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Vi går mot årets ljuspunkt…
Kära Bunkeflostrandvänner!
Först skall jag presentera mig
själv, jag heter Sture Brunulf
och är vice ordförande i villaföreningen, jag har tagit över
ordförandeskapet fram till årsmötet.
Orsaken till detta är att vår
ordförande Petra Eninge blivit sjuk, detta är en oerhörd
förlust för föreningen men det
viktigaste just nu är att Petra får alla möjligheter att tillfriskna.
Årets ljuspunkt
Vi går mot mörkare tider men
vi kan glädjas åt att julen närmar sig med stormsteg och
att vi kan tända julbelysningen över Klagshamnsvägen.
För villaföreningen är detta
en stor händelse, kostsamt
men samtidigt en glädje hoppas vi för alla.
Den hjälp vi får av sponsorerna tycker vi är en riktig ljuspunkt, därför har vi döpt projektet till ”Ljuspunkten”.

Alla sponsorer kommer att få
ett diplom som visar deltagandet i klubben Ljuspunkten.
I år blir det detta evenemang istället för den traditionella julmarknaden som vi brukar ha i början av december.
Eftersom det är trevligt att
julbelysningen är tänd
kommer tiden för Årets
ljuspunkt av vara mellan kl. 15.00–17.00
lördagen den 29
november. Olika föreningar, sponsorer och butiker kommer att
bidraga
för att
skapa en
härlig julstämning.
Prisutdelning kommer det
också att vara för de ungdomar som har deltagit i vår tävling ”Mitt Bunkeflostrand”. Ett
stort tack till de som har skickat in sina bidrag, det har va-

rit mycket trevligt att få se hur
ungdomarna uppfattar vårt lilla samhälle.
Vi syns!
För alla ideella föreningar finns
ett gemensamt problem, att
informera om verksamheten.
Vi har försökt att
lösa detta dels genom att ha en informationstavla i entrén hos
I CA S u permarket, dels
har vi
en ny
hemsi-

Bunkeflobladet genom vår redaktör Marita Malmgren.
Årsmöte
Vi hoppas på en stor uppslutning till vårt årsmöte i februari den 10 februari då vi behöver rösta fram några nya styrelsemedlemmar. Självklart vill
vi också höra just Dina åsikter
och tankar om vad villaföreningen ska jobba med eller för
under 2009.
Följ våra aktiviteter på hemsidan, maila eller ring oss om
du har några frågor eller tankar
om vårt Bunkeflostrand.

da, www.bunkeflostrand.nu,
som till vår glädje besöks ofta
(det finns ett räkneverk som registrerar antal besökare) hittills
har den besökts av snart 9000
personer! Samt vårt aktiva deltagande och huvudansvar för

Hälsningar
Sture Brunulf

God Jul &
Gott Nytt År
önskas
alla medlemmar!

Man måste stärka sig själv
Fotbollsälskare!
Så fick då även LB07 efter
många framgångsrika år känna på ett nederlag med sitt representationslag.
När nu detta precis har hänt
så känns det naturligtvis tungt,
men det får inte vara så att vi
glömmer att lyfta på blicken
och se på allt bra som hänt i
föreningen detta år.
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Strålande arbete
Föreningen består av tre stödben där elitsatsningen är ett.
På breddsidan kan vi ju glädjas
över alla triumfer som firats på
ungdoms- och damsidan.
Det har vuxit fram många
framtidslöften som nu föreningen måste ta vara på med
full kraft. Ett stort tack till alla
ledare och funktionärer som
gjort ett strålande arbete.
I vårt tredje ben så har vi
kört igång flera samhällsprojekt som jag är övertygad om

Omslagsbild:
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kommer att ge oss mycket tillbaka i framtiden.
Naturligtvis måste hela föreningen nu sluta upp bakom sin
förening. Det är i tider av lite
motgångar som man måste stärka sig själv och komma tillbaka till föreningen med
nya krafter.
Vi har inga planer på att tänka defensivt utan kommer att
jobba på med full energi även
i framtiden. Vi kommer nu att
kunna spela våra matcher på
Limhamns IP igen vilket känns
som en befrielse.
Inget ont om Malmö IP men
det är inte vår arena. Detta har
ju varit tydligt på publiksiffror
och resultat.

ningen mellan Limhamns IF
och Bunkeflo IF fortsätter på
den inslagna vägen och att alla
hjälps åt för att bygga vårt varumärke vidare. Är övertygad
om att vi kommer att lyckas.
Nu går vi in i en för fotbollsälskare mörk årstid men som alla
vet så blir det snart vår igen.
Hoppas vi ses då!!
Ordf. Tommy Larsson

Med full kraft
Nu tar vi med oss det som varit positivt under året och kommer ut 2009 med full kraft. Vi
får hoppas att sammanslag3

E.ON.

