utveckling

Jobbar som: Sales Manager, 
teknisk försäljning till industrin

Vad jag vill bidra med till vil
laföreningen: Att göra så mycket 
som möjligt för att främja gemen-
skapen i vårt Bunkeflostrand där 
alla skall känna sig delaktiga med 
mycket aktiviteter för såväl unga 
som gamla. 

Namn: Rolf Lundahl

Position i styrelsen: Vice ord-
förande, Kassör, Medlemsregister

Yrke/jobbat med: Senior, fd. CFO

Vad jag vill bidra med till vil
laföreningen: Se till att Bunkeflo-
strand fortsätter att vara Malmös 
trevligaste och tryggaste stadsdel 
samt se till att Malmö kommuns 
tjänstemän och politiker inte 
glömmer bort Bunkeflostrand!

Namn: Lena Svensson

Position i styrelsen: Sekreterare

Har arbetat som: Kemiingenjör

Vad jag vill bidra med till villa
föreningen: Jag vill tillsammans 
med de andra styrelsemedlem-
marna hitta aktiviteter så att 
alla, gamla som unga, kan känna 
gemenskap och trivas i Bunkeflo-
strand.

Namn: Marita Malmgren

Position i styrelsen: Ledamot, 
grafiskt ansvarig

Jobbar som: Originalare

Vad jag vill bidra med till villa
föreningen: Skapa en lokal känsla 
med samhörighet, trivsel, ansvar 
och respekt för alla boende i vårt 
samhälle.

Namn: Charlotta Levin

Position i styrelsen: Suppleant

Jobbar som: Näringslivsutvecklare 
på Region Skåne

Vad jag vill bidra med till vil
laföreningen: Jag vill vara med 
och bidra till att gemenskapen 
och bykänslan utvecklas och att 
Bunkeflostrand blir känt för mer än 
ett fint ställe att bo på.

Namn: Maritha Andersson

Position i styrelsen: Ledamot

Jobbar som: Kanslichef, Limhamn 
hockey

Vad jag vill bidra med till villa
föreningen: Få ett bra och tryggt 
boende i Bunkeflostrand där alla 
känner sig välkomna!

Premiär!

Öppettider
Mån – Fre 10 –18 
Lör – Sön 10 –14

Lillgården, Naffentorpsvägen 40, Bunkeflostrand
Vägbeskrivning: Kör mot Lockarp från Klagshamnsvägen  

och mot Klagshamn från Pildammsvägen.

Vi öppnar våra växthus  
den 30/4.
Köp dina vår- och sommar- 
blommor direkt av odlaren.

Klassiska svenska  
trädgårdsblommor 
Inget känns väl mer genuint och  
äkta än pelargonior, fuchsior, margueriter, flitiga lisor 
och lyckliga lottor. Vi odlar ett brett urval av riktiga 
klassiker.

Godsaker till skafferiet 
Vi har bullat upp med vår bästa sallat, tomater,  
gurkor, meloner m.m. som vi och våra grannar odlar. 
Mer närproducerat kan det inte bli! 

Välkomna till Lillgården!  
Eva & Håkan Håkansson  
Tel 0708-55 02 86

Bunkeflostrands villaförening
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Ett stort 

TACK 
till alla sponsorer som möjliggör 

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

mycket tack vare er.
Hälsar styrelsen
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Ja så var det! Vi befinner 
oss på sjösidan, ända nere 
vi ängarna hos Danilo 
Chinchilla Sosa, en av ca: 
600 medlemmar i Bunke
flostrands villaförening. 
Han tar täten som årets 
första Bunkeflostrand
profil. Åh! Snacka om en 
spännande historia som 
han har upplevt hitills.
Danilo föddes i Guatemala 
och redan som fjortonåring 
började intresset för rodd ta 
fart. Juan Zanassi en känd 
argentinsk profil inom rod-
den introducerade Danilo 
för motsvarigheten till For-
mel 1, fast på vatten. Det 
första stora världsmäster-
skapet som Danilo kvalifice-
rade sig för var i Polen 1995, 
sen har besöken i Europa 
duggat tätt. Såklart tog han 
första pris när han träffade 
sin fru 2003 och fick bekan-
ta sig med Sverige och än 
bättre sin nya hemort Bun-
keflostrand.

Man måste ge allt
I tio år tränade han fjorton 
gånger i veckan och brände 
upp till femtusen kalorier om 
dagen. Om man vill bli bäst 
då måste man ge allt och 
träna väldigt mycket. Till slut 
resulterade det hårda arbe-
tet i ett OS-kval för sitt hem-
land, men just den gången 
räckte det inte hela vägen 
fram. Men på meritlistan 
och prishyllan står bland an-
nat vinnare av Centralame-
rikanska mästerskapen och 
femfaldig mästare i Guate-
malanska mästerskapen. En 
handfull medaljer från Mex-
ico, Kanada, Kuba, U.S.A 

och nu också en fjärdeplats i 
Svenska Sprintmästerskapet 
som avgjordes i Falkenberg 
förra sommaren. Danilo be-
rättar att delta i världsmäs-
terskapen går knappt att 
beskriva hur stort det är, så 
många människor, från så 
många olika länder och allt i 
ett intensivt tempo.

Outröttligt intresse 
Efter att ha gift sig 2005 
pausade han rodden tillfäl-
ligt för familj och hans två 
söner. Men hans stora pas-
sion för snabba roddbåtar 
och ett outröttligt intresse 
för sporten slutade med att 
ett medlemskap löstes ome-
delbart i Malmö Roddklubb.
Även om Danilo inte var där 
fjorton gånger i veckan, så 
fanns rodden alltid med. Då! 
Januari 2015, föddes en idé 
om att ro i ett svenskt mäs-
terskap som svensk, alltså 
mindre än 7 månader innan 
SM i Falkenberg skulle gå av 
stapeln. Ja träningen star-
tade samtidigt som idén och 
sen bar det iväg i en rasande 
fart.

Fokuserad och taggad
Danilo arbetar som ingenjör 
i det civila och att då kom-
binera träning och arbete 

kan stundtals vara lite kne-
pigt, men efter flera tidiga 
morgnar och många timmar 
i roddbåten kom till slut re-
sultaten. Den 19:e juli 2015 
i ett blåsigt Falkenberg stod 
han på startlinjen, såklart 
var han nervös men mest 
fokuserad och taggad. Till 
en början följde närmsta fa-
miljen med för att stötta och 
heja fram, men dag två kom 
också vänner och bekanta 
upp för att ansluta till den 
lilla skara som redan skrek 
för full hals i takt med att 
Danilo vann både åttondels-
finalen och kvartsfinalen.

