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Ordförande har ordet

Vårens aktiviteter är nu i full gång!
Ett stort Tack för visat
förtroende att leda styrelsearbetet i Bunkeflostrands Villaförening.
Jag ska göra mitt bästa
för att driva de frågor
och intressen som ligger oss villaägare varmt
om hjärtat.

FS GRAFISKA

Jag har bott i Bunkeflostrand
i tolv år och är nu inne på mitt
andra år i styrelsen. Jag ser
fram emot era synpunkter
och idéer som kan komma
alla i föreningen till del.
Nu när influensa- och förkylningstiderna dragit förbi
och ljuset kommer till oss,
då börjar livsandarna vakna
till liv. När jag går på promenad utmed strandängarna
gläds jag av lugnet, utsikten
och alla fåglar som kvittrar.
Det är många som uppskattar av vi nu fått strandängarna klassade som naturreservat. Det är en unik natur
med ett växt- och fågelliv
som vi måste värna om och

vara stolta över. En del klagomål har hörts om att vi ej
får lov att ha våra hundar
lösa under vinterhalvåret. Vi
i villaföreningen ska arbeta
för att vi ska få ytterligare en
hundrastgård och latrinkärl
till området väster om Klagshamnsvägen så det ges möjlighet för hundarna att rasta
av sig där. Det finns en alldeles nybyggd hundrastgård
söder om Skogsmätargatan i
det nybyggda området.
Aktiviteter
Vårens aktiviteter är nu i full
gång och vi hoppas att ni fått
och läst aktivitetslappen och
finner den intressant (delas ut två gånger per år). Vårens första temakväll med
Jacques Schultzes berättarkonst kommer vi sent att
glömma.
I april är det trädgården som tar vår mesta fritid.
Passa på att kom och lyssna
och inspireras av landskapsingenjör Anna Hedrén som
bjuder på en givande kväll.
Valborgsfirandet är en av

föreningens höjdpunkter. Tillsammans med scouterna anordnar vi fackeltåget. OBS!
I år startar vi tåget från Grevens Park. Möt upp och gå
tillsammans med era barn för
att sedan gemensamt tända
brasan. Årets vårtalare är
stadsfullmäktiges ordförande
Jamal-EL-Haj. För vårsångerna står kyrkans kör.
Förra vårens fågelvandring
blev väldigt uppskattad, så vi
återkommer med en morgonvandring utmed strandängarna. Det är Erik Hirschfeld
som med sin entusiasm leder
vandringen.
Alla barnfamiljer som har
urväxta barnkläder som ej
används mer kan passa på
att sälja dem på barnloppis
som vi arrangerar i Ängslättskolans matsal. Det brukar
vara full aktivitet med försäljningen av både barn och föräldrar.
Ny chef för stadsdelen
Vi hälsar Andreas Norbrant,
ny chef för Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning, väl-

kommen till oss. Vi i föreningen arbetar för att ha en
bra dialog mellan villaföreningen och kommunen (både
tjänstemän och politiker).
En fråga från er medlemmar
som vi lyfter fram är bl.a. de
parkerade bilarna på Södra
vägen och Mittvägen. Det är
trångt att ta sig fram där och
det är risk att utryckningsfordon då inte får fri väg. En annan fråga är busshållplatsernas vara eller icke vara på
Gottorpsvägen (vid strandkyrkan och Sundsbroskolan)
samt vindskydd. Ytterligare
en fråga är stora behovet av
en samlingslokal i Bunkeflostrand för alla föreningar. Vi
styrelsen ska återigen tillskriva stadsdelsfullmäktige,
gatukontoret och Skånetrafiken i dessa ärende.
Jag och styrelsen önskar er
en trevlig läsning av BunkefloBladet.
Birgitta Jeppsson
Ordförande
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Guldkusten

Gottorps allé

Detaljplaner för området kring
Gottorps allé – utställningsförslag

Spa, pool, bastu eller jacuzzi…
När jag började som
fastighetsmäklare för 17
år sedan var det bara
50% av den presumtiva
husköparskaran
som
kunde tänka sig att ha
pool.

Just nu pågår en planprocess med två detaljplaner, som på olika sätt
kommer att få genomgripande betydelse för
de flesta av oss som bor
och verkar i Bunkeflostrand.

Resten av skaran var beredd
att fylla poolen med grus och
makadam om det visade sig
finnas pool i det hus man var
intresserad av. Men idag vill
i princip alla ha pool, bastu,
spabad och jacuzzi och kanske en badtunna men också

Villaföreningens styrelse kommer att granska detaljplaneförslagen och konsekvenserna av dessa samt följa utvecklingen noga.

en utedusch. Spa-kulturen sköljer över oss och det
har blivit ett mode utan motstycke. Med undantag av
förra sommaren är väl de
föregående varma somrarna den största orsaken
till anstormningen hos åter-

försäljarna. Om ni får tillfälle
att flyga över Bunkeflostrand
någon gång kommer ni att få
er ett härligt vykortsperspektiv. I var och varannan trädgård skimrar ljusblått vatten
i geometrins alla möjliga former. Man får lätt en kontinen-

tal känsla och det blir än lättare att fortsättningsvis kalla
vårt älskade Bunkeflostrand
för ”Guldkusten”. Snart är det
sommar, börja gräva redan
nu!
Peter Landgren

Kniv & Gaffel

Kort bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden gav
den 6 december 2007 stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att påbörja planarbetet med
normalt planförfarande.
Syftet med planen var att göra
det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse utmed Gottorpsvägen samt att uppföra
ny skola och förskola och att
anlägga ett samlat grön- och
parkområde söder om Gottorps allé.
Planen har, efter revideringar,
ställts ut två gånger och har
nu, inför den tredje utställningen, även delats upp i
två separata planer, som be-

nämns Dp 5021 Gottorps allé
och Dp 5167 Skola vid Gottorps allé.
Stadsbyggnadskontoret har
upprättat slutliga förslag, som
nu ställs ut i syfte att ge berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (benämns sakägare)
möjlighet att lämna synpunkter. Utställningstiden är för
båda planerna 6 mars–3 april
2012.
Detaljplan 5021 Gottorps
allé
Detaljplanen syftar till att utmed Gottorpsvägen göra
det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse med möjlighet till verksamhetslokaler i
bottenplan.
Planområdet gränsar i nordväst till Gottorpsvägen, i öster till Gottorps gård och jordbruksmarken norr om den,
samt i söder till jordbruksmark.
Bostadsbebyggelsen
kommer att bestå av ca 250 lägenheter med cirka 2/3 i
flerbostadshus utmed Gottorpsvägen och på reste-

rande yta radhus i två eller tre
plan. Avsikten är att radhusen
ska utgöras av äganderätter
eller bostadsrätter och flerbostadshusen av bostadsrätter
och möjligen till viss del av hyresrätter.
Detaljplan 5167 Skola vid
Gottorps allé
Detaljplanen syftar till att göra
det möjligt att utmed Per Josephssons väg, direkt söder
om Gottorps allé, göra det
möjligt att uppföra en ny skola
och förskola, samt att i planområdets östra del anlägga
ett samlat park- och grönområde.
Planområdet gränsar i väster till Per Josephssons väg, i
norr till Gottorps allé, i söder
till kv. Glansbaggen samt i öster och delvis i söder till jordbruksmark.
Skolan planeras för ca 600
elever i åldrarna 12–15 år (åk
6–åk 9) och förskolan för ca
144 barn i åldrarna 1–5 år, fördelade på åtta avdelningar á
18 barn.
Mer information
Förslagen till detaljplaner

finns tillgängliga för granskning under 6 mars 2012–3
april 2012 i Malmö stadshus,
entréhallen, August Palms
plats 1 (öppet månda –fredag
under kontorstid).
Planförslaget finns även
tillgängligt på Stadsdelsförvaltning Limhamn–Bunkeflo,
Apoteksgatan 7 (öppet måndag–fredag under kontorstid).
Samtliga handlingar till detaljplanerna finns även på kommunens webbplats:
Dp 5021
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/
Detaljplaner/DetaljplanerBunkeflo/Dp-5021-Gottorpsalle-.html
Dp 5167
http://malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/
Stadsplanering--visioner/Detaljplaner/Detaljplaner-Bunkeflo/Dp-5167-Skola-vidGottorps-Alle.html
Jan Herbertson
Ledamot och sekreterare

Mobilia och Jägersro Center
Husmanskost och specialaren Dansk fläskestek
Stort salladsbord ingår till alla varmrätter