Lättare att vara elkund med nya mätare
Tydligare elräkningar baserade på faktisk förbrukning
har varit ett återkommande
kundönskemål. Vägen dit
för elbolagen är fjärravlästa mätare. Den 1 juli 2009
ska allt vara klart.
Med bara lite drygt ett halvår
kvar av tidplanen skruvas det
nu för fullt för att ersätta gamla elmätare med nya fjärravlästa. Totalt ska över en miljon mätare bytas ut.
– Vi är i full gång på alla våra
områden, förklarar projektchef
Thomas Thorkelsson på E.ON
Elnät Sverige AB. Vi byter cirka 3 000 mätare per dag. Som
allra mest har vi klarat 16 000
mätare under en vecka.
Avancerad logistik
Men det handlar inte bara om
att byta mätare. Logistiken är
avancerad. Först av allt ska

en tid bokas med fastighetsägaren om mätaren sitter inomhus. Därefter ska befintlig
mätare plockas ner och informationen från den säkerställas. Därefter ska en ny mätare sättas upp och tekniken för
fjärravläsningen ställas in och
kontrolleras. Slutligen ska mätvärdena kontrolleras och bekräftas innan det är klart för
fjärravläsning.
För varje hus och lägenhet
måste montören säkerställa att
kommunikationen med mätar-

na fungerar – oavsett väderlek,
oavsett atmosfäriska störningar, oavsett var i landet mätaren sitter.
– Vi gav oss tid att kvalitetssäkra projektet innan vi satte
igång med de stora volymerna,
vilket gör att det rullar på bra
nu. Mycket sällan hör jag några klagomål, vilket jag ser som
ett gott tecken på att allt fungerar, fortsätter Thomas.
Elsäkerheten förbättras
Att byta elmätare på över en
miljon platser ställer stora krav
på entreprenörerna. Totalt har
E.ON cirka 400 montörer ute
hos kunderna och man gör
stickprov där monteringarna
besiktigas för att säkerställa
installationen.
– Hittar vi problem löser
vi dem, exempelvis med utbildning.
Projektet med fjärravläsning
är samtidigt ett stort elsäker-

hetsarbete. Varje mätartavla ses över. Är den i för dåligt
skick måste fastighetsägaren
anlita en installatör som åtgärdar det.
– Vi upptäcker ibland bristfälliga installationer när vi är
ute hos kunderna och de tycker förstås att det är bra att vi
gör dem uppmärksamma på
eventuella oegentligheter. Man
vill ju vara säker på att ens elanläggning är säker och trygg.
Hittills har det rört sig om någon procent av kundanlägg-

ningarna som fått anmärkning,
berättar Thomas.
Försvinner strömmen
bryts kommunikationen
Idag får cirka 800 000 av
E.ONs kunder sin faktura baserad på månadsavläsning.
Insamlingen av mätvärden
fungerar bra. Problem som
kan uppstå är att exempelvis
GSM-tekniken inte har tillräcklig täckning när värdena ska
skickas eller att kunden aktivt
slagit ifrån elen, exempelvis
när de lämnat sommarstugan
eller ska utföra elarbete.
Det behöver man dock inte
göra med de nya mätarna, istället finns det en knapp på
mätaren som gör att strömmen till fastigheten bryts, utan
att elmätaren förlorar sin kommunikation med E.ON.
– Slås elen av försvinner
kommunikationsmöjligheten
och vi får en indikation om
strömavbrott eller trasig mätare. Därför är vi angelägna om att få information vid
längre elarbeten. Då slipper
vi skicka ut någon att kontrollera varför mätaren inte kommunicerar.
Lättare att förstå
Totalt investerar E.ON två miljarder kronor i att kunderna ska
få bättre möjlighet att följa sin
elförbrukning. Den uppenbara kundfördelen med fjärravlästa mätare är att alla faktu-

ror blir exakta utan beräknade
värden som man haft med de
gamla mätarna.
Det innebär att om man sparar energi så syns det direkt på
fakturan, vilket förhoppningsvis ökar intresset för att spara på elanvändningen. För
E.ONs del innebär det minskat bilåkande. Bara mätaravläsarna kör 22 000 mil om
året och släpper då ut 63 ton
koldioxid, något som miljön
nu slipper.
Förbättringarna märks
– Kundservice får färre samtal
om fakturan. Vi räknar med att
reducera kontaktbehovet om
just fakturor med 30–35 procent, vilket innebär att Kundservice istället kan lägga sin tid
på mer offensiv rådgivning, säger Thomas Thorkelsson.
Med fjärravläsning blir det
också möjligt med nya funktioner, som att kontrollera leveranskvaliteten eller kanske att
på sikt ge kunden information
om elförbrukningen avviker
från det normala mönstret.