Okänd roddare från 
Malmö 
I semifinalen ställdes Danilo 
mot en ung talang ifrån Hö-
ganäs och förlorade, men 
chansen att ta hem tredje-
platsen och bronsmedal-
jen fanns och levde i hög 
grad. Danilos motståndare 
som blev världsmästare i 
kustrodd 2014 förlorade 
sin semifinal och skulle nu 
göra upp mot en för honom 
okänd roddare från Malmö. 
Racet började, Danilo fick 

en kanonstart och det blev 
en rafflande fight ända in till 
mållinjen. Efter loppet visste 
ingen för en stund vem som 
hade vunnit, men till slut 
medelade tävlingspodiet att 
världsmästaren i kustrodd 
hade vunnit med minsta 
möjliga marginal.

Utsikt över Öresund
Danilo ligger i tung träning 
just nu och han känner sig 
redan starkare än förra året. 
Bara om några månader 
skall SM avgöras i Trollhät-
tan. De dagar han inte kan 
ta sig ut i roddbåten trä-
nar han på sin ovanvåning i 
roddmaskinen som han spe-
cialbeställt. Att se ut över 
Öresund och bron spetsar 
till sinnet och gör träningen 
minst sagt exeptionell.

Innan vi avslutar vårt samtal 
passar vi på att önska Danilo 
lycka till i Trollhättan 16–17 
juli senare i sommar och 
hela Bunkeflostrand håller 
tummar och tår att Danilo 
tar hem hela tävlingen. Eller 
hur?

Styrelsen

Valborgsmässoafton, sista 
april eller vardagligt val
borg, är en årlig högtid 
som firas i Estland, Finland, 
Lettland, Sverige, Tjeck
ien, Slovenien och Tyskland 
den 30 april eller 1 maj.

Traditionen grundar sig på 
den förkristna högtid som 
funnits i Tyskland, men har 
senare kommit att samman-
kopplas med kulten av den 
heliga Valborg.

Förde oväsen
Valborg blev helgonförkla-
rad den 1 maj (som sedan 
firades som Valborgsmäs-
san, Walpurgistag), och 
genom denna omständig-
het förbands hennes namn 
med de förkristna german-
ska vårfester hållna denna 
dag, som av kristendomen 
stämplades som häxför-

samlingar. Särskilt trodde 
man att häxorna på Val-
borgsmässonatten mellan 
den 30 april och den 1 maj 
red på kvastar eller geta-
bockar till de gamla offer-
platserna och där gjorde 
ofog i djävulens sällskap. För 
att oskadliggöra spökeriet 
förde man oväsen med rop, 
skott och horn och tände el-
dar på höjderna. Sådan blev 
nämligen den kristna tidens 
förklaring av dessa förkrist-
na vårseder. Valborgskul-
ten, som uppstod efter hen-

nes död år 779, kom i hög 
grad att handla om skydd 
mot häxor och onda andar.

Siste april i Lund
En traditionsenlig valborgs-
mässoafton i det akademis-
ka Lund kallas för siste april. 
Siste april-festligheterna i 
Lund var ursprungligen en 
förfest inför studentkårens 
rektorsuppvaktning den 1 
maj. Numera firas siste april 
i Lund med kamp mellan 
nationerna i grenar såsom 
pajkastning och dragkamp. 
Dessa lekar instiftades av 
Aron Borelius, professor i 
konsthistoria vid Lunds uni-
versitet 1958-1964. Under 
hela dagen hålls aktiviteter 
såsom sillfrukost på någon 
av studentnationerna, lekar 
och tävlingar i Stadspar-
ken, karuseller och tivoli, 
traditionell mösspåtagning 
på Tegnérsplatsen. Tal av 

Lunds Universitets Stu-
dentkårers vice ordförande, 
sång av Studentsångarna 
som sjunger ut vintern, tra-
ditionsenlig siste-aprilupp-
sättning av Lundaspexarna, 
traditionsenlig bal på Grand 
Hotel, sittning på någon av 
nationerna m.m. På 1 maj 
avslutar många sitt siste 
april-firandet med frukost-
buffé på Grand Hotel för att 
på så sätt sätta punkt för ett 
komplett dygns firande. 

Hämtat från Wikipedia

OSroddaren som valde Sverige, kärleken och BunkeflostrandVarför firar vi Valborg?

VALBORG

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.

◗ TL D
etect A

B
 (H

em
larm

):  

Telefon: 0771-760202 
Erbjudande: Ett startpaket som

 

täcker en norm
alstor svensk villas 

behov. Innehåller: C
entralenhet m

ed 

gsm
, inom

hussiren, 2 rörelsedetekto-

rer, 1 m
agnetkontakt, 1 brandvarnare, 

1 m
anöverpanel, 1 fjärrkontroll och en 

applikation för sm
artphones.S

tartkost-

nad: 375 kr/m
ån. M

ånadskostnad: 

279 kr/m
ån. U

ppge ”B
unkeflostrand” 

som
 partnerkod.

◗ Verbaans U
r 

Linnégatan 35, Lim
ham

n. 
Telefon 040-15 64 40 

Erbjudande: 10%
 rabatt 

på klockor, guld och silver. 

MedleMskort 2014

◗ Lim
ham

ns K
ött&

Vilt 
Västanväg 51 A

, Lim
ham

n 
Telefon: 040-15 42 40 

Erbjudande: 10%
 rabatt på ordinarie 

pris/sortim
ent.

◗ M
att-tvätten af 2004 A

B
 

K
rossverksgatan 7 H

, Lim
ham

n 

Erbjudande: 10%
 rabatt på hela 

sortim
entet.

◗ O
ptiker Thell 

Järnvägsgatan 31, Lim
ham

n. 

Telefon 040-16 43 30 
Erbjudande: 10%

 rabatt vid köp av 

kom
pletta glasögon. G

äller ej nedsatta varor, 

kontaktlinser eller i kom
b. m

ed andra erbjudanden. 

◗ Patisserie D
avid på Skånegården 

S
kånegårdsv. 5, B

unkeflostrand. 

Telefon 040-630 80 89 
Erbjudande: 15%

 rabatt på allt bröd.

◗ Svenska A
larm

 
B

ox 21049, 200 21 M
alm

ö. 
Telefon 0770-112 060 

Erbjudande: V
illaföreningen m

edlem
m

ar 

får en extra rörelsedeckare värde 1495:-, 

dessutom
 bjuder vi på uppläggningsavgiften 

på 599:-. Totalt får varje m
edlem

 en rabatt 

av S
venska A

larm
 på totalt 2094:-.

◗ Tandläkarm
ottagningen vid 

K
ronprinsen, ingår i Praktikertjänst 

Anders Falk, Liv Kroona, M
elvin Sohrabi  

M
ariedalsvägen 31, M

alm
ö. 

Telefon 040-91 51 51 
Erbjudande: 10%

 rabatt på första 

undersökningen. 
◗ Tehuset S

hiva 
Järnvägsgatan 30, Lim

ham
n. 

