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Gör som LB07-mittfältaren Tibor Cica:

Köp din säng
hos SOVA!
Just nu får alla medlemmar i LB07 ytterligare 10% rabatt
på alla Hildingssängar. Välkommen till SOVA Svågertorp!

Tibor
MittfälCt ica
are

Medlemspris:

2.691:Enkelsäng Original 90x200 cm inkl bäddmadrass
”Vitsippa 60” exkl ben. (ord.pris 3.990:-)
Kampanjpris: 2.990:- Ditt pris: 2.691:-

Medlemspris:

8.495:MALMÖ

Gäller ett begränsat antal Hilding Kontinental 180x200 cm
i utgående tyg. Inkl bäddmadrass vitsippa 60
(tidigare ord.pris 15.620:-)
Kampanjpris: 9.372:- Ditt pris: 8.495:-

Nornegatan 6 på Svågertorp
(bredvid Bauhaus)
Tel: 040-12 99 40. Vardag 11-19,
Lördag 11-17, Söndag 11-17

www.sova.se

20%rabatt!

Denna värdecheck ger dig 20% rabatt vid köp av tillbehör hos Sängvaruhuset SOVA. Endast en kupong per
köptillfälle. Värdet kan ej bytas ut mot kontanter. Checken går endast att använda på SOVA Svågertorp i Malmö.
Välkommen till SOVA!
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Ledare

Hjälp!
Nu är aktiviteterna i full
gång inom Bunkeflostrands Villaförening och
dess styrelse, aktiviteterna för våren är lagda,
(se listan i bladet).
När denna tidning har gått
till tryck har vi även hunnit
med en temakväll som vi
kallar ”Vårfint i trädgården” i
samarbete med Peter Landgren & Co.
Marita har som vanligt kämpat
med Bunkeflobladet, hon gör
ett jättejobb när hon i stort
sätt ensam producerar denna
fina lokaltidning som ni håller
i er hand.
Varför inleder jag med ett stort
HJÄLP, jo vi vill ha förslag

från våra medlemmar på
aktiviteter, ni kan nå oss på
vår hemsida www.bunkeflostrand.nu, ni kan ringa oss
i styrelsen, ni kan träffa oss
när vi finns utanför ICA. För
att utvecklas måste vi ha en
dialog med våra medlemmar.
Vi närmar oss Valborg som
har blivit en fin tradition här i
Bunkeflostrand och vi hoppas
att ni som vanligt kommer
ner till Pumphuset vid strandängarna och hälsar våren
välkommen. Jag vill härmed
passa på att tacka alla våra
medlemmar som gör Valborg
möjligt att genomföra ekonomiskt.
Sture Brunulf
Ordförande
Villaföreningen Bunkeflostrand
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Bygga

Husarbete/ROT
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för
hushållsarbete och ROTarbete.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad
Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina
föräldrars bostad förutsatt att
du har betalat arbetet.
För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete
som utförs i dina föräldrars
bostad krävs dessutom att
du helt eller delvis äger den
bostad som dina föräldrar bor i.

Skattereduktion ges bara
för arbetskostnad. Material- och resekostnader
i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.
Grundregeln för husarbete
är att du ska bo i bostaden
där arbetet utförs eller ha
den som fritidsbostad. För
att du ska få skattereduktion
för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden
(småhus, bostadsrätt, eller
ägarlägenhet) där ROT-arbetet
utförs. Skattereduktion för
hus-arbeten medges med
halva arbetskostnaden för
husarbete men högst 50 000
kr per person och år.

Vad räknas som husarbete?
Följande räknas som husarbete:
Reparation och underhåll,
ombyggnad, tillbyggnad (ROTarbete) hushållsarbete som
städning, klädvård, enklare
trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.
Du hittar mer information om
husarbete och detaljerade
listor på: www.skatteverket.se

När det bästa är gott nog

vi arbetar med VVS entreprenader över hela Sverige

Kantyxegatan 25 | SE-213 76 Malmö | Tel: 040-98 78 60 | Fax: 040-26 56 51 | www.rorlaggaren.se
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Bygga

Bygglov, när behöver jag inte ansöka?
Följande åtgärder får du
lov att göra på ditt enoch tvåbostadshus utan
att söka bygglov.
Du får med mur och plank
anordna skyddade uteplatser
inom 3,6 meter till bostadshuset, om muren eller planket
inte är högre än 1,8 meter
och inte placeras närmare en
annan fastighet eller tomt än
4,5 meter.
Du får anordna skärmtak
över sådana uteplatser som
anges ovan eller över altaner,
balkonger eller entréer, om
skärmtaken tillsammans med
andra skärmtak som anordnats på tomten inte täcker
en större area än 15 kvadratmeter o c h inte plac eras
närmare en annan fastighet
eller tomt än 4,5 meter.
Du får i omedelbar närhet
till bostadshuset uppföra
komplementbyggnader, så
kallad friggebod, som
a) Tillsammans med andra
komplementbyggnader
som har uppförts på tomten
med stöd av undantag på
krav på bygglov inte har
en större byggnadsarea
än 15,0 kvadratmeter
b) Har en taknockshöjd som
inte överstiger 3,0 meter
och
c) Inte placeras närmare
annan fastighet eller tomt
än 4,5 meter. Observera
att detta även gäller mot
en väg eller ett grönområde.
Godkänner din granne att
ovanstående komplementbyggnad placeras närmare
gränsen är detta tillåtet. Vi
rekommenderar at t det ta
godkännande sker skriftligt för
att undvika eventuella missförstånd i framtiden.
I tomtgräns får du lov att
bygga ett staket som består
av trä eller smide med valfri
täthet till högst 1,2 meter

eller högre än 1,2 meter om
den i hela sin längd har en
öppenhets- och genomsiktlighetsgrad på minst 50%.
Nätstängsel är inte bygglovpliktiga.
Väljer du att göra en mur i
tomtgräns är den bygglovsbefriad om den inte överstiger
40 cm. Observera att stödmur
alltid är bygglovpliktig.
Du får göra en pergola, dvs
ett öppet trädgårdsarrangemang, om andelen trä inte
överstiger 50%.
Terrasser, altaner o c h
stenlagda uteplatser är inte
bygglovpliktiga.
Du får lov att göra vissa
fasadförändringar på ditt
enbostadshus utan att söka
bygglov. Är du osäker vad som
gäller för just din fastighet,
kontakta kunddisken för råd.

Tänk på att
alltid prata
med din
granne,
även om
åtgärden
inte kräver
bygglov!

Utanför detaljplan och
samlad bebyggelse
I områden som saknar detaljplan och som även ligger
utanför samlad bebyggelse
får man utan att söka bygglov
göra mindre tillbyggnader av
bostadshus och komplementbyggnader.
Man får också uppföra
f r i s t å e n d e ko m p l e m e n tbyggnader i bostadshusets
omedelbara närhet. Men det
tillförda får inte dominera
över den ursprungliga bebyggelsen.
Ändrad verksamhet
Du behöver inte söka bygglov
om du tex övertar en befintlig
butik. Om en butik ändras till
ett café med färre än 10 sittplatser behövs inte bygglov.
Över 10 sittplatser klassas
det som restaurang och större
krav ställs. Ska du däremot
starta en annan sorts verksamhet i lokalen krävs det
bygglov. Tänk på att även om
det inte krävs bygglov så kan
krav ställas från tex Miljöförvaltningen eller räddningstjänsten.