Lördagen den 29 november kl. 15.00–17.00 arrangerar
Bunkeflostrands Villaförening tillsammans med Bunkeflo
Församling årets julmarknad vid Ängslätts Centrum.
Kom och känn doften av glögg, pepparkakor, köp lotter m.m.
och upplev julstämningen i vårt samhälle!
I Strandkyrkan kommer det att finnas både café och konstutställning. Det kommer också att bli prisutdelning för
ungdomstävlingen ”Mitt Bunkeflostrand”.

Hjärtligt välkomna!

Vill du veta när du får fjärravläsning?
Besök oss gärna på
www.eon.se och kika på vår
tidplan. Du är också välkommen att ringa vår Kundservice
på telefon 020-22 24 24

Årsmöte 2009
Bunkeflostrands Villaförening
sammankallar till årsmöte
tisdagen den 10 februari kl. 19.00
i Ängslättskolans matsal.

Faktaruta:
Fjärravläsning skonar
miljön.
Idag har E.ON personal
som åker och avläser
kundernas mätare.
Det blir över 300 000 km
med bil för årliga avläsningar.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2009
före den 31 januari -09 för att få vara med i medlemslotteriet! (PlusGiroblankett finns bif. i tidningen)

Är du medlem i Villaföreningen?

Vi vill även passa på att säga ETT STORT TACK till de, förutom Villaföreningen, som
sponsrar den fina julbelysningen över Klagshamnsvägen. Tack till:

Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening.
Sätt i 100:- på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn och adress samt vilket år avgiften avser.

Bunkeflo Bilservice, Flowernail, Restaurang Bunkeflostrand, Bunkeflo Hair & Beautycenter,
Trädgårdsform Malmö, Prosumus och Öresunds Hem- & Villaservice.

Nästa nummer av Bunkeflobladet planeras utkomma i mitten av april 2009. Deadline för material som

ICA Supermarket, Bunkeflo Kyrka, Ängslättskolan, Peter Landgren & Co,
4

Åretsljuspunkt!

www.bunkeflostrand.nu

ska införas i tidningen är den 1 mars. Maila till: originalaren@telia.com

www.bunkeflostrand.nu
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Två tuffa 16-åriga bunkeflokillar på topp

Folkfest i Afrikaparken
naner därtill. Spännande frågor om Afrika på tipsrundan
och alla barn som genomförde
den fick var sitt afrikanskt djur.
Dessutom sminkades de som
ville till djur själva och det var
lång kör där.

Invigningen av Afrikaparken
var den verkliga folkfesten i
Bunkeflostrand. Fantastiskt!
Jag har bott här sedan 1971
och aldrig förr vågat mig in i
den snårskogen vid idrottsplatsen. Nu vällde bunkefloborna fullkomligt in i vår nya
spännande, ekologiskt genomtänkta lekpark.
I Spindelhålan satte den färggranna dansgruppen Roots Tesito från Gambia fart på gammal som ung och lärde oss
dansa afrikanska danser och
även sjunga med i hyllningen
till Salya Ndangbo oho oho en
viktig hövding. Aldrig har jag
sett så många bunkeflobor
dansa helt ogenerat mitt på dagen. Far- och morföräldrar med
barnbarn, ungdomar och medelålders alla dansade de afrikanskt. Dansgruppen ”Roots
Tesito” var helt outtröttlig, de
spelade och dansade under
hela dagen på olika spännande platser i parken.
Gott smakade det sen med
gratis sötpotatis, majs och köttgryta, som serverades av African Queen, med massor av ba-