Vi erbjuder även catering!
För mer info ring 040-84566 eller besök vår hemsida www.knivochgaffel.se

Vy från Gottorpsvägen
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Yoga

Kvarnby Golfklubb

Nu har yogan hittat till Bunkeflostrand!
Yoga. En rörelse som
vuxit explosionsartat de
senaste tjugo åren och
som fortsätter att växa.
Vad är då yoga? En serie oerhört akrobatiska positioner?
Ett stillasittande mumlande
av mystiska mantran? Någon
slags religiös sekt? Vad är det
som lockar så många människor till yogan?
För att reda ut begreppen
besökte styrelsen nyinflyttade
Ann Arnesson på Skatvägen
här i Bunkeflo.
Ann Arnesson 42, är yogalärare på heltid sedan 10 år tillbaka och har precis flyttat till
Bunkeflostrand med man, två
barn och hund. Familjen kommer från Östersund i Jämtland men har bott på ett antal
platser i världen innan de
slog sig ned i Skåne. I familjens garage har hon inrett en
yogaskola med en liten butik
som säljer yogamattor, teer
och ayurvediska produkter.
Ayurveda är ett indiskt hälsosystem där man betraktar
maten som medicinen.
– Östersund ligger tio mil
öster om Åre, skrattar Ann.
Då brukar människor säga:
Jaha! Mitt i Sverige från alla
håll, 110 mil norrut. Och yoga,
det betyder förening, fortsätter hon. Förening av den
fysiska och den mentala
delen av oss. Välkommen,
utbrister hon och öppnar dörren lite mer.
Vi tittar in hos Ann under
ett yogapass som sedan följs
av en kortare föreläsning om
vad yoga egentligen är. Det är
varmt i lokalen och tre kvinnor är upptagna med olika
rörelsemönster. Det är rörligt,
positionerna byts i takt med
att eleverna andas in eller ut.
De gör samma rörelser, men
i sina egna tempon. Ibland
går Ann fram till någon av
dem, lägger händerna på en
rygg eller på en höft och med
hela sin kroppstyngd bakom,
trycker hon långsamt nedåt.
Armar sträcks mot taket för att
sedan släppas ned mot golvet, armhävningsposition till
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en position med både händer och fötter i marken. Positionerna ser inte alltför svåra
ut, däremot verkar de jobbiga.
De tre kvinnorna representerar åldrar från 38 till 79 år
och de svettas. Ann berättar
att det vi ser är solhälsningar,
uppvärmningsövningarna
i Ashtangayoga. Ashtanga
brukar kallas för den mest
fysiska yogan eftersom varje
andetag driver in i en ny ställning, med undantag av vissa
positioner där man stannar
i 5, 12 eller fler andetag. På
den bortre, blå väggen finns
en ramad affisch med vad
som följer efter solhälsningarna och det är en samling
positioner med fötter bakom
huvudet, lotuspositioner med
armar och ben hopknutna
kors och tvärs. Positionerna
ser omöjliga ut och vissa är
rena cirkusnummer. Ann ler
och berättar vidare om Ashtangayogan:
– Det beror på vad just DU
ser när du tittar på positionerna, man brukar säga att
Ashtangayogan bara handlar om fysiska sekvenser till
1%, resten är mentalt. Vissa
av de här ställningarna kräver massor av hårt arbete
innan man klarar dem, men
det är inte ställningen som är
målet utan snarare det hårda
arbetet och den mentala processen du lägger ned för att
komma vidare. Ashtanga är

en Hathayoga med en fast
serie rörelser där en position är förberedande för nästa
som förbereder för nästa och
så vidare. Därför kan man inte
hoppa mellan olika sekvenser eller sy ihop sitt eget lilla
program, då är det inte yoga
längre, utan en serie gymnastiska rörelser utan tanke
bakom. Dessutom medför
det en ganska stor skaderisk.
Och så tillägger hon.
– Det krävs jättemycket tankekraft, vilja och beslutsamhet för Ashtangayoga. Det är
det vi tränar här. Och det är ju
egenskaper du kan ha nytta
av ute i den verkliga världen.
Ann mötte själv yogan i en
liten by i Österrike för snart
25 år sedan. En mormor till
en dåvarande pojkvän lärde
henne grunderna och Ann
överraskades av hur smidig
och stark den då 70-åriga
kvinnan var. När hon tretton
år senare i sitt liv, tyckte hjulen spann för fort i livet sökte
hon upp yogan i Stockholm.
Affärsområdeschef i telekombranschen, flyg, hotellnätter, Europa som arbetsfält och en stor medvetenhet
om att det var något som fattades. Hon provade flera
typer av yoga innan hon slutligen fastnade för Ashtanga.
Numera reser hon årligen
till Mysore i södra Indien där
hennes mästare, Sharath
Jois håller till. Vid en tidpunkt
köpte hon och hennes man
ett yoga-café i staden för att
möjliggöra en längre vistelse
om 6 månader. Barnen fick då
gå i brittisk skola medan paret
drev caféet på dagarna. Ann

är en av 5 svenska auktoriserade Ashtangayogalärare
i Sverige. Den enda utanför
stockholmsområdet.
Kvinnorna har nu avslutat
sina sekvenser och de ligger
på rygg med armarna utmed
sina kroppar när Ann säger till
dem att det är ok att rulla över
på höger sida för att sätta sig
i lotus eller skräddarställning.
De sätter sina handflator mot
varandra och Ann påbörjar
ett mantra på ett främmande
språk. Mässandet är över
efter någon minut och avslutas med ett ”Namaste”.
Ann berättar efteråt att
språket heter Sanskrit, är
cirka femtusen år gammalt
och avslutningsmantrat är
ett tacktal. Man tackar sig
själv för att man tagit sig tid
att yoga, man tackar traditionen och läraren och avslutar
med att önska alla människor
på jorden lycka och välgång
utan förbehåll. Namaste betyder tack.
Eleverna reser sig långsamt, nästan eftertänksamt.
De har avslutat ett pass på
75 minuter. Leende men utan
ord, rullar de ihop sina yogamattor. Svetten på deras pannor har försvunnit men stora,
mörka fläckar fram och bak
på deras tröjor vittnar om
deras tankekraft, vilja och
beslutsamhet.

Kvarnby Golfklubb – Inte bara golf
Alltsedan år 2000 har
miljöfrågorna på Kvarnby
spelat en stor roll. Banskötseln utföres med
största möjliga hänsyn
till miljön. En engagerad
miljökommitté bedriver
utifrån framtagen målsättning och med hjälp
av upprättad handlingsplan olika projekt.
Ökad kunskap om områdets
djur- och växtarter ger banarbetet rätt förutsättningar.
Inventeringsarbetet har bl.a.
gett följande resultat:
Fåglar 84 arter
Flora
246 arter
För att bevara och sprida
kunskap så planteras träd,
sättes upp holkar och ges information på olika ställen.
I samarbete med Malmö
kulturnämnd och länstyrelsen har man tagit fram informationstavlor –fyra stycken
som omfattar vårt kulturarv
och två som redovisar fauna.
Till exempel
berättar en
tavla om flintgruvor, kritbrott
och kritbruket, en annan om
bronsåldersvägen. Området
var bebyggt redan på brons-

Golfen då?
Ingen har väl kunnat undgå
att Kvarnby Gk;s elitlag varit
framgångsrika med två SMtitlar under åren 2009 och
2010.
Våren kommer allt närmare och en spännande golfsäsong närmar sig. Vår välorganiserade damkommitté
ordnar modevisning. Vår välrenommerade pro Madeleine

Nyström visar sig och undervisningen kan börja. Vill
du också spela golf? Vi ger
dig en gedigen grund och
tar hand om dig hela vägen
via vår populära nybörjargolf, tills dina golfsvingar
bär – kurs och medlemskap
2295 kr. Kan du redan spela
så är du hjärtligt välkommen
till oss. Vi erbjuder medlemskap från 495 kr till 4600 kr.
Ingvar Lundborg
www.kvarnbygk.se
Tel 040-49 23 39
info@kvarnbygk.se

Under vintertid håller man
också i gång med gymnastik för att vara i fysisk form inför vårstarten. Dessutom har
man inneträning i golf. Just i
dagarna pågår kurs i medicinsk yoga i ovanvåningen
på klubbkansliet.
Sedan fyra år tillbaka är
bridge ett annat inslag på
samma ställe varje torsdag
med 20 deltagare per omgång. Bridgeresultaten presenteras på vår hemsida. Inför golfpremiären anordnas
regelkurser – också detta ett
årligt återkommande inslag.
Ovannämnda
samman-

Dansk Kirke i Skåne
Der er et stigende behov
for en folkekirkelig betjening af de mange
tusinde danskere, der
bor i Skåne. Derfor
besluttede en gruppe, at
starte en Dansk Kirke i
Skåne.
Vi har fået brugsret over Kirken i Lockarp. Kirken hører
oprindelig til Oxie Forsamling, men de bruger den
næsten ikke mere.
Vi startede med en julegudstjeneste i 2011. Svenska Kyrkan har taget rigtigt
pænt imod os. Vi har allerede et godt samarbejde med

www.bunkeflostrand.nu

Social gemenskap
Kritgubbarna är ett välkänt
uttryck för herrarna i ålderssegmentet 45–90 år. Förutom onsdagsgolfen, cirka
95 deltagare per tillfälle under golfsäsongen, så hjälper
man klubben med arbete på
bana och kring klubbcentra
på vinterhalvåret – ungefär
25 deltagare varje gång. Arbetet brukar avslutas med
en grillad korv med bröd ute
på området.

komster ökar den sociala
samhörigheten samt stärker
klubbkänslan och vi utnyttjar
klubbens fastigheter.