Text och bild är hämtad från Malmö stads hemsida
http://www.malmo.se/Medborgare/Bo--bygga/Bygga-nytt--bygga-till/Bygglov-marklov--rivningslov/Bygglov-nar-behovsinte-en-ansokan.html

Nästa nummer av Bunkeflobladet planeras utkomma i början av december 2010. Deadline för material som
ska införas i tidningen är den 10 november. Maila till: originalaren@telia.com

www.bunkeflostrand.nu
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Historia

Limhamns kalkbrott och cementfabriken
Limhamns kalkbrott är
ett av norra Europas
största dagbrott. Det är
1600 meter långt och 800
meter brett med ett djup
på 60 meter. Kalkstenen
i brottet är av två sorter.
Överst ett 15 meter tjockt
lager Köpenhamnskalksten och därunder Limhamnskalksten.
Lagren i botten bildades i ett
tropiskt hav för 60 miljoner år
sedan. Kalkstensbrytningen
är av gammalt datum; här har
brutits kalk i flera hundra år.
Redan i mitten av 1500-talet
fick borgmästare och rådsherrar i Malmö kunglig befallning att låta bränna kalk till
kungens behov. Ett kalkbruk
i Limhamn anlades 1622 och
drevs fram till 1709 då det förstördes.
Lastbrygga och dagbrott
På 1860-talet fanns nära 50
kalkstensbrott i trakten. Man
lastade kalk på båt vid en primitiv hamn i Limhamn och
på detta sätt fortsatte det till
början av 1870-talet, då en
bana med 891 mm:s spårvidd
anlades.
En lastbrygga tillkom 1872
och banan blev klar 1873 och
den kom väl till pass för de
ökade kalkstenstransporterna
ned till hamnen, där omlastning till båt skedde och vidaretransport till den av Skånska
Cement AB (bildat 1871, i fortsättningen förkortat SkC) år
1872 startade cementfabriken i
Lomma (nedlagd 1905).
Dagbrottet invigdes 1886
och 1888 påbörjades byggnadsarbetet med den nya cementfabriken i Limhamn som
uppfördes nere vid hamnen
och två år senare stod den
fullt färdig. 1907 byggdes den
första roterugnen för bränning
av kalk och 1916 kompletterad
med två nya roterugnar.
Under decenniernas lopp
utbyggdes cementfabriken i
olika etapper. Förutom SkC:s
kalkstenbrott fanns andra som
bröts av Annetorps Kalkbruks
AB och Malmö Kalkbrotts AB.
1884 omorganiserades För-
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enade Kalkbrotten (FK) till
ett aktiebolag som förvärvade Malmö Kalkbrotts AB:s
kalkbrott. Brytningen övertogs samtidigt av SkC på entreprenad. 1916 förvärvade
SkC alla aktier i FK och blev
nu ensam ägare till kalkstensbrottet vid Annetorp (=nuvarande kalkbrott). Brytningen
av kalksten skedde till en
början för hand, men en bit in
på 1900-talet började man använda dynamit och maskiner.
Tunnel
På grund av damm och grannarnas klagande byggde man
en tunnel mellan kalkbrottet
och cementfabriken, cirka
två kilometer lång.Tunneln invigdes 1968 men det skulle
dröja endast tio år innan cementtillverkningen upphörde
liksom behovet av tunneln.
Verksamheten i själva kalkbrottet upphörde 1993, den
sista kalken bortforslades ett
år senare. Krossanläggningen
revs för några år sedan.
Nu ägs brottet av Heidelberg
Cement, som har styckat av
och sålt delar av området närmast kalkbrottet till HSB och
NCC Det finns planer på att

Kalkbrottet idag från utsiktsplatsen.

bebygga brottet, men redan
nu har en del hyreshus uppförts norr om kalkbrottet.
Ett hinder för vidare utbyggnad är att östra delen av
brottet naturskyddsförklarats
av Länsstyrelsen vilket innebär
en sådan fredning att den ej får
bebyggas.
Spåren
Den första banan (891 mm)
mellan kalkbrottet och hamnen
stod färdig 1873 och på en
karta från 1884 syns tre lastbryggor i Limhamn som på den
tiden var en liten by. Vagnarna
drogs från början av hästar
men 1884 inköptes två begagnade ånglok från Danmark.
Den ursprungliga lastningen
av kalksten skedde för hand på
små landgångar på vilka kalkstenen forslades med skottkärror ut till tippvagnarna. De
första kalkstensvagnarna var
försedda med träkorg. Senare
tillkom tippvagnar av järn och
ännu längre fram stora kalkvagnar med lyftkrokar.
Den första ångdrivna grävmaskinen anskaffades 1894
och 1929 kom den eldrivna.
Den manuella hanteringen av
kalksten upphörde ej förrän

1936 och i slutet av 1940-talet
började lastbilar användas för
transport av avbanat material
och ersatte delvis banan nere
i brottet. 1949 elektrifierades
järnvägen mellan kalkbrottet
och cementfabriken (2 km).
Eftersom banan korsade
nio stycken gator i Limhamn
medförde den täta tågtrafiken
ett 90-tal bomfällningar per
dag. Man hade t.o.m. banvaktstugor för bomfällningen.
Senare infördes automatisk
bomfällning och modernare
signalsystem.
Sista tåget
Den 31 augusti 1967 gick sista
tåget på ”brottets bana” som
smalspåret kallades i folkmun.
Banan ersattes av ett underjordiskt transportband och smalspåren revs upp.
Godstrafiken pågick till slutet
av 1990-talet och banan växte
sedan igen. Banan klipptes av
för något år sedan, då Citytunnelbygget pågick som mest,
men har återutlagts men en
liten annan sträckning närmast
Malmö C.
Janis Priedits