Snåriga buskage
Jag följde sen med Mats Wirén,
ekolog och ansvarig för Afrikaprojektet. Han guidade nu sin
tredje safaritur för dagen. 200
personer var med på första turen, 150 på den andra. Vi var
dock en mer hanterlig skara.
Wirén berättade om hur han
fått idén till parken: ”Det har varit ett stort igenväxt och spännande område här som traktens barn upptäckt långt tidigare än jag. Bland täta och
snåriga buskage fanns fullt av
hemliga gångar, kojor och mötesplatser. Naturen hade tagit
över med ett rikt fågel- och insektsliv, blommande ängar och
täta snår.”
– Hoppsan det var inte bara
barn som upptäckte den, kommenterade Karin Ahlström–
Westerman, ordförande i Villaföreningen på åttiotalet.
Äras den som äras bör. Det
var Sara i vår styrelse som började driva frågan med att skapa en lekpark här. Hon skrev till
Gatukontoret om saken!
Vad vore alltså parken utan
vår kära Villaförening?
Djuren i naturlig storlek
Ok, men det var i alla fall Mats
Wirén som kom med Afrikaidén och dessutom genom-

förde den. Han berättade att
han började associera till Afrika, där han bott ett år, när han
såg växtligheten här. Både den
öppna savannen och bushen
fanns det möjligheter till, liksom
en apskog om man glesade ut
och kvistade av träden och tog
bort allt sly. En liten by kunde
det också bli.
Stolt visade han oss därefter runt och vi fick på stigen
se spår av både struts och
flodhäst innan vi kom fram till
den tre meter höga elefanten. Det fanns ännu större,
sade han. Denna liksom alla
de andra djuren i naturlig storlek var fyllda av betong, så de
lär stå kvar.
Lite längre fram passerade vi en spetsnoshörning innan vi kom in i apskogen där
vi mötte en gorilla, en babian och en chimpans, alla i naturlig storlek, men tillverkade
i plåt som en variant. Ett apberg hade byggts upp av jordmassor som blev över när man
röjde. Nästa punkt var termitstacken, klätterställning för litet större barn. Här såg vi också spår av lejon innan vi kom
ut på savannen till den otroligt
stiliga giraffen.
Kusligare var det när vi smög
in till vattenhålan med krokodilen i flodvattnet, som man undvek genom att klättra på bräder i en sinnrik konstruktion
runt omkring vattnet. I Kobradalen fick man gå balansgång
på smala stockar som bildade
gångbroar över dalen så man
kunde komma upp till byn.

Barnvänlig spindel
Slutligen kom vi sedan tillbaka till Spindelhålan, där dansgruppen var i full gång igen.
Spindelmamman vakade över
det hela och det var inte utan
att man kom att tänka på Louise Bourgeoises jättespindel
Maman som visades i Vanås´ skulpturpark förra sommaren.
Men detta är en mer barnvänlig spindel, som låter barn
klättra så högt upp i spindelnätet så att de modigaste har
utsikt över hela parken. Mindre barn får klänga närmare marken, kanske kan de nå
upp till spindelns ögon som bildar kojor.
Alla de olika platserna har
flera meter djup sand under
och kring klätterställningarna,
så att barnen inte skall slå sig
om olyckan är framme.
Mötesplats
En mycket fascinerade vandring genom den stora och vilda parken var det.
Gatukontoret kommer sedan
att sköta den så att den inte
växer igen och Bunkeflostrand
har därmed fått en mycket intressant ny park som också
kan var en mötesplats för alla
generationer. Det visade verkligen den succéartade invigningen av Afrikaparken.
Afrikaparken ligger i Bunkeflostrand bredvid idrottsplatsen
och bakom Ängsdalsskolan.
Viveka Rasmussen

Malmös coolaste park
Många Bunkeflostrandsbor i
alla åldrar hade samlats när
parken skulle invigas. Gunnar Ericson höll ett tal
som beskrev parkens tillkomst.
Unik i sitt slag?
Afrikaparken är ett mellanting
mellan lekplats och park och förebilden är östafrikas vildmark.
Det är ett cirka två hektar stort
område där lek och mötesplat6

ser är utspridda i hela parken
istället för att samlas som på
en vanlig lekplats. På frågan
om inte denna park är unik i sitt
slag så svarar stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson:
– Jo, temalekplatser har vi
anlagt i många år men detta
är Malmös första egentliga temapark – här har vi valt att anlägga en park på det afrikanska
temat där östafrikas natur varit förebild med sina savanner
och bushvegetation.

Detta är Malmös coolaste
park, svarar en flicka i 10-årsåldern på frågan vad hon tycker om Afrikaparken.
Viggo 17 månader är väldigt
upptagen med att trumma på
Max Soumahs afrikanska trumma så hans mamma svarar på
frågan vad som han tycker är
bäst med parken.
– Giraffen, Viggo skrattar
varje gång han ser den!
–

ta ryggsäckarna, men ändå få
med så mycket som möjligt.