Dansk kyrka

Text och bild:
JMA
Fotnot: Den nu 95-åriga
damen i Österrike heter Theresia Fankhauser. Och ja, hon
yogar fortfarande…

åldern. Vi spelar således golf
på kulturhistoriskt sett intressant område.

www.bunkeflostrand.nu

præsterne i Hyllie, Bunkeflostrand og Oxie. Ud over den
kirkelige betjening vil det
sociale samvær være af stor

betydning. Derfor er der altid
kaffe/te efter gudstjenesten
Arbejdet bakkes op af Danske Sømands- og Udlandskirker i Danmark.
Hvad kan vi tilbyde?
Almindeligvis en månedlig
gudstjeneste- og andre kirkelige handlinger efter forespørgsel. Gudstjenestelisten
vil være at finde på: dsuk.dk/
skaane.
Skulle du/I have spørgsmål skal du være meget velkommen til at kontakte os.
Yderligere oplysninger:
Oluf Steinlein 040-150 233
Maria Brink Hesel 0045
31374602

Gudstjenestelisten
Søndag den 6. maj kl.
10.30
Gudstjeneste
Lockarps Kyrka
Prædikant Pastor Oluf
Stenlein
Søndag den 10. juni kl.
10.30
Gudstjeneste
Lockarps Kyrka
Prædikant Pastor Oluf
Stenlein
Kirkekaffe
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SPF

El-priset

Välkommen som medlem!

Varför är elen dyrare i Sydsverige
än i övriga landet ?

SPF i Bunkeflostrand, en
av Malmös mest aktiva
föreningar för seniorer!

Ja, det är verkligen en
relevant fråga. Den 1
november 2011 delade
Svenska Kraftnät in den
svenska elmarknaden i
fyra elområden.

SPF Bunkeflostrand bildades
1988 och firar alltså 25-års
jubiléum 2013. Föreningen
har i dag ca 500 medlemmar.
Vi har våra medlemsmöten i
Strandkyrkan, Birgittasalen.
Årsavgiften är för närvarande
200 kr/år och du betalar
endast 80 kr vid varje medlemsmöte. Hos oss finner
du, utöver våra medlemsmöten, många olika aktiviteter
som friskvård, studiecirklar,
utfärder med studiebesök
och spännande resor. Aktuell
information om vår förening
finns alltid på vår hemsida
www.spfpension.se/bunkeflostrand
<http://www.spfpension.se/bunkeflostrand>
och på anslagstavlan i foajén
till ICA Ängslätts Centrum.
Varmt välkommen till vår förening!
Margareth Ekberg
Ordförande  

Beslutet att införa elområden
ingår i EU:s strävan att skapa
en gemensam europeisk elmarknad. Uppdelningen gör
det tydligt var i Sverige det
finns behov av att bygga ut
stamnätet för el.
Den ger också en tydlig indikation på var i landet det
finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara
förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen
långa sträckor.

Elpriset olika
För elanvändaren innebär införandet av elområden alltså
att elpriset kan bli olika i de
olika elområdena.

Vill du läsa mer om de olika
elområdena? Gå in på www.
svk.se/Energimarknaden/El
och klicka på Elområden eller www.elradgivningsbyran.
se/Faktabank/Elområden
Birgitta Jeppsson

Ny stadsdelschef
Ur magnatibus dolo te solenis a qui oditias quis minveles cora nulpa susciendese liae eum acea doluptatur,
ute perchictem non pedis volum ut omnist venimini atem laborror as estem est expero omnit

Öppet alla
dagar 8–21
Vi säljer receptfria
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.
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I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört
med efterfrågan på el.
I södra Sverige råder det
motsatta förhållandet. Det
gör att överföringskapaciteten – under vissa timmar
då det råder stora elflöden
genom Sverige – inte alltid
räcker till.

I södra Sverige kan elen från
tid till annan bli dyrare än i
norra Sverige. Under större
delen av året kommer priset
sannolikt att vara detsamma
i alla fyra områdena. I takt
med att investeringar i elnät och ny elproduktion görs
i områden som idag har hög
efterfrågan men låg tillgång,
kommer skillnaderna i elpriserna mellan områdena att
minska.

Bunkeflostrand
www.bunkeflostrand.nu

Andreas Norbrant ny stadsdelschef i Limhamn-Bunkeflo.

Den 1 mars tillträdde jag som
stadsdelschef i LimhamnBunkeflo och det känns fantastiskt roligt att vara på
plats!
Lite kort om mig: Jag började
år 2002 i Malmö stad, då som
ekonomichef i stadsdelen
Kirseberg. År 2006 fick jag
uppdraget som biträdande
stadsdelschef i Rosengård.
Sedan 2009 har jag varit
stadsdelschef i grannstadsdelen Västra Innerstaden.
Jag vet att förvaltningen be-

driver en bra verksamhet och
jag ser fram emot att tillsammans med förtroendevalda
och medarbetare fördjupa
mig i både kortsiktiga och
mer långsiktiga utmaningar.
Limhamn-Bunkeflo är en attraktiv stadsdel att bo i och
framförallt många barnfamiljer väljer att flytta till stadsdelen. En viktig utmaning är
därför att tillgodose utbyggnaden av skolor och förskolor i samma takt som behoven uppstår.

Grunden för hela stadsdelens verksamhet är naturligtvis behoven hos dig som bor i
stadsdelen, men jag är också
nyfiken på vad du som verkar
i stadsdelen har för funderingar. Jag har redan förstått
att det finns stort engagemang i Limhamn-Bunkeflo
och det är mycket på gång.
Jag är beredd att ”kavla upp
skjortärmarna” och tillsammans ska vi ta oss an utmaningarna.
På återseende!

DIKTTÄVLING FÖR BARN!
Hej alla barn!
Vi tänkte ordna en dikttävling för er! Ta chansen och skriv en dikt om dig själv, våren, sommaren
eller om Bunkeflostrand. Bästa dikten publiceras i nästa Bunkefloblad och på hemsidan.
Skicka ditt bidrag senast den 1 oktober till vår box:
Bunkeflostrands villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand
eller maila till styrelsen@bunkeflostrand.nu
Tävlingen delas in i två åldersgrupper, 6–9 år och 10–16 år. Det blir tre huvudpriser
i varje åldersgrupp samt tröstpriser till alla som skickat in. Lycka till!

www.bunkeflostrand.nu
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Bunkeflo Församling

All sanning är en kontaktyta med Gud!
Jag tror att det finns en
och annan som längtar efter pingsten. Kanske inte lika många och
lika mycket längre sen
Annandag Pingst togs
bort som helgdag.
I kyrkan längtar vi alltid efter
pingsten (och vi firar fortfarande Annandag Pingst, trots
att det inte längre är helgdag, måndag 28 maj kl. 19 i
Strandkyrkan, Välkommen!).
Varför längtar vi efter pings-

ten? Varför vi firar Jul och
påsk, när Jesus föds och
dör och uppstår är ju tydligt. Men pingsten, vad händer då egentligen? Vid pingsten firar Kyrkan den helige
Ande. Vi firar att Gud som
är Fader, Son och Ande inte
lämnat jorden och människorna ensamma utan att Gud
finns närvarande här hos oss
genom sin Ande. Jag brukar säga till mina konfirmander att Anden är som luft. Vi
ser honom inte men vi kan
se hans verk – vi ser inte vinden blåsa men vi ser att flaggorna fladdrar. Och så behöver vi ju luft för att leva, luft
att Andas, på samma sätt
behöver vi Anden, Gud för att
leva.
I bibeln beskrivs Anden
som sanningens Ande, det
vill säga Andens uppdrag
är att visa oss sanningen.
Sanningen om oss själva
men också sanningen om