Foto: Marita Malmgren

www.bunkeflostrand.nu

Prisbarometer

Våryra på bostadsmarknaden!
Häromdagen läste jag
om våryra på aktiemarknaden, våryra på säljsajterna såsom Blocket
och Tradera samt våryra
hos storföretagen med
en markant förbättring av
konjunkturläget.
Men jag tycker även att man
borde nämna den ”kvittrande”
våryra vi fastighetsmäklare
just nu upplever på bostadsmarknaden som avspeglar
sig i många nya intagna objekt
samt många avslutade affärer.
Höga och bra priser
Men det absolut roligaste
i detta sammanhang är att
nämna att objekten säljs till
riktigt höga och bra priser igen.
Enligt Svensk mäklarstatistik
kan man klart utläsa att dagens
priser tenderar att nå samma
höjder som vi hade sommaren
2007!! Enligt samma statistik

kostar i dag medelhuset i
Malmö kommun 3.416.000:och betänk då att så sent
som 1997 kostade detta hus
strax över 1.000.000:-. Oj…
Vilken utveckling! Vi kan se
att villorna har haft en postiv
utveckling med 15% 2010 om
man jämför de tre senaste
m ånad er na m e d s amm a
period 2009.
Rekordnivåer
Tittar man på statistik från
Värderingsdata kan man
observera att de första månadernas registrerade lagfarter

i Bunkeflo tyder på rekordnivåer som även slår sommaren
2007. Tendenserna i församlingen tyder på att man får
betala mer än 3.300.000:- för
medelhuset eller ca 27.600:-/
kvm.
Bara de senaste veckorna
kan vi redovisa fantastiska
försäljningar på Kråkvägen
(109 kvm) för ca 2,9 miljoner
kronor, Morkullevägen (99
kvm) för ca 2,6 miljoner kronor,
Mary Hemmings gata (111
k vm) 3.475.000 :-, Ber tha
Nordqvists gata (134 kvm)
3.910.000:- m.m.

Hur kommer marknaden att
se ut lite längre fram under
året?
Det är väl bara att konstatera
att det borde vara absolut optimalt säljläge just nu med aktiemarkanden +9% i år, 3-månaders räntor på ca 1,50% (minus
eventuella rabatter), ett relativt
litet utbud av objekt och ökad
efterfrågan i tillväxtregionen
Öresund samt att vårkänslorna
börjar spira.
Det som eventuellt kan
hindra denna utveckling under
2010 är väl ett tuffare ränteläge och oväntade omvärldsfaktorer.
Med förhoppningar om att
ni får en riktig skön vår och
sommar i era trädgårdar

Må gott
Nicklas Björklund
Fastighetsmäklare i Bunkeflostrand/Peter Landgren & Co

Landgrenmodellen

ger dig bättre betalt när du ska sälja din bostad!

www.bunkeflostrand.nu
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Hälsa & Sjukvård

Vårdcentral mitt i byn!
I samband med Hälsovalet som infördes 1
maj 2009 slog två helt
nya vårdcentraler upp
sina portar i Stadsdelen
Limhamn-Bunkeflo.
Vå r d c e n t r a l e n L i m h a m n
öppnade i gamla ”Gåsens”
lokaler men finns numera
på Järnvägsgatan 49. Vårdcentralen Bunkeflo ligger på
Sundsbroskolan, våning 2,
Klagshamnsvägen 46.
Under en lång period hade
politikerna från olika håll blivit
uppmärksammade på att invånare i denna stadsdel önskade ett annat alternativ till den
privata vårdgivare som fanns.
I samband med införandet
av Hälsovalet såg man detta
som ett ypperligt tillfälle att
göra något så unikt som att
öppna offentligt drivna vårdenheter inom ett område där
endast privata vårdenheter
fanns. Stadsdelen är så pass

(privata som offentliga). Här
gör man sitt bästa för att man
skall få rätt hjälp, det är inte
alltid en läkartid som behövs.
Ibland kan det vara en sjukgymnast som är specialiserad på till exempel ryggar, en
arbetsterapeut som är bäst på
handskador, en distriktssköterska för att lägga om ett sår,
en undersköterska för att ta ett
prov, en medicinsk sekreterare
för att få information…

stor att vi alla troligen behövs
men som invånare skall man
ha rätten att kunna välja och
här är vi!
Vårdcentralen Bunkeflo erbjuder dig medicinsk helhetssyn för såväl ung som
gammal. Ambitionen är att
man snabbt skall få en bedömning utifrån sitt behov. Det
finns ett stort utbud av medicinsk service. Där finns t.ex.:

laboratorium för prov tagning, barnhälsovård (bvc),
distriktssköterska, distriktsläkare (specialist i allmänmedicin), sjuksköterska, undersköterska, medicinsk sekreterare, kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut.
En Skåneövergripande undersökning placerade Vårdcentralen Bunkeflo högst bland
alla vårdcentraler i Malmö

Välkommen att kontakta
Vårdcentralen Bunkeflo!
Öppettider:
måndag – torsdag kl 08–18
samt fredag kl 08–17.
Vårdcentralen Bunkeflo
Klagshamnsvägen 46,
våning 2,
218 37 Bunkeflostrand
Telefon: 040 – 623 47 80
Mer information kan man
hitta på:
www.vardcentralenbunkeflo.se

Miljö

Malmö, Bunkeflo återvinningscentral
Öppettider storhelger och röda dagar 2010

Välkommen att lämna grovavfall, farligt avfall och elektronik
på Bunkeflo återvinningscentral! Återvinningscentralen är
avsedd för grovavfall och farligt avfall som normalt uppstår i
ett hushåll. Personal finns tillhands för att svara på frågor och
hjälpa till så att avfallet blir rätt sorterat.

10-04-30

Valborgsmässoafton

9-15

10-05-01

Första maj

Stängt

Du kan inte lämna:

Gör så här istället:

10-05-13

Kristi himmelfärdsdag

9-15

Asbest och eternit,
i större mängder

Ring Sysav
040-635 18 20

10-05-22

Pingstafton

9-15

10-05-23

Pingstdagen

9-15

Bil och bildelar

Kontakta en bilskrot

10-06-06

Nationaldagen

Stängt

Bildäck

Kontakta en däckfirma

10-06-25

Midsommarafton

Stängt

Gasoltuber, dykartuber mm

Lämna till en återförsäljare

10-06-26

Midsommardagen

Stängt

Fyrverkerier, sprängämnen
och ammunition

Lämna till polisen
(ring först)

10-11-06

Alla helgons dag

9-15

10-12-23

Lille julafton

9-15

10-12-24

Julafton

Stängt

10-12-25

Juldagen

Stängt

10-12-26

Annandag jul

9-15

10-12-31

Nyårsafton

Stängt

Ordinarie öppettider:
Måndag 13–19
Tisdag 13–19
Onsdag 13–19
Torsdag 13–19
Fredag 13–19
Lördag 9–15
Söndag 9–15
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Miljö

Vad kan jag göra för miljön?
Genom enkla förändringar av din vardag kan
du bidra till att minska
utsläppen av växthusgaser. Listan på vad vi
alla kan göra är nästan
oändligt lång. Här följer
några exempel som ger
resultat om många gör
det.
• Välj svenska livsmedel när
du köper till exempel äpplen
och lök. Transporter av livsmedel kräver mycket energi.
• Titta på var varorna i butiken
kommer ifrån. Välj gärna
närproducerat.
• Ät mindre kött.
• Om du äter kött, handla
från ekologiska uppfödn i n g ar m e d fr i g åe n d e
djur som får mer gräs och
klöver och mindre kraftfoder. Grovfodret till de
ekologiska djuren är dessutom ekologiskt odlat, dvs
utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
• Köp återvunna pappersprodukter.
• Drick kranvatten i stället för
vatten på flaska.
• Fyll diskmaskinen helt varje
gång, använd ekonomiprogrammet och öppna
maskinen efteråt för att låta
disken lufttorka.

www.bunkeflostrand.nu

• Låt varm mat svalna innan
den ställs in i kylen eller
frysen.