Telefon 0704-500 530 
Erbjudande: 10%

 rabatt på allt te i lös-

vikt till ordinarie pris (gäller ej Kusm
i, Löv 

och annat förpackat te).

◗ PC
-Jouren 

H
aglösa 103, 231 96 Trelleborg 

Telefon 0410-33 11 77 
Erbjudande: 10%

 rabatt på allt utfört 

arbete, dessutom
 fri fram

körning.
◗ Pizzeria M

adonna 
K

lagsham
nsvägen 5, B

unkeflostrand 

Telefon 040-51 04 23 
Erbjudande: Köp en pizza för endast 

49:-! (G
äller nr. 1–17 på m

enyn år 2014). 

Kan utnyttjas 2 ggr och kan ej kom
bineras m

ed 

andra erbjudanden.   
❑

  ❑

◗ S
polarna 

Industrigatan 96, 291 36 K
ristianstad  

Telefon 040-19 00 64 
Erbjudande: 12,5%

 rabatt på sam
tliga 

arbeten till villaföreningens m
edlem

m
ar. 

Hushållets adress

G
yn

n
a våra sp

o
n

so
rer 

                 – d
e gyn

n
ar o

ss!

2
014

Heliga Valborg



6

VÅREN

7www.bunkeflostrand.nu

Våren är på gång och med 
den kommer trädgårds
arbetet för oss villaägare. 
Många av oss känner 
glädje inför en ny säsong 
medan andra tycker att 
det mest är jobb i trädgår
den. Även om man inte gil
lar trädgårdsarbetet kan 
man få en lummig och fin 
trädgård runt sitt hus med 
lite planering.
Det gäller att plantera väx-
ter och träd som inte be-
höver så mycket skötsel. I 
rabatterna kan man istället 
för sommarblommor sätta 
perenner med marktäckare 
emellan som håller undan 
ogräset. Bra marktäckare 
är vintergröna, backtimjan, 
ormöga, hasselört och mur-
reva. Vilken sort man väljer 
beror på rabattens läge.

Gräs är vackert
Prydnadsgräs är lättodlade 
och finns i många storlekar 
och färger. Många får vack-

ra vippor på hösten. Gräsen 
är också vackra på vintern 
och ger karaktär åt trädgår-
den. Gräsen klipps ner först 
på våren. Risken är annars 
att plantan fryser sönder 
på vintern då stjälkarna är 
ihåliga och vattnet kan rinna 
ner där.

Lökväxter
Så här års njuter vi av alla 
lökväxter. De första som 
brukar dyka upp är snödrop-
par och vintergäck. Båda kan 
vara svåra att få att etablera 
sig i trädgården. Det beror 
på att lökarna är känsliga 
för uttorkning och när man 
planterar dem på hösten är 
det ofta för sent. Ibland kan 
man lyckas genom att låta 
lökarna ligga i blöt ett dygn 
innan plantering. Säkrast är 
att försöka köpa plantor re-
dan på våren eller tigga någ-
ra lökar av någon som redan 
har. Snödroppar finns det 
många olika sorter av. Det 
finns till och med trädgårds-
sällskap i England som en-

dast sysslar med snödrop-
par och en enda planta kan 
kosta många hundralappar.

Frukt och grönsaker
Nu är det också hög tid att 
beskära äpple- och päron-
träd. Plommon, körsbär, 
persika och aprikos däre-
mot beskärs på hösten ef-
ter skörden. Beskärning av 
vinplantan görs innan nyår 
för att inte plantan ska ”blö-
da”. Hur beskärningen går 
till kan man hitta på nätet. 
Om man vill odla squash, 
tomater, paprika eller andra 
värmeälskande grönsaker 
är det dags att förgro dessa 
inomhus. Andra grönsaker 
som morötter, rödbetor och 
lök sås direkt på friland lite 
senare.

Plantskolor
I närområdet finns flera bra 
plantskolor och växtförsäl-
jare, till exempel Trädgårds-
handel i Limhamn och Vel-
linge plantskola. Båda har ett 
brett sortiment av lite udda 
växter och kan även hjälpa 

till med  trädgårdsplanering. 
Lillgården på Naffentorps-
vägen säljer fina sommar-
blommor och grönsaker. De 
brukar ha öppet från maj 
och en bit in i juli. Lite längre 
bort finns Flyinge plantskola 
som har ett stort sortiment 
av buskar, träd, blommor 
och trädgårdsinredning. 
Utan för Ystad ligger Åbergs 
plantskola som bland annat 
har ett mycket stort sorti-
ment av blom- och grön-
saksplantor. 

Föreningar
Är man trädgårdsintresse-
rad kan man t. ex. gå med 
i föreningen Trädgårdsa-
matörerna. De ordnar före-
drag, resor, kurser och har 
en stor växtmarknad två 
gånger per år. De ordnar 
också trädgårdsvisningar. 
Är man mer intresserad av 
odling kan man gå med i 
föreningen Skånska träd-
gårdsföreningen som har 
liknande program.

Lena Svensson

Medan prisutvecklingen i 
övriga landet stannat av 
så går priserna fortsatt 
upp i Stormalmö! Efter
frågan är fortsatt väldigt 
stor medan utbudet är 
betydligt mindre. Detta 
gäller såväl bostadsrätter 
som villor.
Bunkeflostrand växer på fle-
ra håll och det finns ett stort 
intresse hos förstagångs-
köpare och barnfamiljer, det 
märker jag framför allt i min 
egen vänkrets. Flera etable-
rade företag har köpt tomt 
och väntar på bygglov i om-
rådet. Bunkeflostrand växer 
så att det knakar, det är en 
härlig framtid vi har att se 
fram emot i stadsdelen.

Mycket nytt på gång 
Vi har också en ny styrelse 

i den lokala Villaföreningen 
som brinner för stadsdelen 
och dess utveckling. Det är 
ett positivt gäng som satsar 
mycket på gemenskapen 
och jag vet att vi kommer 
att se mer av dem framöver, 
där är mycket nytt på gång 
vilket är roligt.

Malmöiternas nya tillhåll 
Sen har vi Svågertorp som 
växer sig allt närmare mot 
Bunkeflostrand, denna si-
dan av staden kommer att 
växa ännu mer framöver. 
Framtidstron och optimis-
men spirar! Emporia – med 

butiker, station och Malmö 
Arena har blivit Malmöiter-
nas nya tillhåll.

Malmö Live 
Och visst är Malmö en här-
lig stad. Vi har några res-
tauranger som satt oss på 
kartan över restauranger 
i världsklass, underbara 
parker runt om i stan och 
vi är ett stenkast från här-
liga Köpenhamn. På Malmö 
Live har vi också fått en helt 
ny högskola i spännande 
design där bl. a. stans nya 
fastighetsmäklare utbildas 
och i sommar öppnar vi vårt 
nya, moderna showroom/
kontor i området. Då är det 
bara saluhallen som fattas 
sen kommer Malmö Live att 
blomstra. Dörren står alltid 
öppen för en go’fika för er 
som har vägarna förbi, väl-
komna!