Gud. Gud är nitiskt intresserad av sanningen, inte för att
kunna peka ut fel och brister och säga – haha, vad var
det jag sa, du klarar ju ingenting. Utan för att Gud är
intresserad av hur mitt liv är,
inte hur det borde vara eller
skulle kunna vara, sådant
som vi lätt drömmar oss bort
till. Utan Gud är intresserad
av hur ditt liv är, just nu och
just här. Därför är all sanning
en kontaktyta med Gud, hur
”oreligiös” och oandlig den
än verkar, för är den sann är
den en möjlighet och en väg
att tala med Gud. På samma
sätt är all lögn, hur religiös
och from den än verkar något
som skiljer oss från Gud.
Därför kan det ärliga tvivlet och rentav otrons strävan
efter sanning vara en väg att
få en relation till Gud. För det
finns inget annat sätt att söka
Gud än genom sanningen.
Jesus säger ju också om sig
själv: Jag är Sanningen. Därför längtar jag efter pingsten, då Gud genom sin Ande
påminner mig om att Gud vill
veta hur jag har det, hur mitt
liv faktiskt ser ut. Men också
att det är just i det livet, hur
stressat, ensamt, oroligt,
glädjefyllt eller hoppfullt det
än är, som jag kan ha en relation med Gud.

firmation med mässa kl.10:00
i Bunkeflo kyrka.

Pingstdagens Högmässa
söndagen 27 maj, kl. 10:00 i
Strandkyrkan.
Musikgudstjänst, söndagen 3 juni kl. 18:00 i Bunkeflo kyrka. Då sjunger kören
Vivaldis Gloria.
Konfirmationsläsning
Det är också tid att anmäla
sig till höstens konfirmandgrupper. Alla som är födda
1998 är välkomna att anmäla
sig. Det finns en sommargrupp (internatläger i början av sommarlovet) och en
höst-vårgrupp som kallas XP.
Där kommer vi under hösten
att ha traditionell undervisning i Strandkyrkan, medan
vi under våren åker på en
dagsutflykt i månaden.
Vårfest
firar vi söndagen den 13 maj
i Strandkyrkan kl 16. Först en
musicalgudstjänst med barnkörerna: Mosecalen. Och
sedan andra festligheter. För
alla. Bokstavligen för alla i
alla åldrar.

Utfärder
6 juni är det utfärd till BonBon-land för alla barn och
familjer, som är med i våra
grupper.
12 juni ordnar vi en utfärd
för alla i våra diakonala samlingar. Till hjärtat av Skåne.
Anmälan om deltagande till
Församlingsexpeditionen,
Klagshamnsväg 44, 218 37
Bunkeflostrand
Eller maila: bunkeflo.
malmo@svenskakyrkan.se

Familjedagar och församlingsläger 25–27/5
Några dagar då vi är tillsammans i all enkelhet, kopplar av, äter gott, är stilla
inför Guds Ord, sjunger, går
sköna promenader, har trevliga kvällar med lite galenskaper ... Helt enkelt ett
församlingsläger för alla vuxna och barn, äldre och
yngre, ensamstående och
familjer
Plats: Bökebäcksgården i
Kullabygden.

Strandängarna

Naturreservatet Bunkeflo strandängar
I BunkefloBladet nr 2
2011 skrev jag för villaföreningens styrelse om
Bunkeflo
strandängar
och om vilken fantastisk förmån det är för oss
som bor i Bunkeflostrand
att ha nära till havet och
till ett av Malmös mest
värdefulla naturområden.
Jag informerade om vilka
gårdar, som fåren och korna
kommer från. Jag skrev
också om att styrelsen hade
föreslagit kommunen att anslå mer information om naturreservatet.
Nu kan vi konstatera att
kommunen har placerat ut
skyltar på flera ställen vid naturreservatets gränser med
vissa förbud för att värna området. Kommunen kommer
dock att se över och förtydliga
de regler som gäller t.ex. hundar. Vi återkommer med information kring detta.
Redan i mars 2007 fattade
kommunfullmäktige
beslut
om att bilda naturreservatet
Bunkeflo strandängar, men
beslutet överklagades. I januari 2010 valde regeringen att
gå på kommunens linje och
avslog markägarnas överklaganden. Därmed vann kom-

munfullmäktiges beslut laga
kraft. Bunkeflo strandängar
är Malmös första naturreservat.
Området är utpekat av staten som riksintresse för naturvård och i kommunens naturvårdsprogram klassat som
högsta naturvärde. Den del
av området som utgör naturreservatet sträcker sig från
Lernacken i norr ner till Klagshamnsudden i söder.
Längs med hela kuststräckan
finns en rad sällsynta och
skyddsvärda växt- och djurarter. Skälet till de höga naturvärdena är att ängarna
årligen översvämmas av saltvatten.
Saltvattnet som normalt är
ett växtgift gör att bara specialanpassade växter klarar sig
där – den speciella strandängsfloran. Förutom saltet måste växterna även tåla
att betas. Sammantaget kan
man konstatera att växterna
får utstå en hårdhänt behandling på strandängarna.
Insektsfaunan är artrik på
ängarna. Eftersom många insektsarter är mycket kräsna
med vilka växter de lever på,
erbjuder ett artrikt växtsamhälle livsmiljö för många insektsarter. I sin tur skapar

den rika floran och insektsfaunan också förutsättningar
för en mängd fåglar och andra djur i området. Rådjur
kan man också se både på
strandängarna och uppe på
Lernacken.
De grunda bottnarna utanför
kusten är mycket viktiga uppväxtområden för fisk och andra marina organismer. Tre
meters djup nås först 2 km
utanför land i jämnhöjd med
Klagshamnsuddens yttersta
spets.
Kulturhistoriskt är området intressant eftersom det i stort
sett utnyttjats som betesmark
ända sedan bronsåldern. Det
landskap som finns här idag
är därmed en mycket gammal
kulturprodukt, väl i klass med
stadens gamla byggnader.
Strandängarna har lång historisk kulturpåverkan och var
under medeltid och framåt utmarker till byarna på slätten
innanför kusten.
Ni som vill veta mer om naturreservatet, t.ex. om reservatsbeslutet, skötselplanen, skötselkartan och inte
minst om floran och faunan
kan hitta mer information på
Malmö stads webbplats (se
nedan). Det är också därifrån

Dessa informativa skyltar finns
uppsatta lite var stans längs
Strandängarna, stanna gärna till
och läs igenom vad där står.

som jag har hämtat huvuddelen av informationen.
Länkar:
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/
Oversiktsplaner--strategier/
Naturreservat-Bunkeflo-strandangar.html
http://www.malmo.se/Medb or g are / Idrot t- -fr it i d / N atur- -friluf tsliv / Natur- - ochrekreationsomraden/
Bunkeflo-strandangar.html
Jan Herbertson

Marco Aldén

Snälla matte
och husse ta
upp mitt bajs!

Gudstjänster under våren
och sommaren.
Då firas Högmässa i församlingen varje söndag kl.
10:00. Nästan alltid i Strandkyrkan men på Kristi Himmelsfärdsdag och Midsommardagen i Bunkeflo kyrka.
Några särskilda gudstjänster som vi vill lyfta fram:
Kristi Himmelsfärds dag,
17 maj, då vi för första
gången kommer att fira kon-

Är du medlem i Villaföreningen?
Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening.
Sätt in 150:-/hushåll på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn och adress
samt vilket år avgiften avser.
10
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Aktiviteter

Aktivitetsplan VÅREN 2012

En del har hänt hittills under 2012…

från Bunkeflostrands Villaförening

Årsmötet hölls i år den
13 februari.