• Undvik bilkörning så långt
det går – gå, cykla eller
använd kollektivtrafiken när
det är möjligt.

• Tvätta inte i onödigt höga
temperaturer. Med dagens
tvättmedel blir det mesta
rent vid 40–60 grader.
• Överdosera inte disk- och
tvättmedel. Det är både
dåligt för naturen och för
disk- och tvättmaskinerna.
Kolla upp vilken hårdhet på
vattnet ni har i ditt område,
fråga kommunen. På tvättmedelspaketet står vilken
dosering som passar för
olika hårdhet på vattnet.
• Låt inte vattnet rinna vid
diskning för hand.
• Inst allera energief fektiva munstycken i kök och
badrum.
• Sortera dina förpackningar
och lämna dem till återvinning på en återvinningsstation.
• Använd lock när du kokar
eller använd vattenkokare.
Vattenkokare kan halvera
energiförbrukningen och
går snabbare jämfört med
att koka på spisen.
• Din TV och video drar ström
i stand-by läge,stäng av
dina apparater helt genom
att dra ut kontakten eller
stänga av direkt på TV:n
istället för med fjärrkontrollen.

• Flyg så lite som möjligt.
Åk tåg istället för att flyga
inrikes.
• Använd en bränslesnål bil,
gärna tankad med biogas,
kör mjukt och håll hastighetsgränserna.
• Undersök möjligheten att
dela bil med andra genom
så kallad bilpool.
• Frosta av frysen med jämna
mellanrum. En avfrostad
frys drar mindre energi.
Dammsug bakom frys och
kyl, så sparas också energi.

• Ta av lasträcken och skidboxar när de inte behövs –
vindmotståndet drar mycket
bränsle.
• Byt till en elleverantör som
enbart har förnyelsebar
energi.

• Kolla och jämför den beräknade energiförbrukningen i
samband med köp av större
vitvaror – välj det energisnålaste alternativet.

• Sänk värmen inomhus. Det
behövs inte 24 grader när
ingen är hemma.

• Byt ut en gammal oljepanna
till en pelletspanna eller till
fjärrvärme.

• Välj miljömärkta rengöringsmedel.

• Använd lågenergilampor.

• Installera värmepump om
du har elvärme och ligger
utanför fjärrvärmeområde.

• Se över isoleringen i huset runt fönster, på vinden och i
ytterväggarna.

• Installera solvärmeceller
eller solfångare vid ny- eller
ombyggnation.

• Håll fritt framför elementen –
är de gömda bakom gardiner
eller möbler försämras
värmespridningen i rummet.

• Hör med kommunens energirådgivare om möjligheter
till fler energibesparande
åtgärder och möjlighet till
statligt stöd.

• Vädra med tvärdrag under
kort tid istället för att ha
fönstret på glänt under lång
tid.
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Bunkeflo Församling

Trosvandringen
Jag har lite svårt att lyssna
– sitta på föreläsningar,
lyssna till berättelser,
jag har till och med svårt
att lyssna på en hel
predikan, hur bra och
intressant den än är…
Att sitta stilla och lyssna, det
är riktigt svårt! Däremot om
jag får gå, stå, hålla något
i handen, lukta och känna
samtidigt, då är jag väldigt bra
på att just lyssna.
När jag får hålla en spik i
handen, samtidigt som det
berättas för mig hur Jesus
blir spikad på korset – det
kommer jag aldrig att
glömma.
J ag ve t
hur dopets
vatten
känns
när
det rinner mellan mina
fingrar, jag vet hur det
känns att gå barfota med
is och sten under fötterna,
när Pontius Pilatus pinar
Jesus. Rökelsens doft på
Påsknatten, gör att jag vet
att Jesus är uppstånden.
Jag vet en massa saker
genom att min kropp utsatts
för det, med hand och hjärta
lär vi hjärnan.
Efter snart 5 år av tjänst i
Bunkeflo församling har jag
vandrat många trosvandringar med konfirmander,
ung d omar, skolbar n o c h
förskolebarn.
Vi vandrar genom julens
födelseberättelse, påskens
stora sorg och glädje, vi
vandrar med medmänsklighet och vänskap, vi vandrar
genom Röda Havet med
Mose, vi letar efter Jesus i
den stora Jesusjakten, vandringarna är många. Och allt
detta för att jag har lite svårt
att lyssna.

Jag tror att vi kan lära oss
så mycket mer genom att
använda alla våra sinnen,
använda hela kroppen – att
det är först då som kunskapen
får en plats att bo på. Jesus
säger i Johannesevangeliet ”Jag är vägen, sanningen
och livet.” När vi vandrar tillsammans, gör vi det på Jesu
ord om att det är Han som är
vägen, den enda vägen i livet.
Under mitt första år här i Bunkeflo hade vi en stor konfirmandgrupp, många av ungdomarna
har stannat k var. De har
vandrat vidare tillsammans
med oss – som konfirmandledare, som ledare i barngrupperna, i ungdomsgruppen, som
unga i vår
församling.
Nu är de
stora och
tar studenten, de
ska ta sig ut i världen
och bli vuxna, finna
sina vägar in i vuxenvärlden. Någon ska
åka som au-pair till
USA , e n s ka var a
vo l o nt är i e n br i ttisk för samling, en
drömmer om skidskolelärarjobb i fjällen…
drömmarna är många
och stora, precis som
de ska vara.
At t var a u n g, j a
för den delen också
vuxen i den världsvida
kyrkan är att ha ett
andligt hem i Jesus.
Jag hoppas att vi har
genom att vara medvandrare gett dem verktygen för
att gå själv.
Att de genom alla sina
vandringar med oss i församlingen har Jesus i sina hjärtan.
När de får en spik i handen
ska känna Jesu lidande på
korset, med småsten under
fotsulan ska vandra med

Jesu på Pontus Pilatus befallning, med vatten rinnande
mellan fingrarna ska leva i
sina dop, att förnimma rökelsedoft med Jesu uppståndelse, att de med Jesu avtryck
i sina hjärtan ska vandra i den
sanning som är Jesus Kristus
Vår Frälsare.
Erica Lennartsson
Församlingspedagog,
Bunkeflo församling

FAMILJEDAGAR OCH
FÖRSAMLINGSLÄGER
21–23 MAJ
Några dagar då vi är tillsammans i all enkelhet, kopplar
av, äter gott, leker, är stilla
inför Guds Ord, sjunger, går
sköna promenader, har trevliga kvällar med lite galens ka p er... H elt enkelt et t
församlingsläger för alla vuxna och barn, äldre och
yngre, ensamstående och
familjer
Plats: Bökebäcksgården i
Kullabygden.