Våren är på gång, det märks 
inte minst när jag tar mina 
långpromenader med min 
franska bulldog, Angus, 
i mitt mysiga område i 
Bunke flostrand!

Isabella Karaszi
Registrerad fastighetsmäklare

och ledamot av Mäklarsamfundet

Härliga Bunkeflostrand!

”På grund av vårt unika uppföljningssystem är 
vi ett av västra Skånes mest rekommenderade 
servicebolag. Vi lämnar verkligen ingen kund 
obemärkt!” – Ola Olofsson, VD

Hemstädning • Fönsterputsning • Gräsklippning 
Plantering • Seniorservice • Målning • Inköp av mat 

Ledsagning • Tvättning • Strykning etc.

God Service i Sverige AB 

Tel. 040 26 66 00
www.godservice.se
info@godservice.se

Spara 15% 
genom ert 

medlemskap!

Lummig och fin trädgård med lite planering

ERA HÅKAN SKÖLD FASTIGHETSBYRÅ

Våren är här…
Vilka projekt har ni på gång?

Är det äntligen dags för trädäcket i trädgården 
eller Attefallshuset på baksidan?

Oavsett storlek och omfattning är vi ett enkelt val 
när ni letar efter en bra byggfirma med lokal förankring…

Ring oss för en kostnadsfri offert redan idag!

www.bunkeflostrand.nu



VÅRA RABATTGIVARE

9www.bunkeflostrand.nu8 www.bunkeflostrand.nu

För att bli medlem i villaföreningen betalar man 
200:/hushåll och år. Man får då ett medlemskort 
som  innehåller en del rabatter och kommer man ihåg 
att använda det är årsavgiften snabbt intjänad! Ned

◗ Accept Försäkringsaktiebolag 
www.accept.se eller www.nish-
service.se 
Erbjudande: 3 månader premie-
fritt vid nytecknad inkomstför-
säkring, gäller även gränspend-
lare! Kontakta oss via Accept 
försäkringsaktiebolag och NISH 
Forsikringsservice och uppge 
”Bunkeflostrands villaförening” 
för att ta del av erbjudandet. 

◗ Alert Alarm AB Hemlarm 
Finlandsgatan 18, 16474 Kista. 
0771-760202 
Erbjudande: Ett startpaket som 
täcker en normalstor svensk vil-
las behov. Innehåller: Centralen-
het med gsm, inomhussiren, 2 rö-
relsedetektorer, 1 magnetkontakt, 
1 brandvarnare, manöverpanel, 
en fjärrkontroll och en applikation 
för smartphones. Startkostnad 
375 kr, Månadskostnad 279 kr/
mån. Uppge ”Bunkeflostrand” 
som partnerkod

◗ Bara Fötter  
John Lundvallsgatan 3, Bunkeflo-
strand. Telefon 0709-743 475 
Erbjudande: 50:- rabatt vid 
första besöket.

◗ Bikemasters 
Getgatan 48, Limhamn. 
040-15 39 99 
Erbjudande: 10% rabatt på allt 
cykeltillbehör (ej cyklar).

◗ Bjurfors 
Linnégatan 38, Järnvägsgatan 
20, Limhamn.  040-608 30 80 
Erbjudande: 15% rabatt på vår 
prislista vid undertecknande av 
ett förmedlingsuppdrag

◗ Bunkeflo Bilservice 
Klagshamnsvägen 4, Bunkeflo-
strand. 040-51 07 76 
Erbjudande: 10% rabatt i sam-
band med bilrep.

◗ Bunkeflo Byggplåt AB 
Ringugnsgatan 9, Limhamn. 
070-515 50 52 
Erbjudande: Föreningsmedlem-
mar 10% rabatt på arbetskost-
naden på plåt och papparbeten 
(vi lämnar offert på efterfrågat 
arbete där vi separerar arbets-
kostnad och materialkostnad. 
Vid beställning av jobbet dras vid 
uppvisande av medlemskortet 

10% av arbetskostnaden från det 
offererade beloppet. Vi ombesör-
jer även Rotavdrag!).

◗ Bunkeflo Hair & Beauty 
Center 
Klagshamnsvägen 40, 
Bunkeflostrand. 040-15 24 20 
Erbjudande: Klippning i sam-
band med färgning, toning eller 
slingning ger 10% rabatt.

◗ Candeo Beauty & Care 
Sundsgatan 13, Bunkeflostrand. 
Telefon 0707-19 61 69 
Erbjudande: 10% rabatt på 
valfri behandling enligt prislistan 
på www.candeobeauty.com

◗ Colorama Limhamn 
Linnégatan 85, Limhamn. 
Telefon 040-16 26 09 
Erbjudande: 10 % rabatt på hela 
sortimentet förutom golv och 
kakel. Gäller även husbesiktning.

◗ Edits frisörsalong 
Skomakarebyn 8 B, 
Bunkeflostrand. 
Telefon 0707-96 79 52 
Erbjudande: 10% rabatt till 
villaföreningens medlemmar på 
onsdagar.

◗ God Service i Sverige AB 
Anders Albrecktsson, 
Gustav Möllersgata 16, Malmö. 
Telefon 040-26 66 00 
Erbjudande: Rabatterade priser 
på: Hemstädning, Fönsterputs-
ning, Gräsklippning, Plan tering, 
Seniorservice, Målning, Inköp 
av mat, Ledsagning, Tvättning, 
Matlagning, Strykning etc.

◗ Hudinstitutet 
Järnvägsgatan 25, Limhamn. 
Tel. 040-36 74 54 
Erbjudande: 10% rabatt på 
ordinarie priser för behandlingar 
och produkter. 

◗ ICA Supermarket 
Klagshamnsvägen 40, 
Bunkeflostrand. 040-16 59 90 
Erbjudande: 10% rabatt på ett 
köp. Se kupong.

◗ Ingeli Massage & Healing 
Ädelgransgatan 15, 
Bunkeflostrand. 070-255 27 54 
www.ingelimassage.se 
Erbjudande: 10% rabatt på valfri 
behandling. 

◗ Kontrast Lena Andersson 
Gisslebergavägen 36, 261 94 
Annelöv. 
Telefon 0418-43 33 53, 
0704-14 99 66 
Erbjudande: 10% rabatt på 
inredningskonsultation.

◗ Landgren 
Övägen 8 A, Limhamn. 
Telefon 040-36 36 80 
Erbjudande: 15% rabatt på ord. 
mäklararvode (gäller vid uppvi-
sande av giltigt medlemskort vid 
första kontakten med din mäklare 
på Landgren).