Två tuffa killar från Bunkeflostrand, Rasmus Hansen
och Johannes Johnsson,
hade blivit intresserade av
klättring och ville prova på
ett lite större äventyr. Det var
så det började.
Målet blev att klättra upp till
toppen av Kebnekaise, som
är Sveriges högsta berg och
mäter 2.111 meter över havet . Det var ett djärvt beslut,
men varför inte? Från beslut
till handling!
Förberedelser
Innan äventyret kunde bli verklighet fanns det mycket att
tänka igenom och organisera. Rasmus och Johannes var
mycket noggranna och skrev
listor när de kom på något viktigt, fyllde på och strök efter
hand och diskuterade tillsammans.
Planering av själva resan
Resan från Malmö till Kebnekaise, som ligger i Norrbotten,
går nästan genom hela Sverige. Det krävdes mycket förarbete för att alla transporter
dit och tillbaka skulle passa
ihop på ett bra sätt. Avresan
bestämdes till lördagen den
12 /7 kl 12.00.
Packningslista
Två stora ryggsäckar. Utrymme och vikt i ryggsäckarna
var de hela tiden tvungna att
ta hänsyn till.
Regnskydd till ryggsäckarna.
Tillräckligt med extra varma
klädesplagg såsom yllestrumpor, varma ollar och klädesombyte m.m. Höga militärkängor.

Anna Hedrén
www.bunkeflostrand.nu
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Spritkök, något att äta på, bestick och något att dricka ur.
Frystorkad mat och knäckebröd. Två tält, ett att sova i och
ett annat att koppla till för material. Två sovsäckar. Förband
och diverse småsaker.
Konditionsträning och test
inför resan
För en så krävande sysselsättning måste man ha en bra
grundkondition. Det var de
båda medvetna om. Varje dag
efter skolans slut till resans
start gick Rasmus och Johannes 1–2 mil med l5–25 kilos
packning i vardera ryggsäck.
Det gällde att inte överbelas-

Resan startar
Tåg från Malmö till Stockholm
lördagen den 12/7 2008 kl
12.00. Byte av tåg till Boden.
Byte av tåg till Kiruna. Byte till
buss till Nikkaluokta, en liten
stugby med ca 10 småhus. Här
slutade civilisationen och ”ödemarken” tog vid. Vi vandrade
härifrån i ganska kuperad terräng i cirka 4 timmar och följde
den utstakade leden mot Kebnekaise...
Rasmus och Johannes kom
därefter fram till foten av Kebnetjocka, en annan topp som
tillhör samma bergskedja.
Klockan var då två på natten
den 13/7 och det var fortfarande helt ljust. Här gjorde de ett
kortare uppehåll på några timmar, satte upp tälten, åt lite och
vilade en stund. Plockade därefter fram regnkläder, varma
tröjor och extra strumpor samt
lite knäckebröd. Lämnade kvar
tälten med innehåll och utgick
härifrån samma dag på morgonen kl 05.30.
Klättringen tar vid
Nu tog klättringen vid. Till en
början var vädret ganska lugnt.

Efter ett tag började det snöa
och is bildades. Efter tre timmars klättring började det att
hagla och åska. Nu var goda
råd dyra. Hur skulle de göra?
Fortsätta? Vända tillbaka? Efter samråd bestämde de sig för
att fortsätta en bit till, trots vädret, men avvakta om det skulle bli ännu sämre. De klättrade försiktigt vidare i cirka 6 timmar till, det vill säga upp och
ner över ”Vargryggen”, som leden kallas.

På Kebnekaises topp
Äntligen var de på toppen av
Kebnekaise 2.111 m över havet
efter att ha klättrat i nio timmar.
Vilken mäktig känsla att stå där
uppe bland molnen och samtidigt vara lite stolta över att ha
lyckats med bedriften att ta sig
dit upp. Dags att ringa hem till
Bunkeflostrand och meddela att de var välbehållna och
just nu stod på toppen av Kebnekaise.
Nerfärden
tog 7 timmar, men var ganska
besvärlig. På vägen ner hittade de inte den utstakade leden på grund av snön. Allt var
översvämmat. De fick gå rakt
över leden istället i vatten upp
till knäna. Väl nere i tälten, som
stod kvar, kunde de byta om till
torra kläder, laga lite mat och
sova ut innan det var dags för
hemresan.
Modigt gjort, fin planering, noggranna förberedelser och en
prestation att vara stolta över
Kerstin Alsén
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Årets företag på Limhamn 2007!