Notiser
Konfirmationsdax för
96:orna
U n d e r m aj ko m m e r a l l a
födda 1996 att få en inbjudan
till konfirmationsläsning.
Vi erbjuder under läsåret
2 010 / 2 011 t v å g r u p p e r.
Vi jobbar mycket i mindre
grupper, arbetar med olika
sätt att lära och använder hela
kroppen.
Torsdagsgruppen
Som träffas på torsdagar
kl. 16.00–18.00 med start i
september. Vi åker på två
tredagarsläger. Konfirmation
är det i Bunkeflo kyrka den
14 maj 2011.
Sommargruppen
Direkt efter skolans slut 2011,
träffas vi för ett par veckors
intensivläsning. Ett par veckor
på läger och en kortare tid
hemma i församlingen. På
våren är det ett tredagarsläger. Kyrkogång är det från
första Advent. Konfirmation i
Bunkeflo kyrka den 9 juli 2011.

Vårfest
firar vi söndagen den 16 maj i
Strandkyrkan. Först Familjegudstjänst kl 14. Sedan andra
festligheter. För alla. Bokstavligen för alla i alla åldrar
Utfärder
5 juni är det utfärd till BonBon-land för alla barn och
familjer, som är med i våra
olika grupper.
8 juni ordnar vi en utfärd för
alla i våra diakonala samlingar.
Till bl.a. Bäckaskog.
Anmälan om deltagande till
Församlingsexpeditionen,
Klagshamnsväg 44, 218 37
Bunkeflostrand
Eller maila: bunkeflo.
malmo@svenskakyrkan.se

Anmälan till Församlingsexpeditionen, Klagshamnsväg
44, 218 37 Bunkeflostrand
Eller maila: erica.
lennartsson@svenskakyrkan.se.

ANNONSPRISER
Priserna gäller för tryck i svart-vitt. För färgannons begär offert.
1/1 sida 15.000:- • 1/2 sida 5.000:- • 1/3 sida 2.500:Kontakta Johan Andersson LB07, tel. 040-51 02 42, mail: johan@lb07.se
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Biblioteket

Världar att upptäcka
Nyligen hade biblioteket
besök av en grupp mycket
begåvade barn i åttaårsåldern. Dessa kloka och
lyhörda varelser menade
bestämt att de kunde
höra böckerna ropa ur
hyllorna efter någon som
ville plocka fram och läsa
dem.
Ett stort antal lyckliga böcker
bars också senare iväg av lika
lyckliga barn för ett magiskt
möte. Mötet mellan en läsare
och en bok kan ju vara något
alldeles särskilt, en gemensamt skapad äventyrlig expedition ut i okänd terräng.
En skattjakt vars belöningar
ingen kan ta ifrån oss. Vi
på biblioteket höjer dagligen
vår lur och tutar för detta!
Så varför inte göra en liten
utflykt till biblioteket? Har du
inte upptäckt oss så är det
inte försent! Kanske kan det
bli början på en längre resa…
Öppettider, program, kontaktinformation, bok tips o c h
mycket mer hittar ni på vår
nya hemsida: www.malmo.se/
medborgare/biblioteken/varabibliotek /bunkeflostrandsbibliotek.html.
Till oss är alla välkomna!
Hela ålderstrappan på ett
plan!

Några boktips för de yngsta
och lite äldre barnen:

Han hette Skellig
av David Almond
En dag med Johnny
av Bo R Holmberg & Eva
Eriksson
En av de vackraste bilderböckerna någonsin? Vardagsberättelsen om pojken Tim,
som bor ensam med sin
mamma, och hans dag tillsammans med pappa Johnny
är laddad med starka känslor.
Bokens enkla, lugna och
vänliga berättarstil och de
klara, mjuka illustrationerna
dämpar inte den känslomässiga ef fek ten utan bidrar
istället till intensiteten i de
känslor av samtidig saknad
och glädje som den här boken
väcker.
Både Tim och Johnny har
sett fram emot att få träffas.
Riktigt längtat. Men för att
verkligen ta vara på dagen
så gäller det att hushålla
med känslorna! Stillsamt och
försiktigt spenderar de dagen
med besök i korvlådan, på
bio, på pizzerian, en stund på
biblioteket och ett avslutande
mazarinintag på konditori.
En leende, ljus, men ändå
nästan smärtsam skildring
av en pappas och en sons
känsla av tillit och stolthet över
varandra.

Kan en tolvårig pojke rädda
en ängel? Frågar verkligen
änglar efter kinamat och öl?
Varför är livet så svårt och
hur ska man bete sig när det
helt plötsligt blir bättre igen?
Vågar man verkligen lämna
sitt gamla och förutsägbara
liv för ett nytt och osäkrare?
Michael i den här boken har
precis flyttat till en ny stad
med sin familj. Han har också
fått en lillasyster. Tyvärr är
huset familjen ska bo i ett
ruckel, lillasyster har blivit
allvarligt sjuk och Michael trivs
inte alls i skolan med de nya
kamraterna. Allt suger! Men
i det fallfärdiga garage som
föräldrarna förbjudit honom att
gå in i upptäcker Michael en
dag någonting mycket märkligt. Detta blir början på ett
spännande äventyr. Tillsammans med den tuffa grannflickan Mina bestämmer sig
Michael för att rädda den
bevingade varelse som kallar
sig Skellig. Kanske kan de
rädda lillasyster också? En
fantastisk och mystisk bok
om att behövas och om att
ha modet att hjälpa. Den här
boken tar kakan! (Det betyder
att den är bäst).

Belägring
av Ann Jungman
Det är år 1941 i den ryska
staden Leningrad. Ivan och
hans kamrater gräver skyttegravar istället för att gå i
skolan. Leningrad är omringat
av tyska armén och Ivans
föräldrar har varit tvungna att
lämna staden.
Syskonen Ivan, Varya och
lilla Sasha måste ensamma
kämpa för sin överlevnad.
Vintern är fruktansvärt kall
och det råder svält. Om
nätterna faller bomber och
barnen måste hålla vakt på
hustaken. Om dagarna söker
de efter mat och bränsle.
Hungern blir så svår att de
tvingas plocka ner tapeterna
från sina väggar och äta en
soppa kokad på tapetklister…
En spännande och gripande
historia om krig och umbäranden. Ingår i det förträffliga
förlaget Argassos utgivning av
lättlästa barn- och ungdomsböcker. En lättläst bok man
aldrig glömmer.
Öppet: Månd. 13–19.
Onsd. 10–14 (sagostund
9.30) Fred. 13–17.
Telefon 040-660 85 11
Jesper Pettersson
Bibliotekarie

Föreningsdagen
Årets föreningsdag kommer att gå av stapeln lördagen den 21 augusti mellan kl. 10 och 14.
Förra året var dagen välbesökt och mycket uppskattad. Vi hoppas att ni även i år kommer och pratar med de olika
föreningarna som finns i och runt omkring vårt samhälle. Det kommer att finnas tillfälle att prova på olika
aktiviteter, intaga förtäring, gå tipsrunda m.m.

www.bunkeflostrand.nu
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Tradition