◗ Limhamns Bokhandel 
Linnégatan 33, Limhamn. 
Telefon 040-15 98 80 
Erbjudande: 10% rabatt på hela 
sortimentet. 

◗ Limhamns Kött&Vilt 
Västanväg 51 A, Limhamn. 
Telefon 040-15 42 40 
Erbjudande: 10% rabatt på 
ordinarie pris/sortiment.

◗ Matt-tvätten af 2004 AB 
Krossverksgatan 7 H, Limhamn. 
Erbjudande: 10% rabatt på hela 
sortimentet.

◗ N.H. Nordström 
Odengatan 42, Limhamn. 
Telefon 040-15 30 05 
Erbjudande: 15% rabatt på 
hela fakturan till villaföreningens 
medlemmar under tiden jan–juli 
vid beställning av vattenmätar-
konsol.

◗ Optiker Thell 
Järnvägsgatan 31, Limhamn. 
Tel. 040-16 43 30 
Erbjudande: 10% rabatt vid köp 
av kompletta glasögon. Gäller ej 
nedsatta varor, kontaktlinser eller 
i komb. med andra erbjudanden. 

◗ PC-Jouren 
Haglösa 103, 231 96 Trelleborg. 
Tel. 0410-33 11 77 
Erbjudande: 10% rabatt på 
allt utfört arbete, dessutom fri 
framkörning.

◗ Pizzeria Madonna 
Klagshamnsvägen 5, Bun-
keflostrand. Telefon 040-51 
04 23 
Erbjudande: Köp en pizza för 
endast 49:-! (Gäller nr. 1–17 på 

menyn år 2016). Kan utnyttjas 2 
ggr och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.  

◗ Salubis 
– Ett företag inom friskvård med 
personligt engagemang 
Telefon 0707-46 71 71 
Erbjudande: 10% rabatt på alla 
behandlingar mot uppvisande av 
giltigt medlemskort.

◗ Securitas Hemlarm 
Telefon 010-470 14 74 
Erbjudande: Se www.securitas-
larm.se

◗ Skånsk El- & Datatjänst 
Telefon 0708-49 71 17 
Erbjudande: 10% på varje 
timme timpris 470-10% = 423:- 
ex moms.

◗ Spolarna 
Industrigatan 96, Kristianstad. 
Tel. 040-19 00 64 
Erbjudande: 12,5% rabatt på 
samtliga arbeten till villaförening-
ens medlemmar. 

◗ Tandläkarmottagningen vid 
Kronprinsen, ingår i Praktiker-
tjänst 
Anders Falk, Liv Kroona, Melvin 
Sohrabi  
Mariedalsvägen 31, Malmö. 
Telefon 040-91 51 51 
Erbjudande: 10% rabatt på 
första undersökningen. 

◗ Tehuset Shiva 
Järnvägsgatan 30, Limhamn. 
Tel. 0704-500 530 
Erbjudande: 10% rabatt på 
allt te i lösvikt till ordinarie pris 
(gäller ej Kusmi, Löv och annat 
förpackat te).

anstående företag lämnar rabatt till villaföreningens 
medlemmar 2016 mot uppvisande av giltigt medlems
kort! Vad som gäller mer exakt för varje erbjudande får 
man läsa om i kortet specifikt för varje rabattgivare.

Vi har nöjdast kunder sett till hela bankbranschen,
privat och företag sammanslaget. (Enligt SKI, Svenskt
Kvalitetsindex,  den 5 oktober 2015.)

Vi finns nära dig på Hyllie Stationstorg. Välkommen!

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

Våra kunder gillar oss

Henrik Wallnäs jobbar 
som bibliotekarie på Bun
keflostrands bibliotek. I 
mars 2016 debuterar han 
som författare med bil
derboken Åka buss (utgi
ven på Natur & Kultur). 
Jag fick inspiration till att 
skriva den här berättelsen 
när jag och min fru 2011 åkte 
till f.d. Jugoslavien, landet 
hon flydde från som barn. 
Det var första gången hon 
återvände på över 20 år. Efter 
resan sa hon en sak som jag 
aldrig kommer att glömma: 
 – Jag vet inte var jag hör 
hemma. Jag hör inte hemma 
någonstans.
Hennes ord öppnade ögo-
nen på mig. Själv växte jag 
upp i Hörvik, en liten by vid 
kusten i Blekinge. Det var 
en skyddad uppväxt, helt 
annorlunda från hennes. 
Det är egentligen först nu i 

efterhand som jag förstår 
att arbetet med boken var 
ett sätt att försöka sätta 
mig in i vad hon har upplevt 
och fortfarande upplever. 
Sedan är det ju inte hen-
nes exakta berättelse som 
skildras. Den hade krävt en 
helt annan form. Åka buss 
centrala teman kretsar kring 
begrepp som rotlöshet och 
uppbrott. Jag ställde mig 
själv frågan många gånger 
om jag var rätt person att 
skriva en berättelse om en 
familj som flyr från ett land 
till ett annat. Varje gång jag 
tvekade, läste jag texten och 
då kände jag att det fanns 
något allmänmänskligt där, 
något som jag var tvungen 
att fortsätta gestalta. För 
mig var det viktigt att tonen 
i både texten och i bilder-
na träffade rätt, eftersom 
de här sakerna är extremt 
svåra att skriva om. Med 
tanke på att boken främst 

riktar sig mot barn (3–6 år) 
var det även viktigt att det 
fanns hopp och hoppfullhet 
i texten.
Om man inte själv skickar 
in bilder till sitt bilderboks-
manus, brukar förlagen ge 
förslag på olika konstnä-
rer som kan passa om det 
blir aktuellt för utgivning. 
Natur & Kultur föreslog den 
Stockholmsbaserade illu-
stratören Matilda Ruta till 
Åka Buss. När jag först såg 
hennes bilder kände jag di-
rekt att det skulle fungera. 
Hon lade till ytterligare en 
dimension och lyfte texten. 
En bilderbok är ju intressant 

ur just den aspekten; det är 
i samspelet mellan de olika 
uttrycken som berättelsen 
skapas. Det var speciellt att 
få se boken växa fram på det 
sättet. Hur text och bild for-
mades till en helhet.

Sagt om Åka buss:
“Det är en tidlös berättelse 
om att skiljas från sina anhö-
riga, men också om att finna 
trygghet och kunna återför-
enas. Bokens uttrycksfulla 
akvarellillustrationer, där 
karaktärerna gestaltas som 
katter, engagerar även små 
läsare utan att vara skräm-
mande. Medan läsaren i bil-
derna följer bussen genom 
ett landskap fyllt av solda-
ter och stridsvagnar kramar 
barnet sin kanin som doftar 
farmor. Barnets starka upp-
levelser gestaltas trovärdigt 
med ett vackert avskalat 
språk.”