Måndagen den 16 april kl. 19.00 i Strandkyrkan

Trädgården – husets största rum

Vi hade bjudit in Näringslivsdirektör, Pehr Andersson,
som informerade oss om planer och utveckling för Malmö.
Avgående ordförande Lana
Jönsson, Kristian Antonsson och Johnny Pennsäter
avtackades för sin tid i styrelsen av nyvalda ordföranden,
Birgitta Jeppsson.
Det var ganska många medlemmar som kom till årsmötet. Alla som kom fick vår nya

Föreläsning av Anna Hedrén från Trädgårdsform som kommer att bjuda på inspiration, tips och idéer om hur man
kan förändra eller komplettera i sin trädgård. Kom ihåg att ta med papper och penna!
För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort,
icke medlemmar betalar 50:-/hushåll (betalas på plats).
OBS! Föranmälan krävs antingen via hemsidan,
mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post:
Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand.
OSA senast 13/4.
marknadsföringsprodukt, en
miljövänlig tygkasse!

Söndagen den 29 april kl. 07:00 vid Strandängarna
Måndagen den 19 mars
fick besök av den fantastiske historieberättaren Jacques Schultze.
Allra först fick vi lära oss
att det heter Kalendegatan och INTE Kalendergatan! I samband med det fick
vi höra historien om mjölnaren som sadlade om till starkdryckstillverkare och hans fru
Karna, som för övrigt bodde
på just Kalendegatan.
Historien om Nils Werngren gick ju inte iheller av
för hackor. Han var kapten
på Sveriges första världs-

omseglare. Det var en liten
skuta och av de åtta besättningsmännen hade endast
en ung man sett hav tidigare.
Väldigt spännande!
Vi fick också höra vilken
häxjakt som pågick i Malmö
förr i tiden och hur man t.ex.
kunde finna ut om en kvinna
var häxa eller inte genom att
slänga henne i vattnet, sjönk
hon inte var hon en häxa!
Intressant att höra Jacques berätta väldigt inlevelsefullt de olika historierna
och skratten var verkligen
många denna lyckade kväll!
Bild: JMA

Upplev våra vackra fåglar tillsammans med Erik Hirschfeld. Promenaden pågår
minst 2 timmar beroende på frågor. Ta på er stövlar! Samling sker längst ner på
John Lundvallsgatan.
För medlemmar är vandringen gratis mot uppvisande av medlemskort, icke
medlemmar betalar 50:-/hushåll (betalas på plats). OBS! Mycket begränsat
antal platser! Föranmälan krävs antingen via hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller post: Bunkeflostrands Villaförening, Box 26, 218 24 Bunkeflostrand. OSA senast 27/4.

Måndagen den 30 april kl. 20:30, pumphuset vid Strandängarna

Valborgsfirande
Traditionsenligt inbjuder Villaföreningen till årets festligheter. Årets
vårtalare blir Jamal-El-Haj, stadsdelsfullmäktigeordförande i Limhamn–Bunkeflo. Bunkeflostrands skönsjungande kyrkokör står för
vårsångerna. Fackeltåg med bl.a. Scouterna kommer i år att utgå
från Grevens Park. Samling kl. 20.00 och avgår kl. 20.15. Elden
tänds ca kl. 20.30.

Trafikmanifestation
Våra ständigt återkommande trafikmanifestationer!
En del kanske är trötta på
oss, men då får de vara det!
Vi får alltid många tummar
upp, nickningar och hälsningar från många som kör
förbi oss. En del stannar och
talar om att de verkligen uppskattar vårt arbete. Från rektorerna på skolorna får vi
också mycket positiva kommentarer. Det finns också de
föräldrar som stannar till och
säger att det nästan aldrig
är någon bil som stannar när
dom ska gå över övergångsstället på Klagshamnsvägen
med sina barn dom morgnar
när inte vi står där!

12

fågelvandring

Lördagen den 12 maj kl. 11–14, Ängslättskolans matsal

Barnloppis
Nu inför våren/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 11/5. Ni som bokat plats för att
sälja får tillträde kl. 10.00.
www.bunkeflostrand.nu
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damLaget

Michaela Bengtsson

Josefine Ljungberg Palm

2. Vad är dina bästa egenskaper som fotbollsspelare?
– Jag har vinnarskalle, stor
vilja att bli bättre och kämpar
alltid för lagets bästa.
3. Vad har du för förhoppningar på den kommande
säsongen?
– Att stanna kvar i ettan som
nykomling.
4. Vem är världens bästa
fotbollsspelare?
– Kan inte utse en favorit.
5. Vad gör du helst på
fritiden?
– Tar det lugnt och kollar
även mycket på fotboll och
annan sport.

Tina Weiffert

damLaget
första året i söderettan – och sista!

nyförvärv

1. Vad är dina intryck av
LB07 så här långt?
– Allt känns bra, det är ett
bra lag och jag trivs mycket
bra.

1. Vad är dina intryck av
LB07 så här långt?
– Jag har väldigt bra första
intryck. Det är en bra klubb
med mycket bra lagkamrater
och tränare och allt har fungerat bra.
2. Vad är dina bästa egenskaper som fotbollsspelare?
– Jag är teknisk, målfarlig
och har ett bra tillslag på
bollen.
3. Vad har du för förhoppningar på den kommande
säsongen?
– Att det ska gå bra för oss
i ettan och att vi ska komma
topp sex och nå ”superettan” (ny serie för säsongen
2013).
4. Vem är världens bästa
fotbollsspelare?
– Messi
5. Vad gör du helst på
fritiden?
– Spelar golf, umgås med
familj och kompisar.

Caroline Glantz

1. Vad är dina intryck av
LB07 så här långt?
– Jättebra, jag kände de
flesta spelarna sedan tidigare och klubben är väldigt
välorganiserad.
2. Vad är dina bästa egenskaper som fotbollsspelare?
– Min teknik, jag är målfarlig
och har bra speluppfattning.
3. Vad har du för förhoppningar på den kommande
säsongen?
– Jag har precis skadat korsbandet så jag får se vad som
händer och om det blir något
spel för min del. Just nu
känns det väldigt dystert.
4. Vem är världens bästa
fotbollsspelare?
– Ronaldo
5. Vad gör du helst på
fritiden?
– Umgås med familj och
vänner.

1. Vad är dina intryck av
LB07 så här långt?
– En rutinerad klubb, med
många äldre spelare som
kan mycket fotboll.Laget har
en stark vilja och alla jobbar
mot samma mål och för
varandra.
2. Vad är dina bästa egenskaper som fotbollsspelare?
– Jag har alltid en vilja att
lära mig nya saker, jag pratar
bra och ger aldrig upp.
3. Vad har du för förhoppningar på den kommande
säsongen?
– Att jag ska utvecklas som
fotbollsspelare, komma upp
i tempo och bli starkare i
kroppen samt bli stabilare
som målvakt.
4. Vem är världens bästa
fotbollsspelare?
– Svårt att svara på men jag
har Casillas som förebild.

En stor utmaning väntar
LB07:s damer 2012. För första
gången någonsin kommer
laget att spela i Söderettan,
en av två serier direkt under
Allsvenskan, men första året i
Söderettan kommer garanterat
att också att bli det sista året i
den serien. Från och med 2013
läggs de högsta serierna om
från att vara Allsvenskan (12
lag), Söderettan (12 lag) och
Norrettan (12 lag), Division 2 (9
serier med 10 lag vardera) till
att bli Allsvenskan (12 lag), Damettan (motsvarande Superettan bland herrarna) (14 lag),
Division 1 (6 serier med 12 lag
vardera). Vad som händer för
lag i Söderettan beroende på
placering är följande:
• Lag 1 och 2 får kvala mot lag
1 och 2 i Norrettan, de två segrarna går upp i Allsvenskan,
förlorarna spelar i Damettan.
• Lag 3 till 6 spelar nästa år i
Damettan.
• Det bästa av lag 7 (Söderresp. Norrettan) spelar kval
mot de tre bästa Division 2
lagen om 2 platser i Damettan
och 2 platser i Division 1.
• Det andra lag 7 (Söder- resp.
Norrettan) spelar nästa år i Division 1 tillsammans med lag 8
till 12 (och lag från Division 2).

2013 kommer med andra
ord damlaget att spela i Allsvenskan, Damettan eller Division 1. Allsvenskan och Damettan får naturligtvis ses som
ett avancemang medan Division 1 som en degradering,
om än mindre än till gamla Division 2. Med de tuffa förutsättningarna kan målsättningen
inte bli annan än att komma
som sämst sexa, ett otroligt
tufft mål för en nykomling, men
absolut inte en omöjlighet. Ett
”normalt” år hade en naturlig
målsättning för en nykomling
varit att hålla sig kvar, dvs. bli
som sämst nia.
Finns det då möjlighet att
uppfylla målet? Sett till försäsongen så här långt så ser det
bra ut. Först spelades 4 inomhuscuper med idel segrar (1:a
och 2:a i Tomtecupen, 1:a och
3:a i Skånecupen, 1:a och 3:a
i Blentarpscupen, 1:a i Nils
Holgerssons damcup). Efter
det har det i skrivande stund
spelats 7 träningsmatcher där
man vunnit 5 (bl.a. mot Allsvenska Vittsjö GIK) och förlorat endast mot Sveriges
och Danmarks bästa damlag
(LdB FC resp. Brøndby IF),
båda dessutom minst kvartsfinalister i Champions League.