Lillgrund

Ett mycket lyckat projekt
Lillgrund vindkraftpark
står nu på plats utanför
Bunkeflostrand och levererar förnybar el till Malmö
stad. Sedan årsskiftet har
vi varit grannar och vi hoppas att ni uppskattar det lika
mycket som vi gör.
Bra läge i Öresund
Lillgrund vindkraftpark är en
av världens största havsbaserade vindkraftparker och den
största vindkraftparken i Sverige idag. Orsaken till att läget
är så bra här i Öresund är att
här finns starka, jämna vindar,
lagom djup och ett acceptabelt
avstånd till land, både ur kostnadssynpunkt för anslutningen och ur visibilitetssynpunkt.
En förutsättning för Vattenfalls
vindkraftsetableringar är att
projekten visar upp den lönsamhet som krävs.
Elproduktion utan koldioxidutsläpp
Sedan tillståndsprocesssen
drog igång för 10 år sedan
har mycket vatten runnit under broarna och det vi då tog
höjd för i tillståndsansökan,
fanns inte ens kvar på marknaden när upphandling skulle ske. De vindkraftverk vi har
idag är därför 115 meter höga
istället för 105 meter. De producerar också cirka 10 procent
mer förnybar el än vad som ursprungligen planerades för.
Detta är positivt ur miljösyn-

punkt eftersom koldioxidutsläppen är i stort sett obefintliga från vindkraften.
Lillgrund vindkraftpark har
hittills i år producerat förnybar
el motsvarande hushållsel till
cirka 43.000 hushåll. Det är
något vi på Vattenfall är mycket glada och stolta över. Parken producerar över förväntan
och hittills har vi inte drabbats
av några allvarligare driftstopp
eller motgångar. Det är dock
för tidigt för att sia om produktionsstatistik ännu, men vi kan
konstatera att tillgängligheten
på parken är god.
Kunglig glans
I juni invigdes Lillgrund vindkraftpark av Hans Majestät
Konungen. Det blev en festlig dag med speciellt inbjudna
gäster ombord på en båt ute i
parken. Inne i Malmö stad pågick parallella festligheter med
en folkfest på Stortorget. Det
erbjöds glass, poängpromenad och tävlingar. Samtidigt
gavs en chans att ställa frågor om Lillgrund och Vattenfall samt att ge sina kommentarer till oss.
Driftkontor i Klagshamn
Drift och underhåll av Lillgrund vindkraftpark sköts från
ett driftkontor som ligger på
Klagshamns udde vid norra
hamnbassängen. Där huserar för tillfället fem Vattenfallanställda och ungefär 12 personer från Siemens Wind Po-

wer. Vattenfall har ett femårigt
garanti- och serviceavtal med
Siemens och under denna period ska våra underhållstekniker lära sig allt som behövs,
utökas till dubbla antalet och
successivt ta över allt underhåll. Båten ”Lillgrund” går ut i
parken varje dag med två till tre
team för att i huvudsak arbeta
med den årliga servicen. Därför är det helt normalt att två
eller tre vindkraftverk står stilla dagtid. På driftkontoret finns
plats för arbetsplatser, övervakning, konferensrum, reservdelslager och verkstadsutrymme. Huset delas med marinen, som flyttar in i sin del av
lokalerna i januari 2009.
Dagtid övervakas parken
direkt från kontoret i Klagshamn för att snabba insatser ska kunna göras vid behov. Parkens produktion och
funktion övervakas också dygnet runt från Vattenfalls kontor
i Esbjerg.
Fortsatta miljöstudier
Under hösten och framöver
kommer Vattenfall att driva
fortsatta studier angående
Lillgrunds miljöeffekter. Bland
annat kommer fåglar, fiskar
och marin flora och fauna att
undersökas. Detta leder förhoppningsvis till att vi ska kunna dra slutsatser om havsbaserad vindkrafts påverkan på
omgivningen. Dessa kunskaper kan vi och andra företag
dra nytta av vid kommande