Boel Peterson, BTJ

Debuterar som författare

HENRIK WALLNÄS

MEDLEMSKORT 2016
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FÖREBYGG STOPP I AVLOPP MED

UNDERHÅLLSSPOLNING

UNDERHÅLLS- 
SPOLNING
Underhållsspolning med 
hetvatten och lågt tryck 
avlägsnar fetter, slam och 
beläggningar som annars 
täpper igen rören. Det är  
en förebyggande åtgärd 
som bör ske vart femte år. +80°

FILMBESIKTNING
Med våra special anpassade 
filmkameror fastställer vi  
rörens kondition. Är de 
hela eller behöver skador 
åtgärdas? Läs mer om våra 
tekniker inom underhåll, 
rensning och renovering på 
vår hemsida.

040 –19 00 64 | SPOLARNA.COM

RABATT FÖR MEDLEMMAR I VILLA-
FÖRENINGEN BUNKEFLOSTRAND.12,5 %

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

Tofra Färg

Välkommen till Tofra

Är det dags att plocka fram penslar, 
stegar och verktyg hemma? Vår 
Färgdoktor kan komma hem till 
dig och under söka fasaden enligt 
en beprövad analysmetod och på 
så vis garantera att ommålningen 
utförs på rätt sätt och med rätt 
produkter. Kontakta oss så får
du veta mer. Välkommen!

Boka tid hos
färgdoktorn!

Butiken för både proffs och amatörer
Kom in till

oss så hjälper
vi dig att skapa

ett hem i din
stil!

Tanken på att måla om 
fasaden kommer ofta när 
solen och värmen dyker 
upp, och mångas vilja att 
fräscha upp utsidan på 
huset ökar. Något som 
måsta göras med jämna 
mellanrum är att måla 
om fasaden. Ett nytt lager 
färger blir ett rejält lyft för 
huset. 

Vänta in värmen
Att målarlusten ökar på vå-
ren är bara bra eftersom 
varmare temperatur är per-
fekt väder när du ska måla 
utsidan av huset. Torr luft 
och lagom varmt, en solig 
försommardag till exempel, 
är perfekt.

Tvätta fasaden
Börja med att rengöra fa-
saden inför målningen. An-

vända gärna högtryckstvätt 
och ge fasaden gott om tid 
att torka innan du börjar 
måla. Räkna med en vecka 
eller två i torktid. Passa även 
på att skrapa bort gammal 
färg, särskilt färg som bör-
jat flagna av. Fuska inte med 
tvätt och förarbete, gör du 
det ordentligt har du igen 
det i och med att fasaden 
och färgen håller längre i 
slutändan.

Välj färg med omsorg
Oavsett om du vill använda 
samma färg som tidigare 
eller något helt nytt bör du 
inte ta några förhastade 
beslut. Gå igenom olika fär-
ger från olika leverantörer, 
se hur din fasad samspelar 
med exempelvis takets färg 
och omgivande natur och 
byggnader. Utnyttja andras 
framgångar och misstag. 
Ta en titt i ditt område och 

andra bostadsområden för 
den absolut bästa inspiratio-
nen. Färgprover i butik och 
stiliserade bilder i glansiga 
magasin kan aldrig ersätta 
verkligheten. Leta efter hus 
med distinkta färger och 
skaffa dig en uppfattning 
om vad som kan passa bäst 
när du ska måla din fasad. 

Provmåla alltid
Ett vanligt nybörjarmisstag 
vid fasadmålning är att man 
tar ett litet färgprov i en bu-
tik och väljer utifrån det. När 
du hittat en eller flera kulö-
rer du kan tänka dig bör du 
därför alltid måla en liten 
yta och se om det passar din 

smak och din fasad. Se till 
att använda samma typ av 
färg du använt tidigare även 
om färgen är annorlunda. 
Prata med din färghandlare 
om du är osäker.

Måla lagom länge
För att inte dina nymålade 
väggar ska drabbas av fukt 
på morgon och kväll är det 
bäst att måla under ”normal 
arbetstid” under de torr-
raste månaderna (sen vår 
eller tidig höst). Att börja 
runt 9-tiden och sluta vid 17 
på eftermiddagen är en bra 
tumregel.

Redskap
Exakt vilka redskap du an-
vänder är egentligen upp till 
eget tycke och smak, prova 
olika typer hos din färg-
handlare och välj det som 
passar bäst. 

Hämtat från nätet

Tips för dig som ska måla om fasaden
MÅLA BUNKEFLO GILLE

Naffentorps strandmark, första hälften av 1900talet
Befolkningsutvecklingen 
i Bunkeflostrand har un
der de senaste 100 åren 
varit enorm. Vid sekel
skiftet 1900 bodde några 
enstaka familjer på Bun
keflo, Vintrie och Naf
fentorps strandmarker.

Idag är invånarantalet över 
10000 personer. För när-
vande och de senaste 10-tals 
åren har utbyggnaden fram-
förallt skett på Naffentorps 
strandmark. Området som 
i norr omfattade Fjärilssta-
den och i söder Strandhem, 
och som sträckte sig någon 
kilometer in från kusten.  
 Vid slutet av 1800-talet 
fanns det på Naffentorps 
strandmark endast några 
små gårdar, s.k. koställen. 
 Kalkbrytningen i Hyllie 
som ökade kraftigt under 
senare delen av 1800 talet, 
gav upphov till stor invand-

ring från övriga Skåne och 
Blekinge till dessa nya indu-
strier. Brist på bostäder i när-
heten av brotten gjorde att 
många bosatte sig på strand-
marken, många på Naffen-
torps strandmark eftersom 
Bunkeflo strandmark fortfa-
rande var gemensamt ägd 
och Vintrie strandängar som 
ägdes av grevarna Hamilton 
inte sålde av. Omsättningen 
på bostäder var stor. När 
cementindustrin startade i 
Klagshamn strax före sekel-
skiftet blev det en än kraftiga-
re inflyttning, och de bofasta 
hyrde ut allt som gick att bo 
i även tvättstugor och uthus. 
 För att ta sig från strand-
markerna i Bunkeflo och 
Naffentorp till Limhamn  och 
Klagshamn var man tvungen 
att gå via smala ”fästigar”, 
någon riktig väg fanns inte. 
Skolan på Vintrie strandmark 
byggdes 1907, och i samband 
med det planerades strand-
vägen mellan Limhamn och 