Träningsdosen har ökats till 4
pass i veckan och närvaron
bland de 24 spelarna i truppen
har varit mycket hög förutom
ett par veckor i mars då laget
drabbades av återkommande
sjukdomar. Bara en spelare
har lämnat definitivt för flytt
till Sundsvall, fem stycken bra
nyförvärv har stärkt truppen
(målvakterna Krista Pace från
Vittsjö och Caroline Glantz
från Husie samt utespelarna
Tina Weiffert från Kick, Josefine Ljungberg-Palm och Michela Bengtsson från LdB FC).
En eller två rutinerade utespelare till skulle göra truppen helt
komplett, men det finns ingen
oro för att dagens trupp inte
ska räcka till så länge inga
långvariga skador inträffar på
nyckelspelare.
2012 kommer att innebära
helt andra resor, förra året
åkte vi som längst till Ljungby
och Varberg samtidigt som vi
hade riktigt nära matcher mot
Husie, Borgeby och Höllviken.
I år är den kortaste resan till
Växjö och den längsta till Mallbacken, ca 10 mil norr om Karlstad. Det blir även fler matcher,
22 istället för 18, det kommer
att bli en krävande säsong. Vi
kommer dessutom endast att

få byta in 3 spelare per match,
tidigare var det fria byten, det
innebär naturligtvis att alla
spelarna måste orka mer än
tidigare då man kunde gå ut
o vila för att sedan komma tillbaka, men tränare Kenneth
Mattsson och assisterande
Douglas Stålhammar har sett
till att det blivit mycket mer
styrka och kondition. Även
organisatoriskt och runt om
matcherna krävs det en hel del
mer, mycket är redan ordnat,
men känner du att du skulle
vilja hjälpa till med något så
tveka inte att kontakta t.ex.
kansliet på Brovallen. All hjälp
underlättar och gör upplevelsen av matcherna bättre
för alla.
Vi hoppas på stort stöd vid
framförallt våra hemmamatcher som samtliga kommer
att spelas på Brovallen på lördagar kl. 15:00 med ett enda
undantag, en match blir onsdagen 1:e augusti kl. 19:00
(spelprogram finns på annan
plats i tidningen). Vi inleder serien med att möta IFK Norrköping DFK lördagen 14:e april
på hemmaplan och hoppas
på en stor publik då vi påbörjar
resan som vi hoppas avslutas
med minst Damettan 2013.

5. Vad gör du helst på
fritiden?
– Reser
Krista Pace
1. Vad är dina intryck av
LB07 så här långt?
– Jag gillar klubben mycket.
Den är välorganiserad och
tar väl hand om spelarna.
2. Vad är dina bästa egenskaper som fotbollsspelare?
– Jag är bra på att läsa
av spelet och är bra med
fötterna.

3. Vad har du för förhoppningar på den kommande
säsongen?
– Att vinna förstås. Topp tre
skulle vara jättebra.
4. Vem är världens bästa
fotbollsspelare?
– Som målvakt skulle jag
säga Casillas.

5. Vad gör du helst på
fritiden?
– Lagar mat, springer och
läser böcker.

Gynna våra sponsorer – de gynnar oss!
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herrLaget
nyförvärv

herrLaget
4:e året med eroL som tränare och speL i division 1!
Samtidigt som jag avslutat
mina studier som Elit-tränare
på Göteborgs Universitet så
vet jag att det blir det tuffaste
året att hålla oss kvar i Division 1.

Hisham Ali
Position i laget: Mittfältare
Född: 1991-03-30
Längd: 175cm
Vikt: 72kg
Moderklubb: BK Olympic
Kom från: Malmö FF
Kom år: 2012
Landskamper: 6st U23
Palestina

Firat Sahan
Position i laget: Mittfältare
Född: 1986-05-19
Längd: 180 cm
Vikt: 75 kg
Moderklubb: IFK Malmö
Kom från: Kvarnby IK
Kom år: 2012
Landskamper: 0

Felix Narin
Position i laget: Försvarare
Född: 1987-07-16
Längd: 184cm
Vikt: 85kg
Moderklubb: Dalby GIF
Kom från: Kvarnby IK
Kom år: 2012
Landskamper: 0

Jonas Pantelidis
Position i laget: Mittfältare
Född: 1985-11-12
Längd: 170cm
Vikt: 68kg
Moderklubb: Kulladals FF
Kom från: ST. Francis
College
Kom år: 2012
Landskamper: 0

Pedram Abedini
– Uppflyttad från U19
Position i laget: Försvarare
Född: 1993-04-07
Längd: 170cm
Vikt: 69kg
Moderklubb: BK Olympic
Kom från: FC Malmö
Kom år: 2009
Landskamper: 0

Christoffer Eklund
Position i laget: Målvakt
Född: 1990-09-26
Längd: 193cm
Vikt: 90kg
Moderklubb: Vittskövle IF
Kom från: Kristianstads FF
Kom år: 2012
Landskamper: 0

Kristofer Jeppsson
Position i laget: Mittfältare
Född: 1993-07-28
Längd: 177cm
Vikt: 79kg
Moderklubb: Bunkeflo IF
Kom från: Malmö FF
Kom år: 2012
Landskamper: 0

Ett stort tack vill jag utdela
Esad Hamzic (Materialförvaltare) som efter 8 år nyligen
blev uppsagd. Han har varit en
vän och en stor stöttesten för
spelarna under åren.
Vid min sida under åren har
jag haft en vän och hjälptränare i Almir Buhic som alltid
har ställt upp och kommer att
fortsätta som vanligt.
P.g.a. nedskärningar så har
vi tagit in en ny ledare, Ertan
Zeki som dels vill utveckla
sig som tränare kommer att
hjälpa oss både som hjälptränare och Lagledare. Han gör
detta ideellt.
7 av startspelarna vs Kristianstad som vi slog 4-0 i sista
matchen 2011 är inte kvar pga.
vår ekonomiska situation. Det
största orosmomentet är att vi
i skrivande stund fortfarande
saknar målvakt. 2 spelare från

Nils Löfberg
– Uppflyttad från U19
Position i laget: Målvakt
Född: 1995-11-09
Längd: 198cm
Vikt: 91kg
Moderklubb: Lilla Torg FF
Kom från: IFK Malmö
Kom år: 2012
Landskamper: 0

de egna leden har flyttats upp i
A-truppen och man märker nu
att de går på knäna efter en
väldigt inspirerande januari,
februari månad.
Det samma gällde våra 2 ungdomar Saman Ghoddos och
Jesper Modig förra året men
som nu verkligen är bättre förberedda för seriespelet och
konkurrerar definitivt om en
plats i startelvan. Jag grubblade senast igår om just våra
ungdomar och våra reserver
som inte kommer att få den
matchning som krävs för att
bibehålla ett högt matchtempo
så att de kan bli rättvist bedömda när de verkligen får
chansen.
U19 killarna får sina U19
matcher då och då men härdas
inte på samma sätt som seniorfotbollen gör. Tuffast blir det
att motivera våra överåriga då
de inte får någon matchning
alls ibland. Jag presenterade
ett förslag till styrelsen men
även en ideell tränare och endast domarkostnader vid ca.
10 tillfällen under ett helår var

för mycket för vår tuffa ekonomi.
Jag vill ändå lyfta fram alla de
4 senaste nyförvärven som
helt kostnadsfritt har accepterat att tillhöra vår förening
och jag hoppas att vi som förening kan bjuda tillbaks en
dag.
Besitter kvaliteter
Glädjande i år är att våra korsbandskadade från förra året,
Bovar Karim och Anes Mravac
sakta men säkert börjat träna
med oss. Bovar förväntar jag
mig mycket av i år eftersom
han i sina bästa stunder besitter kvaliteter som kan avgöra matcher åt oss. Han som
kapten har ett stort ansvar
precis som vår vice kapten och
lika duktiga spelare Xhevdet
Llumnica att inte bara göra bra
ifrån sig på planen utan även
utanför stå för papparollen åt
våra yngre spelare.