Varför firar vi Valborg?
Valborgsmässan (1 maj)
betecknade sommarens
inträde. Under medeltiden hölls valborgsmässorådstuga i städerna.
I vissa städer uppfördes
ett spel om kampen mellan sommar och vinter.
På landsbyg den har det
ända in på 1900-talet varit
vanligt att hålla bystämma 1
maj. Vid bystämman synade
man gärdesgårdarna och
bestämde hur djuren skulle
beta. Man avslutade med ett
ordentligt kalas.
Det finns en gammal sed att
äta ägg – den seden är äldre
än seden att äta ägg till påsk!
Skydda kreaturen
Eldar, sk. årseldar har tänts
vid påsk, valborgsmässoafton, Kristi Himmelsfärdsdag
och vid midsommar. De har
varierat efter boskapsskötseln

och åkerbruket i olika delar av
landet. Man ville skydda kreaturen mot rovdjur och onda
makter.
Större delen av landet
Valborgsmässofirandet började ofta på kvällen sista april.
Då tändes flera valborgsmässoeldar (majeldar). I östra
delarna av landet och man
sjöng majvisor i södra Sverige.

Man tände eldarna uppe på
berg och höjder. Man förde
också oväsen runt eldarna –
sköt, slog på trummor, skramlade med grytlock och skrek.
Avsikten var att skrämma bort
vargarna innan djuren skulle ut
på bete för sommaren.
I början av 1700-talet förekom valborgsmässoeldar
endast i Uppland – sedan
har de erövrat större delen av

landet. I Sydsverige var det
vanligt att bära maj i by eller
sjunga maj.
Ungdomar/majsångare drog
från gård till gård och sjöng
majvisan och satte en grön
kvist på husen. Som tack fick
de mat och dryck till sitt gille/
fest.
Marita

Trött på dyra elräkningar?
Det har varit många diskussioner kring det höga elpriset. Vi skulle
behöva era åsikter och tankar kring utbudet av elleverantörer.
På hemsidan kommer vi inom kort att lägga upp en flik där vi skulle
vilja att ni fyllde i en intresseanmälan om att ev. byta till en annan elleverantör som kan erbjuda min. 10% rabatt för våra medlemmar
på det 1-åriga bundna elpriset.
Gå in på www.bunkeflostrand.nu och besvara gärna våra frågor.
OBS! Man förbinder sig inte för någonting genom att fylla i detta,
det är bara en intresseanmälan.

Dansker-hjørnet er på vej!
En sektion til Bunkeflostrand’s andel af de cirka 20.000 pendlere som dagligt krydser øresund, for at arbejde
i Danmark. Heriblandt både Svenske og Danske, som har en interesse i Danmark der går udover weekendshopping.
Inspirér os, og del hvad du gerne vil læse om, eller hvad du havde fundet nyttigt at vores villaforening deltog
i af danmarks-relevant; aktivitet, information, eller gavnlige formål.
Vi velkommer dine forslag på mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu
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Trafik

Lite om parkeringsregler
Villaföreningen får många
frågor och synpunkter om
vilka regler som gäller för
parkering på villagatorna
i Bunkeflostrand.
Vi kontaktade Lars Ahlman
som är enhetschef på Malmö
stads trafikavdelning och han
svarade såhär på frågorna:
  – Det finns en trafikregel
som gäller i hela landet och
som innebär att på allmänna
gator och parkeringsplatser är
parkering tillåten under högst
24 timmar i följd, måndagfredag. Detta gäller oberoende
av om det finns ett P-märke
eller inte. Eftersom P-märkena
inte behövs så tar gatukontoret
ner dessa efterhand.
Lars Ahlman fortsätter:
– Regeln gäller inte på
de gator som ligger inom
samfälligheter eller på övrigt
på tomtmark. Vill man reglera
uppställningen där, är det upp
till föreningen eller ägaren att
göra detta själv och i dessa
fall måste man sätta upp

vägmärken om vad som gäller.
Sedan gäller såklart grundreglerna för stannande och
parkering som att ett fordon
inte får stannas eller parkeras
på en sådan plats eller på ett
sådant sätt att fara uppstår
e ll er tr afike n o n ö d ig t v i s
hindras eller störs. Man får inte
heller parkera på ett sådant
sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms.
Även 10 -meters regeln
gäller vid gatukorsningar, övergångsställen och cykelöverfarter, dvs får man inte stanna
eller parkera på eller inom ett
avstånd av tio meter före ett
övergångsställe eller en cykelöverfart.
Likadant gäller regeln i en
vägkorsning eller inom ett
avstånd av tio meter från en
korsande körbanas närmaste
ytterkant. I ett T-kors gäller
samma avståndsregel som i
en vägkorsning. Regeln gäller
även på den anslutningsfria
sidan i ett T-kors.
På en gång- eller cykelbana
får andra fordon än tvåhjuliga

cyklar eller mopeder klass II
inte stannas eller parkeras,
alltså får man inte parkera
bilar på trottoarer och cyklar
och mopeder ska parkeras på
ett sådant sätt att de inte stör
gångtrafikanterna.
Allt som inte är väg, är
terräng. Det råder ett generellt förbud i Sverige att stanna
i terräng, även om det inte är

skyltat med P-förbud. Detta
betyder att man inte får parkera
på de kommunala gräsmattorna som är insprängda i villakvarteren.
I Trafikförordningen (SFS
1998:1276) finns alla regler för
stannande och parkering och
går att hitta på www.lagen.nu.

SPF

SPF bygger vidare på det sociala nätverket
och en meningsfull dag
SPF:s målsättning är
att skapa ett meningsfullt föreningsliv för våra
pensionärer inom vårt
bostadsområde. Våra
aktivitetsgrupper under
verksamhetsåret 2009
skapade tillsammans
cirka 25.000 timmar.
Vi kan konstatera att seniorerna inom SPF i Bunkeflostrand är mycket aktiva och
deltager i flera olika grupper
under veckan.
För att utveckla föreningen
så behöver SPF få in idéer och
förslag ifrån de yngre seniorerna och på så vis överföra
denna kunskap på de äldre
seniorerna. Som exempel
www.bunkeflostrand.nu

kan vi se vårt samarbete med
Ängsdalsskolan där vi läser
för barnen, 10-12 års grupp
har lär t oss att SMS och
12-14 års barn har undervisat
i all enkelhet hur man
använd er d ator n.
Detta innebär att
de flesta som hade
intresse av mobiltelefonen och
enkel inloggning
med enkla medel
lärt sig att använda
datorn. Detta innebär
samtidigt att vi har fått
goda kontakter med ungdomarna och delvis brutit de
åldersbarriärer som fanns
mellan yngre och äldre.
Som senior inom SPF i Bunkeflostrand så har vi vissa projekt
som berör vår vardag som

vi måste arbeta med och
det är framtidens hemtjänst,
särskilda boende, våra Vårdcentraler, mötesplatser och
träffpunkter som är utrustade
med teknisk utrustning,
handikappsvänligt
och finns i närheten
av centrat i Bunkeflostrand.
Vi har lyckats
att nå dessa mål
genom samarbetet
med Strandk yrkan
och detta innebär att vi
i fortsättningen håller våra
månadsmöten i Birgitta salen,
hemtrevlig miljö, varmt och
ombonat som innebär att våra
månadsmöten får en trivsam
inramning
Det finns mycket att arbeta
med för att forma framtidens