etableringar av havsbaserad
vindkraft. Vattenfall har fått
ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att undersöka dessa aspekter.
Ökad acceptans
Vattenfall genomförde under
maj månad en uppföljning av
de tidigare, i området genomförda, opinionsundersökningarna. Resultatet var positivt
och visade på ett ökat stöd
för Lillgrund jämfört med tidigare mätningar (sommaren
2005 och i november 2006).
57 procent av de svarande är
nu positiva eller neutrala till
Lillgrund, vilket innebär en åttaprocentig ökning. Självklart
hoppas vi på ett fortsatt ökande stöd efterhand människor i
parkens närhet vänjer sig vid
dess närvaro och ser nyttan
av den förnybara el som produceras.
Vattenfall kommer att finnas i regionen under en lång
tid framöver och hoppas på
fortsatt bra relationer med er
grannar. Ur Vattenfalls perspektiv är Lillgrund ett mycket lyckat projekt och vi hoppas och tror att de flesta håller med oss.
Besök gärna vår hemsida
www.vattenfall.se/lillgrund där
vi även i fortsättningen kommer informera om Lillgrund.
Annah Karlsson

Lillgrund vindkraftpark består av 48 vindkraftverk om vardera 2,3 MW. Elproduktionen förväntas motsvara behovet av hushållsel till 60.000 hushåll. En transformator finns också ute i parken och där transformeras strömmen upp från 30 kV nivå till 130 kV. Från transformatorplattformen går
en kabel in till land där den ansluter till elnätet.
Fotograf: Hans Blomberg
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Bunkeflo Församling

Bunkeflo Scoutkår

Vi är alla olika men ändå lika

Det är inte vårt vuxenjobb att vara populära
Ett urval av gudstjänsterna under Advent och Jul i Bunkeflo
församling:
1:a Advent:
10.00 Adventsmässa i Bunkeflo kyrka
18.00 Advenstmusik i Bunkeflo kyrka
Luciadagen:
18.00 Luciagudstjänst i Bunkeflo kyrka
Därefter är det Lucia- och julfest för alla i Strandkyrkan.
Ta med dansskorna och lekglädjen.
Julafton:
11.00 Julkrubbegudstjänst i
Strandkyrkan
16.30 Julbön i Bunkeflo kyrka
23.00 Julnattsmässa i Bunkeflo kyrka
Juldagen:
7.00 Julotta i Bunkeflo kyrka
Annandag Jul:
10.00 Högmässa i Strandkyrkan
Nyårsafton:
16.00 Nyårsbön i Bunkeflo
kyrka
Nyårsdagen:
18.00 Högmässa i Strandkyrkan
Trettondag Jul - 6 jan:
18.00 Ljusmässa i Bunkeflo
kyrka

Hur många barn har du?
Nästan varje dag som jag jobbar i Strandkyrkan ställer någon den frågan till mig. Och jag
svarar alltid att jag har hundratals; ett helt gäng med fantastiska ungdomar, massor
av konfirmander, ett tjugotal
sjövilda Riddare, lika många
pysslande prinsessflickor och
alla dessa världens sötaste
bebisar.
Jag är så välsignad att jag
får vandra med en liten bit på
livets väg tillsammans med alla
dessa barn.
Föräldraskola
I församlingen har vi varje termin föräldraskola, Parentesen,
där vi vuxna får i samtal med
varandra och med experter,
verktyg för att våga vara vuxna
förebilder för våra barn.
Hur sätter vi gränser och vilka konsekvenser är riktiga vid
beteende som vi inte vill se hos
barnen. Vilka normer och värderingar vill vi ge våra barn, hur
kan vi vara föräldrar till barnen,
och vara just föräldrar och inte
kompisar?
Föräldraskolan får oss att
fundera på hur vi vill att vårt
samhälle ska se ut i framtiden. Och vilken roll vi vill spela i den. Ett klassiskt uttryck är
att det krävs en hel by för att
fostra ett barn. Jag tror att det
är sant, vi måste ha den snälla
tanten, arga farbrorn, den häftiga storebrossan, söta lillflickan, den stränga fadern och allas vår bullmamma… alla dessa figurer som fyller Astrid Lindgrens sagor.
Tillsammans har vi ansvar
för våra barn, att med våra
stora gåvor och färdigheter
visa på hur man är vuxen. Ib-

land får vi då också axla rollen
som snälla tanten och ibland
som arga farbrorn – det är inte
vårt vuxenjobb att vara populära. Vårt jobb är att vara starka trygga vuxna som man kan
lita på och luta sig mot.
Så även om jag inte har några egna barn, så är det mitt ansvar precis som det är ditt att
leva med våra barn som en vuxen förebild.
Erica Lennartsson
Församlingspedagog
i Bunkeflo församling