ning har inte gett laget optimala förutsättningar varken
fysiskt eller i form av gruppdynamiskt och jag hoppas att
vår yngre generation med ett
par äldre spelare kan ge laget
en större stabilitet i framtiden.
Nu har vi ett jobb att utföra och
en bra lagmoral som Athletic
Bilbao visade mot Johan Anderssons (klubbchefens) Man
U i Euro League kan bära
långt. Ödmjukheten att alltid
göra det defensiva jobbet
kommer att krävas i varje
match för att ta ca 32-35 poäng
som betyder säkrat kontrakt.
Erol Bekir, Tränare

10–12 nya spelare årligen och
som förra året flera skadade
spelare som blev klara för oss
5 i 12 utan en försäsongsträ-

Nemanja Lekanovic
– Uppflyttad från U19
Position i laget: Mittfältare
Född: 1993-04-14
Längd: 181cm
Vikt: 70kg
Moderklubb: Nydala IF
Kom från: FC Malmö
Kom år: 2009
Landskamper: 0

Missa inte första
hemmamatchen
söndagen den 22 april
kl 16.00 på Limhamns IP
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Tvätta rätt. Stöd LB07.
Köp Woolite flytande tvättmedel
Woolite uppfyller alla gällande miljökrav i Sverige. Tvättmedlet har en unik formula som tvättar effektivt och skyddar
dina kläder mot att tappa färg och form. Det passar alla
textilier, även ylle och silke.
En förpackning innehåller 8 st 2 liters flaskor och räcker till
ca 340 tvättar = hel årsförbrukning!
Genom ditt köp av Woolite tvättmedel bidrar du till en aktiv
och rolig vardag för ca 1 000 aktiva barn och unga i LB07.
Du stöder även BRIS och Rädda barnen.

Jag vill beställa!
Antal förpackningar: ______________________________
Namn: _________________________________________
Adress: ________________________________________
Postnummer: ____________________________________
Telefon: ________________________________________
Orderdatum: _____________________________________
Behöver ni mer information? Kontakta då LB07 på kansli@lb07.se

Kniv & Gaffel

Gör din bolåneaffär via oss
Bli helkund och ta del av våra förmåner

Mobilia och Jägersro Center
Husmanskost och specialaren Dansk fläskestek

Träffa någon av våra rådgivare och skapa en långsiktig relation.
I vår lobby som är öppen 06-22 kan du via automater göra
insättningar och uttag.

Stort salladsbord ingår till alla varmrätter

Vi erbjuder även catering!

Limhamn Järnvägsgatan 37
Telefon 040-667 67 80

För mer info ring 040-84566 eller besök vår hemsida www.knivochgaffel.se
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fotboLLsLekskoLa
med gLädjen i fokus!
I LB07:s FotbollsLEKskola
är det full fokus på det som
borde vara det mest självklara
inom fotbollen, oavsett ålder
och kön på spelarna, lek och
glädje! Alla barn kommer inte
att välja fotbollen som sin slutliga idrott eller hobby. Några
kommer att cykla enhjuling,
vissa sluka svärd och andra
kommer kanske att samla
på fjärilar på sin fritid. Men
i LB07 ser man det som sin
uppgift att, så länge barnen
är engagerade i FotbollsLEKskolan, skapa en så stimulerande miljö som möjligt så
att barn och föräldrar kanske
grips av en livslång kärlek till
fotboll i allmänhet och LB07
i synnerhet. Verksamheten
är ideell och den ideella drivkraften kommer att få en allt
viktigare roll i samhället. I ett
samhälle som ständigt blir
hårdare och kallare blir behovet av oaser där lek och
glädje prioriteras allt viktigare
för både barn, ungdomar och
vuxna.
LB07 har valt att använda
sig av just föräldrar som ledare, dels för att barnen skall
känna den trygghet som krävs
för att ge sig ut i en ny miljö
och dels för att skapa ett
grundläggande engagemang
hos föräldrarna. Ledarna i
FotbollsLEKskolan behöver
inga tidigare tränarkurser,
LB07 tillhandahåller den utbildning som krävs. Fotboll
för de yngsta skall vara en
lek och det är det i LB07.
FotbollsLEKkolan riktar sig
i år till barn födda 2008. Grupperna består av både pojkar
och flickor och är uppdelade
i en Limhamns- och en Bunkeflogrupp. Dock är ett av
veckans två pass gemensamt
och då träffas barnen från
Bunkeflo och Limhamn för ett
kollektivt pass i fantastiska
Wihlborgs Arena. I Wihlborgs
Arena är förutsättningarna för
att leka fotboll ultimata med
en perfekt konstgräsplan inomhus som är grön och jämn
året runt oavsett väder och

vind. Föräldrar till barn födda
2007, 2006, 2005 & 2004 är
också välkomna att höra av
sig till undertecknad. Övriga
åldersgrupper då ber vi kontakta klubben direkt för information och kontaktuppgifter
till lag och ansvarig ledare.
Jonas Snygg, ansvarig för
LB07:s FotbollsLEKskola
Barnen skall ha kul, men samtidigt lära sig hur man uppför
sig. Det är här grunden läggs
för det beteende som är en
förutsättning för att dom skall
fungera i en grupp eller lag
där man tillsammans strävar
efter ett gemensamt mål. Principen är densamma oavsett
om målet är att vinna divison
ett med A-laget eller att ha
kul i FotbollsLEKskolan. Alla
måste respektera varandra,
visa hänsyn och hålla sig inom
de ramar ledaren sätter upp.
Det viktigaste här är inte att
dribbla av ett helt motståndarlag, att trixa till hundra
samtidigt som man balanserar
en apelsin på näsan eller att
vinna skytteligan. Det viktigaste är att alla har kul och på
köpet får chansen att skaffa
nya kompisar.”
Jonas Snygg är det första
ansikte i LB07 som barnen
möter och det är ett stort ansvar som vilar på hans axlar.
Ofta är det första gången föräldrarna släpper ansvaret till
en vuxen utanför familjen eller
dagisverksamheten. Jonas
är medveten om ansvaret
och har, precis som Sickan
i Jönssonligan, en noga uträknad plan, tajmad och klar
in i MINSTA detalj. Verksamheten i FotbollsLEKskolan
har mycket gemensamt med
all annan verksamhet i fotbollsvärlden. Det är viktigt att
barnen; lyssnar på ledaren,
tar till sig instruktioner, respekterar sina kompisar och ledarna samt att de håller koll på
sin utrustning. Lär sig barnen
detta kommer livet som fotbollsspelare att flyta på betydligt smidigare än om man
INTE lär sig det redan i tidig

ålder. Det skall understrykas
att det inte råder någon kadaverdisciplin i FotbollsLEKskolan. Undertecknad som
avnjutit ett par pass kan garantera att det är leken och
glädjen som står i fokus och
att barnen verkligen njuter av
att LEKA fotboll.
Så hur ser det ut när en fyraåring börjar sin fotbollskarriär?
Jonas förklarar:
”Föräldrarna tar kontakt med
mig och anmäler sitt barn
till FotbollsLEKskolan och
gärna sig själv som ledare.
Vi kommer att ha AVSPARK
i slutet på april! Man får lov
att prova på verksamheten
vid 4 tillfällen sedan måste
medlemsavgift betalas. När
medlemsavgift är betald får
de sitt ”Startpaket” som består av: Vattenflaska, matchtröja, shorts och strumpor. Det
är viktigt att alla har likadana
kläder så att ingen känner
sig utanför, vi vill att alla skall
känna sig lika mycket värda
och om någon kommer i en
Barcelonatröja och någon

annan i en Kalle Anka tröja
kan det bli väldigt fel. Det får
aldrig bli en tävling i vem som
har coolast tröja. Nu är barnen
i LB07 förvisso lyckligt lottade
eftersom ALLA har den finaste tröjan, den röda matchtröjan med LB07 emblemet
på rätt plats på tröjan, närmst
hjärtat!” Övningarna på träningarna är plockade ur ett
väl genomtänkt koncept och
anpassat efter kunskapsnivån
hos barnen. Ett par saker är
centrala; passa, skjuta, nicka,
driva bollen och skjuta.
”Det är viktigt att barnen använder båda fötterna så att
de inte utvecklar en rätt och
en fel fot. Det finns alldeles
för många skräckexempel på
spelare som är enbenta för
att de inte uppmuntrades att
använda båda sina fötter när
de växte upp.” Säger Jonas
Snygg med emfas.
LB07 FotbollsLEKskola
Jonas Snygg
Tel: 040-51 02 17
E-post: jonas@lb07.se
Hemsida: LB07.SE
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Med Målet i fokus

* Proven faster at 20m to 1.5m. Source: Dr. Ewald Henning University of Duisburg-Essen, Germany

BLI MEDLEM!
DIN INSATS
GÖR SKILLNAD!
Så här enkelt blir du Medlem & vår Kompis:
Sätt in 375 kronor på Bankgiro: 951-6451.
V.V. uppge: namn, adress, e-post och mobilnummer.
Eller ring oss på 040-510002 så berättar vi mer.
Håll utkik efter erbjudande på LB07.SE!
Heja LB07!
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Vi tänker lite annorlunda.
Vi räknar lite annorlunda.
Vi bygger lite annorlunda.