Bunkeflostrand som uppfyller
de kraven som vi ställer och
har stort behov utav när vi
åldras. Därför är det viktigt
att vår SPF förening arbetar
med förebyggande insatser
som behövs för att skapa en
meningsfull dag varje dag i
veckan och att vi gemensamt
bearbetar politiker och tjänstemän inom vår stadsdel så att
vi får den service som behövs
för vår vardag.
Välkommen till SPF i Bunkeflostrand och var med och
utveckla vår förening med
senaste nytt ifrån Er aktiva tid
inom arbetslivet som innebär
att vår fina SPF förening
utvecklas i positiv anda med
Era kunskaper.
Sune Mårtensson
Ordf. i SPF Bunkeflostrand
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Scouterna

Växtvärk i Bunkeflostrand
Något av det mest fantastiska som finns är
att se barn och unga
ha roligt tillsammans,
hur de lär sig nya saker,
busar och hittar äventyr
i minsta lilla upptäckt. På
samma sätt är det lika
roligt som vuxen i scouterna att vara med om
den utvecklingen och
gemenskapen.
Något annat fantastiskt är
vårens ankomst. Jag tror vi
är många som längtat nu de
sista veckorna då snön och
isen förlamat landet med
tågkaos och trafikstörningar.
Men samtidigt vad härligt
med vinter ibland – så fantastiskt det är med årstider!
Snödroppar och krokusar som
försiktigt tittar fram, solen som
värmer mot kinden. Våren är
en härlig tid då det verkligen
är växtvärk i naturen.
Vä x t värk är det även i
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Bunkeflostrand. Malmö
växer så det knakar, och
vår stadsdel är verkligen
inget undantag. För Bunkeflo
Scoutkår innebär detta ännu
fler som vill bli scouter, och
det tycker vi såklart är jättekul!
Alla är välkomna
I Scouterna är alla välkomna,
och även om terminerna här är
igång så är alla som vill, varmt
välkomna att testa på hur det
är att vara scout. För de som
hellre väntar till terminsstarten
efter sommaren tipsar vi om
vår hemsida, www.bunkefloscout.se, där det finns mer
information om föreningen,
tider och kalender.
Barn är viktigast men vuxna
behövs
För oss hamnar våra scouter
i centrum, och det är främst
deras utveckling och att de
har roligt som står i fokus. Men
för att växa och kunna ta emot
fler ungdomar behöver vi fler
duk tiga, engagerade och
intresserade vuxna till olika

roller i föreningen. Tillsammans hjälps vi åt, och det är
oftast både roligt, meriterande
och utvecklande att engagera
sig som till exempel ledare.
Fler vuxna
Nu söker vi fler vuxna i alla
åldrar som är intresserade
och har möjlighet att efter
sina förutsättningar hjälpa
till. Tillsammans kan vi göra
att fler barn får möjlighet till
bra fritidsverksamhet genom
scouterna, ett behov som idag
är större än kanske någonsin
i samhället. Skicka ett mejl
direkt till mig, martin@bunkefloscout.se eller slå en signal
till min mobiltelefon, 0708-510
880. Jag lovar att svara!
Valborg
För er som vill komma och
prata med någon av oss, eller
kanske hälsa på scouter i alla
åldrar är det traditionsenliga
Valborgsfirandet ett perfekt
tillfälle. Då finns Scouterna
där som eldvakter, vi grillar
och säljer vår goda korv direkt

i anslutning till elden, och vi
ser till att fira våren.
Hjälp oss växa, och passa
på redan nu när resten av
naturen spirar också!
Scouthälsningar!
Martin Björgell,
ordf. Bunkeflo Scoutkår

www.bunkeflostrand.nu

Aktivitetsplan våren 2010
från Bunkeflostrands Villaförening

Torsdagen den 30 april kl. 20:30 vid pumphuset

Valborgsfirande
Traditionsenligt inbjuder Villaföreningen till årets festligheter.
Årets vårtalare blir Bunkeflostrands egen primadonna, Marianne Mörck
som även bjuder på sång och musik tillsammans med kyrkokören.
Insamling av ris sker fredagen den 30 april från kl. 14.00–18.30. OBS!
Max Ø 5 cm grenar och inte barrväxter. Plats som anvisas är nere vid
pumpstationen vid idrottsplatsen. Fackeltåg med Scouterna och LB07
samlas kl. 20.00 vid affärscentrat och avgår kl. 20.15. Elden tänds ca kl.
20.30.

Lördagen den 8 maj kl. 11–15, Ängslättskolans matsal

Barnloppis
Nu inför sommaren passar det väl bra att rensa ur barnens garderober och
lådor! en plats/ETT bord per hushåll gäller. Pris: 100:- för medlemmar och
150:- för icke medlemmar (betalas på plats). För alla småsugna kommer det att
finnas fika till försäljning. Utförligare info kommer att finnas på Bunkeflostrands
Villaförenings hemsida.
OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via hemsidan, mail:
styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post: Bunkeflostrands Villaförening, Box

26, 218 24 Bunkeflostrand. OSA senast 6/5.

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

Sänk
farten!

Lördagen den 22 maj
kl. 11–13 vid Ängslätt Centrum

VILLAÄGARdag!
I samverkan med bl. a. Länsförsäkringar ”Grannar mot brott”,
Klimatkontroll i Vellinge och Byggvaruhuset K-RAUTA, tänkte vi
ha en villaägardag. Kom och få tips på vad just du kan göra för att
t. ex. förhindra inbrott i villan, få information om vilken värmelösning som är bäst för dig och ditt hus eller ta del av byggvaruhusets
erbjudande. Passa också på att berätta för Villaföreningen vad du
tycker om vårt samhälle, vad du vill att vi ska jobba med, hur vi
kan förbättra vårt arbete och vår information eller kom helt enkelt
och hämta några av våra vackra vykort eller övriga give-aways
(ge-bort-saker).

www.bunkeflostrand.nu
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Citytunneln

Hyllie trafikplats blir helt färdig i december 2010

Hyllie – Holma
Alla glasskivor runt ankomstbyggnaden är monterade
samt glasskivorna i nedgångarna till plattformarna. En del
justeringar och kompletteringar återstår, bland annat
av belysning samt justering av
stålkonstruktionerna som bär
upp glaspartierna runt trapporna ner till plattformarna.
Spåren och växlarna mellan
station Hyllie och portalen är i
princip färdigbyggda. Efterarbete och justeringar återstår.
Angränsande projekt
Sedan i höstas pågår arbetet
med Point Hyllie. Fyra
huskroppar som byggs av
Annehem runt station Hyllie.
Arbetet med att färdigställa
torgytan mellan stationsbyggnaden och Malmö Arena

pågår i Malmö stads regi.
Under april ska bland annat 30
bokar planteras vid stationen.