Klagshamn, byggd 1910-12. 
En bussförbindelse star-
tade år 1912, landets första 
reguljära bussförbindelse.   
 Många arbetare köpte nu 
tomt och byggde hus, och 
bönderna var mer än villiga 
att sälja de i deras tycke vär-
delösa strandängarna. Detta 
gällde framförallt Naffen-
torps strandmark, där varje 
hemman hade en långsmal 
remsa som sträckte sig i 
öst-västlig riktning. Undan-
taget var Petersborgs gård 
som hade sina strandängar 
samlade i norra delen, där 
Fjärilsstaden finns idag. 
 Strax före första världs-
kriget fanns här ca 100 
hushåll, de flesta öster om 
strandvägen. Vid krigets 
utbrott var emellertid ex-
pansions slut och kvar var 
de bofasta, som ofta bedrev 
mindre trädgårdsmästerier.  
 Området ändrade i prin-
cip inte karaktär förrän det 
på 20- och 30-talet blev 

väldigt populärt bland stads-
befolkningen med kolonier, 
och 1939 köpte HSB upp 
en stor del av Naffentorps 
strandängar, som sålde ut 
tomter till sina  medlemmar 
för 50 öre kvadratmetern. 
Det fanns några mindre går-
dar öster om strandvägen, 
ett antal trädgårdsmästerier 
och några hus vid Båtmans-, 
Fiskare- och Skepparegrän-
derna.  Ett av de äldsta husen 
finns kvar i hörnan av Fiska-
regränd och Klagshamnsvä-
gen, byggt 1856. Sedan dess 
förändrades det inte mycket 
på Naffentorps strandängar 
förrän Fjärilsstaden byggdes 
i mitten av 1970-talet.

Fakta från Bert Perssons 
bok: ”Från bondesamhälle 
till storstadsförort”

Medlemskap i Hembygds
föreningen Bunkeflo Gille
50 kr/år. Bg 54897160.
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Husse och Matte, hälsa ditt djur från oss 
på Veterinärgruppen i Tygelsjö!

Vi är fem veterinärer och sex djursjukvårdare 
som står klara till att ta hand om ditt djur. Vi 
erbjuder avancerad vård, kirurgi, ultraljud och 
har många års erfarenhet. Vi ger mer tid så ditt 
djur kan känna sig tryggt och oftast kan du få 
svar på blodprov direkt. 

Kristine Bundgaard Kjellingbro kommer till oss 
på torsdagar. Våra duktiga djursjukvårdare kan 

hjälpa dig med kostrådgivning, kloklippning och mycket annat. 

Ring 040-663 06 30  •  Edvard Ols Väg 2, 21871 Tygelsjö  •   www.veterinargruppen.se

Öppettider: mån–fred 08.00–17.00, tisdag 08.00–20.00

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

Gilla oss på Facebook!

På Mötesplats Bunkeflo
strand vill vi att du som 
är ung ska kunna fylla 
din fritid med aktivite
ter som känns roliga och 
viktiga för dig. Därför ar
betar vi för att involvera 
föreningar och andra ak
törer som vill vara med 
och bidra till en menings
full fritid för unga. 
Tillsammans med Sunds-
broskolan skapar vi en plats 
där olika aktörer kan hålla i 
aktiviteter och väcka nya in-
tressen. Du bestämmer vad 
som ska hända på vår mö-
tesplats så kom med dina 
idéer!

Öppen verksamhet  
Två kvällar i veckan an-
ordnas fritidsaktiviteter på 
Sundsbroskolan. Då kan du 
som är 12–19 år komma och 
umgås i caféet, spela spel, 

spela biljard eller göra det 
som passar just dig och dina 
vänner.  

Jämn vecka
Tisdag: 18:00–21:00  
Torsdag: 18:00–21:00 
Ojämn vecka
Fredag: 18:00–21:00

”Prova på”verksamhet
Häng med på äventyr i 
Sundsbrohallen! Testa en 
uppblåsbar squashbana. 
Anmäl er till Carro eller Ca-
milla. Vi kör igång veckan 
efter påsklovet så börjar 
vecka 13 torsdagar mellan 
kl. 16:00 och 17:00 i Sunds-
brohallen.

Engagera dig i Mötes
plats Bunkeflostrand
Under skoltid finns vi från mö-
tesplatsen inne på Sundsbro-
skolan eller Bunkeflostrands 
bibliotek. Unga och engagera-
de vuxna kan då komma till oss 
för att få stöd för att utveck-
la och förverkliga idéer om fri-
tidsaktiviteter och arrange-
mang för unga.

Har du ett intresse du vill 
lära dig mer om men inte 
vet hur du ska gå tillväga?

Vill du delta eller hålla 
i en aktivitet på Mötes
plats Bunkeflostrand?
Vi behöver en massa bra 
aktiviteter att fylla mötes-
platsen med. Kom förbi re-
dan nu med just din idé så 

ska vi tillsammans se till att 
genomföra den.
Aktivitetshuset
Tygelsjö fritidsgård
Basement fritidsgård
Lyktan
Mötesplats Klagshamn
Bibliotek & Mötesplatser

Kontakta oss
Tel.nr: 0733–34 29 47
Camilla.T.Olsson@malmo.se

Mötesplats Bunkeflostrand
Besöksadress
Klagshamnsvägen 48

https://www.facebook.
com/motesplatsbunkeflo-
strand/

Mötesplats Bunkeflostrand

UNGDOMSVERKSAMHET

 
Sorg 
av Andrew Holleran

Titeln till trots är Sorg av An-
drew Holleran en ljuvlig bok. Den 
utspelar sig i Washington D.C. 
och handlar sökandet efter en fast 
punkt i tillvaron när livet tar en av 
dess många oväntade vändningar.  

Ålder: 15–

Min fantastiska väninna 
av Elena Ferrante 

Då och då dyker det upp böcker 
som har en speciell dragningskraft 
kring sig. Min fantastiska väninna 
av Elena Ferrante är en sådan. Den 
tar sin början i 50-talets Neapel 
och utvecklar sig sedan till ett stor-
slaget romanverk! Detta är den för-
sta delen av fyra.

Ålder: 15–

The Cat Photographer 
av Walter Chandoha

Walter Chandoha, även kallad katt-
fotografen, har fotograferat katter 
sedan 50-talet och är en mästare i 
sitt skrå. Gillar man katter är denna 
bok ett måste! 

Boken är på engelska.

Ålder 0–100

Mari Gerlach 
Legitimerad sjuksköterska 
Medicinsk fotvårdsterapeut

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

50:- rabatt vid första besöket!

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

- tvätta- boka fotvård!!

I vår händer det många spännande saker på Bunke
flostrands bibliotek! Ett nytt utlåningssystem ska in
stalleras, och bibliotekets samling förbereds för att 
gå över till det internationella klassifikationssystemet 
Dewey Decimal Classification. Måndagen den 9 maj 
kl. 18:00 bjuder vi på en föreläsning för vuxna om Am
nesty International med Regnbågsteatern och Anette 
E Lindén, som bland annat sjunger sånger av Hasse & 
Tage. Välkomna till Bunkeflostrands biblio tek!