Here We Go
www.HereWeGo.se

VI ARRANGERAR DIN SPORTRESA!
HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA!

HWGsport .se
Vi ska vara
bäst på
hemmaplan

HWGsport .se
motor

HWGmotorsport.se

Sköna söndag
hos

HÅRKAMMAREN

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

MVB är helt enkelt ett lite annorlunda byggföretag
med verksamhet framför allt i Skåne, Stockholm och Göteborg.

den 6/5 kl. 12–16

Tillsammans med:
Vi tre och en trädgård • MargaretaMaria kläder,
smycken, sjalar • Tehuset Shiva • Agenda muskelterapi • Ashtanga Yoga Mysores • Synonym Kinesisk/
Japansk massage • Catering till student o fester
• Plesner’s hudvård • Inredning från Living and room
• Mossängen Mat & Trädgård AB.

Vår ﬁlosoﬁ är att leverera, att ge mer än förväntat i alla delar.
I kvalitet, i tid och i ekonomi.

VARMT VÄLKOMNA!

Vi har otaliga exempel på det. Gå in på www.mvbab.se

Gunilla Sandberg
Telefon: 0734-42 63 19, 15 37 46
John Lundvallsgatan 48, Bunkeflostrand

och syna oss i sömmarna. Välkommen!

Hos oss bor arbetsglädjen
ETT ANNORLUNDA BYGGFÖRETAG
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LIMHAMNSKAJEN.
MED HAVET SOM GRANNE.

Ledaren
mikaeL eriksson ordförande i Lb07
Efter en (väldigt) kort vinter så har vi redan fått ställa fram klockan till sommartid, och de första träningsmatcherna för både
seniorer och juniorer har
börjat.
Hos damseniorerna så premiärspel i näst högsta divisionen,
och jag hoppas att så många
som möjligt kan komma på
matcherna och heja fram dem.
På herrsidan så har vi medvetet försökt att föra fram flera av

våra duktiga juniorer så att de
får känna på hetluften i Division
1. Både på herr- och damsidan
ser det alltså ut att bli en riktigt
spännande säsong.
Även på juniorsidan så märks
det att lagen är laddade, ändå
från de minstas spel på Bulltofta via spel i Sanktan till de äldre juniorerna.
Med över 1 000 spelare, 150
ledare och nästan 50 lag i seriespel så kommer LB07 att synas på planerna i hela Sverige!
Vi har bland de största ungdomsverksamheterna i Sverige på fotbollssidan, och det

IF Limhamn Bunkeflo

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

Sätt familjen i en bättre sits.
Nya B-Klass
Nya B-Klass är ett tryggt val, för såväl stora som små. Som standard finns till exempel
trötthetsvarnaren ATTENTION ASSIST och kollisionsvarnaren COLLISION PREVENTION
ASSIST. Trots det kompakta formatet finns det gott om utrymme på alla platser i bilen.
Pris fr. 224.900 kr. Välkommen in till oss för provkörning.

Vår vision att skapa en förening för 2000-talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen. Vi tror att idrotten behövs alltmer i takt med att samhället fragmenteras,
vilket innebär att det uppstår behov av nya mötesplatser.
För många människor kan en modern och stark förening
bli kittet – det som förenar och bidrar till lust och glädje.
Därför måste alltid idrottsrörelsen vara större än själva
idrottsprestationen. Därför är fotbollen ett verktyg för att
nå högre mål.
Vår verksamhet inbegriper så mycket mer än elitfotboll. Vi
är redan idag en av Sveriges största breddföreningar med
lag alla åldersgrupper för både flickor och pojkar. Vi driver
sedan 1999 ett av Sveriges mest välkända och efterfrågade hälsoprojekt – Bunkefloprojektet. Kamplaget är vårt
lag för barn och ungdomar med funktionshinder. I verksamheten finns idag över 50 barn och ungdomar från hela
Malmö. Vi äger själva vår inomhushall – Wihlborgs arena.
Wihlborgs arena ger oss unika möjligheter att träna och
spela med världens roligaste leksak – fotbollen. Dessutom
möjliggörs att skolan i Bunkeflostrand kan ha fysisk aktivitet på schemat varje dag för alla elever.
Vår vision: Vår vision är att skapa en förening för 2000talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke
och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen.

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: bensin blandad körning B-Klass fr. 4,4 l/100 km, CO2 fr. 114 g/km.
Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass EU5.

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

är allas vårt ansvar att försöka
göra så mycket vi kan för ungdomarna så att de utvecklas
som fotbollsspelare men också som människor.
Vi fortsätter med vårt mycket
uppskattade fotbollscamp (i
år i juni), och mer kommer att
hända. Håll koll på vår hemsida som uppdateras regelbundet. Jag hoppas att alla, liksom
jag, ser fram emot ett härligt fotbollsår 2012!
Mikael Eriksson
Ordförande (och ledare P03)

Hemmamatcher - LB07 Herr A
DIVISION 1 SÖDRA

Söndagen den 17 juni kl. 16:00

LB07 Herr A - Karlstad BK

Lördagen den 2 juni kl. 16:00

LB07 Herr A - Qviding FIF

Måndagen den 21 maj kl. 19:00

LB07 Herr A - Kristianstads FF

Måndagen den 7 maj kl. 19:00

LB07 Herr A - Lunds BK

Söndagen den 22 april kl. 16:00

LB07 Herr A - FC Trollhättan

Lördagen den 7 juli kl. 16:00

LB07 Herr A - Norrby IF

Söndagen den 24 juni kl. 16:00

LB07 Herr A - IK Gauthiod

Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP
Limhamns IP

Lördagen den 1 september kl. 16:00

LB07 Herr A - Skövde AIK

Limhamns IP

Söndagen den 12 augusti kl. 16:00

LB07 Herr A - IF Sylvia

Limhamns IP

Limhamns IP

Lördagen den 27 oktober kl. 14:00

LB07 Herr A - Utsiktens BK

Limhamns IP

Lördagen den 13 oktober kl. 16:00

LB07 Herr A - Örgryte IS

Limhamns IP

Söndagen den 30 september kl. 16.00

LB07 Herr A - IK Sleipner

Söndagen den 16 september kl. 16:00

LB07 Herr A - IK Oddevold

Limhamns IP

Limhamns IP

Hemmamatcher - LB07 Dam A
SÖDERETTAN
Lördagen den 28 april kl. 15.00

LB07 Dam A - Lindsdals IF

Lördagen den 14 april kl. 15.00

LB07 Dam A - IFK Norrköping DFK

Lördagen den 29 september kl. 15.00

LB07 Dam A - Dalsjöfors GoIF

Lördagen den 8 september kl. 15.00

LB07 Dam A - Linköping Kenty DFF

Lördagen den 25 augusti kl. 15.00

LB07 Dam A - QBIK

Lördagen den 11 augusti kl. 15.00

LB07 Dam A - Mallbackens IF

Onsdagen den 1 augusti kl. 19.00

LB07 Dam A - Östers IF

Lördagen den 16 juni kl. 15.00

LB07 Dam A - Hovås Billdal IF

Lördagen den 9 juni kl. 15.00

LB07 Dam A - Eskilstuna United DFF

Lördagen den 26 maj kl. 15.00

LB07 Dam A - Tölö IF

Lördagen den 12 maj kl. 15.00

LB07 Dam A - IFK Kalmar

Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
Brovallen
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En föreningstidning i samarbete mellan
LB07 och Bunkeflostrands villaförening.
Nr 1

April 2012

Missa inte vår hemmapremiär!

Herrlaget
på sidorna 10–11

LB07 Fotbollscamp på sidan 5

Läs mer om:

Läs mer om:

Läs mer om:
Damlaget
på sidorna 12–13