Ankomstbyggnaden vid station
Hyllie. Foto/Skiss: Klas Andersson

Station Hyllie. Överbyggnad/stationsbyggnad (Metro Arkitekter). Point Hyllie i
Bakgrunden. Foto/Skiss: Imagix

Lockarp
Bron över anslutningsspåret
i Lockarp. En makadambädd
har lagts ut i spårområdet.
Arbetet med de järnvägstekniska installationerna och
spårläggningen i Lockarp har
inletts men har haft ett uppehåll under den hårda vintern.

invigning i december 2010,
förbindelsespåren i Lockarp
tas i drift i april 2011.
Förbindelsespåren knyter
samman Citytunnelbanan och
Öresundsbanan med Kontinentalbanan mot Trelleborg
samt med Ystadbanan mot
Ystad.

Arbetet med kontaktledningsstolpar, kanalisation och
kabeldragning återupptas när
tjälen går ur marken. I Lockarp
har en makadambädd har
lagts ut i spårområdet inför
det kommande spårbygget.
Betongsliprar och långräls har
leverarats.
Den ena delen av entreprenaden i Lockarp är anpassning och inkoppling av Citytunnelns spår på Öresundsbanan
vid Vintrie och Lernacken.
Den andra delen omfattar
spårbyggnation, kraftförsörjning, kontaktledningar och
teleinstallationer för förbindelsespåren i Lockarp.
Anpassningen och inkopplingen till Öresundsbanan
ska vara klar till Citytunnelns

Bron över anslutningsspåret till
Ystadsbanan i Lockarp.
Foto/Skiss: Klas Andersson

Godståg passerar på Kontinentalbanan genom Lockarp.
Foto/Skiss: Klas Andersson

Dialog med berörda
Ett så omfattande projekt som Citytunneln berör många människor. Genom att i god tid informera om bygget, samtidigt som vi lyssnar
på de åsikter som framförs, vill vi vara en förebild för hur ett stort offentligt infrastrukturprojekt ska genomföras. Vid behov skickas
aktuell bygginformation ut till närboende i området. För mer information om bygget av Citytunneln, kontakta informationsavdelningen.
Telefon: 040-32 14 00, E-post: info@citytunneln.com • www.citytunneln.com
Malmö stad är ansvarig för trafikomläggningar i samband med Citytunnelbygget. Aktuell information om pågående och planerade arbeten
som berör trafiken får du genom gatukontorets kundservice, telefon 020-34 45 00 och på Malmö stads hemsida www.malmo.se.

16

www.bunkeflostrand.nu

Medlemsinfo

Hoppas ni har glädje av era medlemskort!
Alla ni som har betalt avgiften för 2010 bör nu ha fått era nya medlemskort. Om så inte är fallet ber vi er kontakta oss.
Det är fortfarande ganska många som glömmer skriva avsändare på inbetalningslappen, därför kan det vara så att om man
betalat in medlemsavgiften och inte fått sitt kort, meddela oss
genast. Det kommer också fortfarande in en hel del dubbla betalningar. Då vi upptäcker en sådan meddelar vi er, i annat fall

bör ni själva ta kontakt med oss för att få tillbaka den ena avgiften, den får absolut INTE stå kvar som betalning för nästkommande år.
Vi önskar er stor nytta och glädje av rabatterna/erbjudandena, och kom ihåg: Gynna våra sponsorer – dom gynnar oss! Vi
säger även stort tack till de företag som hittills valt att premiera
våra medlemmar och ser framemot ett fortsatt gott samarbete.

Bikemasters
10% rabatt på allt cykeltillbehör
(ej cyklar).

Kjelle’s Fönsterputs
10% rabatt till Villaföreningens
medlemmar.

Optiker Thell
10% rabatt vid köp av
kompletta glasögon.

Bunkeflo Bilservice
10% rabatt i samband med bilreparationer.

Konditori Rosa Princess
10% rabatt vid köp/beställning
av tårta.

Bunkeflo
Hair & Beauty Center:
Klippning i samb. med färgning,
toning el. slingning ger 10%
rabatt.

Limhamns Bokhandel
10% rabatt på hela sortimentet.

PC-Jouren
10% rabatt på allt utfört arbete, dessutom fri
framkörning.

Christians Massage
10% rabatt på massage.

Limhamns Färg&Interiör
10% rabatt på hela sortimentet
och husbesiktning.

Flowernail
10% rabatt vid köp över 500:-.

Limhamns Juveler
10% rabatt på guld, silver och
klockor.

JA Service – allt inom städ
10% rabatt på JA Service tjänster.

Matt-tvätten af 2004 AB
10% rabatt på hela sortimentet.

Vad gör Villaföreningen?
• Vi har ett rabatthäfte med erbjudanden från företag med lokal
anknytning.
• Vi abetar aktivt med och ställer krav på bl.a. stadsdelsförvaltningen angående skola, trafik, nybyggnad, miljö m.m.
• Vi inbjuder till informationsmöten och diskussionsforum kring
aktuella händelser i vår stadsdel.
• Vi har ett nära samarbete med skolan.
• Vi anordnar Valborgsfirande, Föreningsdag och julmarknad.
• Vi ger tillsammans med LB07 ut BunkefloBladet med intressant
och läsvärd information.

Peter Landgren & Co
Vi bjuder på flyttstädning
vid avslutad försäljning.
Tandläkarmottagningen vid Kronprinsen
10% rabatt på första undersökningen.
Verbaans Ur
10% rabatt på klockor, guld och
silver.

Öresunds
Hem- & Villaservice
5% rabatt på arbetskostnaden.

• Vi marknadsför oss till alla i Bunkeflostrand med hjälp av giveaways såsom vykort, kundvagnspolletter m.m.
• Vi äger julbelysningen tillsammans med andra sponsorer i
Bunkeflostrand
Vi hoppas även att Du tycker att detta är viktigt och vi ser Dig mycket
gärna som medlem! Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi göra
för vårt Bunkeflostrand.
Vår förhoppning är att många här i Bunkeflostrand känner att vi
gör ett bra jobb och att alla villaägare därför aktivt vill stödja oss
som betalande medlemmar.
Har du idéer, synpunkter eller förslag – hör då av Dig!
Sist men inte minst, medlemsavgiften är 150 kr för 2010 och sätts
in på PlusGiro 433 51 01-4 inbetalningskort finns på sidan 13.

Du vet väl a tt
vi ha r en hemsida ?
Där finner du den mesta informationen som rör Villaföreningen, matnyttiga länkar,
aktuella händelser, trevliga foton m.m.
Hjälp oss att bli bättre, tydligare eller bara säg vad du tycker.
Gå in på hemsidan och se dig omkring och skriv gärna en kommentar till oss
via kontaktsidan.

Är du medlem i Villaföreningen?
Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening.
Sätt i 150:- på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn och adress samt vilket år avgiften avser.
www.bunkeflostrand.nu
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