Den lilla trädgårdsmästaren 
av Emily Huges

En liten liten trädgårdsmästare 
arbetar för fullt i sin stora stora 
trädgård. Hur ska han hinna med 
alla växter egentligen? En fantas-
tisk saga som handlar om att aldrig 
ge upp.

Ålder: 3–

Bunkeflostrands bibliotek – Klagshamnsvägen 46 • Telefon: 040-660 85 11 • malmo.se/bunkeflostrandsbiblioteket
Öppettider Måndag 13–19. Onsdag–torsdag 10–14. Fredag 13–17 Obs! Torsdagar stängda under sommaren!

BIBLIOTEKET

Här händer det spännande saker!

 
Billie. Avgång 9:42 till nya livet 
av Sara Kadefors

Billie ska flytta till ett fosterhem. 
Snart upptäcker hon att det är 
något konstigt med den nya 
familjen. Det verkar nästan som 
om de döljer något!

Ålder: 9–12

www.bunkeflostrand.nu12
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Lördagen den 30 april från 20:00 
vid pumphuset, Strandängarna 

VALBORGSFIRANDE 
med Pontus Stenkvist

Villaföreningen inbjuder i år till årets festligheter. Vi börjar med lite 
underhållning med Pontus (Pontus är musiker och bl.a. känd som 
allsångsledare) innan det blir fackeltåg med Scouterna ca 20:15 från 
Grevens Park. Elden tänds ca kl. 20.30 och Pontus hälsar våren 
välkommen med några väl valda ord. Bunkeflostrands skönsjung-
ande kyrkokör sjunger traditionella vårsånger. Korvförsäljning blir det 
också! OBS! Ingen risinsamling från allmänheten!

Söndagen den 15 maj kl. 9:00 vid Strandängarna

FÅGELVANDRING  med Mats Johannesson

Mats har erfarenhet av fågelskådning från stora delar av Europa, Asien och Afrika. Han har även 
arbetat som fågelinventerare på Färöarna. Promenaden pågår ca 2 timmar beroende på frågor. 
Ta på er stövlar! Samling sker längst ner på John Lundvallsgatan.

För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, icke medlemmar betalar 100:-/hushåll (i mån av plats, 
max 2 pers.). Begränsat antal platser! Föranmälan krävs antingen via formulär på hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflo-
strand.nu eller på telefon 040-15 39 18. Senast den 13/5.

Lördagen den 7 maj kl. 11–13, Ängslättskolans matsal

BARNLOPPIS
Nu inför våren/sommaren passar det väl bra att rensa ur barnens garderober och lådor! 
Pris: 100:-/bord för medlemmar och 200:-/bord för icke medlemmar (betalas på plats). 
Vi öppnar upp hela matsalen så att alla får plats. För alla småsugna kommer det att 
finnas fika till försäljning. 

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via formulär på hemsidan eller mail: 
styrelsen@bunkeflostrand.nu. OSA senast 5/5. Ni som bokat bord för att sälja får tillträde kl. 10.00.

AKTIVITETSPLAN VÅREN 2016
KOMMANDE AKTIVITETER

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

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

VÅRA SENASTE AKTIVITETER

Julmarknad 12 december 2015
Så var det åter igen dags för julmarknad. Vädrets makter 
stod verkligen på vår sida med härlig sol! Vi hade många 
besökare och lotterna tog snabbt slut i år igen även om vi 
hade dubbelt så många jämfört med i fjol. Pepparkakshu-
sen är verkligen populära vinster! Som vanligt bjöd vi på 
glögg och julmust med pepparkaka. En klar stämningshö-
jare var julmusiken med välkända melodier som spelades 
av Kjell-Arne Friberg. Landgrens fanns också på plats och 
bjöd på fantastiskt god korv med bröd!

Vi vill göra något för alla!
Villaföreningen försöker hitta aktiviteter som engagerar 
och intresserar de boende i Bunkeflostrand. Har du nå
got önskemål om vad vi ska erbjuda för temakvällar eller 

andra aktiviteter, är du hjärtligt välkommen att höra av 
dig. Skulle du även vara intresserad av att hjälpa till vid 
något eller några arrangemang, går det jättebra.

Årsmöte 15 februari 2016
Rolf Axel Nordström från Ängavallen inledde årsmötet 
med att berätta om Ängavallens produktion och vad dom 
står för. På Ängavallen lever man efter devisen ”från jord 
till bord”. Det innebär att allt gris-, lamm- och nötkött och 
alla charkvaror kommer från gårdens egna HälsoDjur® som 
gått fria under bar himmel. Medlemmarna bjöds på smak-
prover från Ängavallens, ett glas vin samt kaffe och kaka 
och årsmötet tog vid enl bestämd dagordning. Avgående 
styrelsemedlemmar samt ordförande Birgitta Jeppsson 
avtackades med presentkort.

Trädgård till nytta och njutning 4 april 2016
Lena och Kjell Åberg från Åbergs plantskola i Ystad be-
rättade fängslande om odling av både grönsaker och 
prydnadsväxter för ett fullsatt auditorium. Vi fick bland 
annat lära oss att vi ska satsa på ”riktig jord” och inte köpa 
varuhusens billiga 4 säckar för 100 kronor. Vi fick också lite 
tips på fina sommarblommor. De visade oss också odlings-
värda perenner som bergenia som tål både torr och fuktig 
jord. Lena avslutade med att läsa lite ur sin bok och sjunga 
en liten sång. Stämningen var hög och föredraget, liksom 
de goda smörrebröden och vinet, uppskattades mycket av 
medlemmarna.

Glöm inte bort utomhusgymmet! 
Villaföreningen var med och bidrog till utegymmet som ligger i Sunds-
broparken (vid kullarna bakom Ängsslättsskolan och Wihlborgs Arena). 
Gymmet har utrustning för allsidig och funktionell träning där du effektivt  
kan bygga upp din styrka, kondition och rörlighet. Från utegymmet utgår 
även tre olika motionsslingor (700 m, 2,5 km och 5 km) på befintliga 
gång- och cykelvägar i Bunkeflostrand (med start och mål vid utomhus-
gymmet).

HÄLSA

www.bunkeflostrand.nu



VILL DU HA BÄST BETALT FÖR 
DIN BOSTAD?

ERA Håkan Sköld Fastighetsbyrå är en mäklare med mer än 30 års 
erfarenhet av försäljningar i Bunkeflostrand. 

Det som skiljer oss från andra mäklare är att vi genom vårt samarbete med 
ERA även har många köpare från hela världen. Vi satsar inte på att vara 
störst, utan att vara bäst.

Anlita vår Isabella som själv bor i området!

Isabella Karaszi  
070-910 52 27
isabella.karaszi@erasweden.com
www.erasweden.com
 

LOKALT. GLOBALT. PERSONLIGT.