Riddarklubben – pojkar i
klass 1–4
För pojkar som är nyfikna på
att bli Riddare! Vi pratar, leker
och lär oss om helgon och
hjältar, fikar, leker och firar
andakter tillsammans.
• klass 1–2, tisdagar
kl. 14.00– 15.30
• klass 3–4, tisdagar
kl. 15.30–17.00
7up – flickor i klass 1–4
För flickor som vill vara i församlingen. Vi kommer under hösten att åka på utflykt,
pyssla, baka, leka och fira
andakter tillsammans.
• klass 1–4, onsd. kl. 14–17

Över 200 barn och ungdomar deltar i församlingens
olika verksamheter varje
vecka. Här är de olika grupperna:
HimlaGläntan
Tisdagar och torsdagar kl.
10–12
HimlaGläntan är för barn och
föräldrar, vi möts i sång, rytmik, dans, fika och en enkel.
• På tisdagarna sjunger vi
lite, de större barnen pysslar, ibland en mycket enkel
bokklubb.
• På torsdagarna sjunger vi
mer, spelar lite enkla instrument.
Himlaväsen – Barnkörer
klass F–5
Vi sjunger, fikar och har roligt
tillsammans!
• klass F–2, torsdagar
kl. 14.30 – 15.10
• klass 3–5, torsdagar
kl. 15.15 – 16.00

HangAround – öppen kyrka
för klass 5–7
För dig som bara vill vara, sitta i soffan, busa, prata och
fika … ja, vi gör sånt som är
skoj!
• Onsdagar kl. 18.30–20.00
Konfirmander
Vinterläsningens grupper har
börjat men ännu finns det
platser kvar i sommargruppen, där huvuddelen av konfirmandtiden är ett tvåveckors
läger i juni 2009.

Vi möts i världen
Våra scouter har fått insikt i
våra båda moderorganisationers bredd och lärt känna nya
vänner från hela världen. Det
är fördelen att vara med både
i Scouterna med sina 38 miljoner medlemmar, och KFUKKFUM med dess 55 miljoner.
På hemmaplan har vi fått
besök av en grupp scouter
från Tyskland som fick lov att
övernatta vid vår scoutgård på
John Lundvallsgatan intill brofästet. Som scout vet man att
det alltid går att hitta en välkomnande famn om det skulle behövas – oavsett var i världen man befinner sig.
Scouterna finns i hela världen. Vi lär känna varandra och

Quben
Ett gäng ungdomar från 15
år och uppåt som träffas varje söndag kl 18 och ibland annars också.
Parentesen – Föräldraskola
För dig som vill lite mer som
förälder och som vill bli tryggare i din uppgift.
Program och tider anslås på
församlingens anslagstavlor, hemsida och församlingsblad.

Direkt till Köpenhamn!
Genom ett specialavtal med Øresundsbro Konsortiet har Gråhundbuss fått tillstånd att köra över Øresundsbron till
Köpenhamn utan att passera betalstationen.
Från och med måndagen den 22 september kör Gråhundbuss, linje 999, dagligen tre morgonturer och en kvällstur
från hållplatsen i Bunkeflo till Danmark utan att köra upp på motorvägen. Bussen kör i stället direkt från Bunkeflo mot
Lernacken och in bakom betalstation via bommarna på Utsiktsvägen i Limhamn. Lösningen görs på försök under ett
halvår. Bussen stannar på morgnarna två turer, 7.02 och 7.37 och en kl. 9.02 på hållplatserna vid Gottorps väg och
går sen direkt via betalstationen till Köpenhamn. På hemvägen stannar alla bussar vid Skånegården. Det är Gråhundbuss danskt bolag som håller i detta tel. 00 45 44684400.
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Sommaren har varit speciell
och internationell för Bunkeflo Scoutkår. Deltagande i Upptäcktsfärd Norden
på Island, Expedition Afrika
i Tanzania och Prag Event
i Tjeckien gör sommaren
historisk.

www.bunkeflostrand.nu

verkar för fred. Vi är alla olika
men ändå lika.
Vi har ingen avbytarbänk
Vi har plats för alla i laget.
Scouterna jobbar i den lilla
gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri
miljö. Vi är schyssta kompisar!
Vi brinner och vill ha en bättre värld. Vi engagerar oss för
rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt
och globalt.

Vi vill ha fler ungdomsgäng
Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i
framtiden. Vi ska bli fler.
Nationellt pågår en rekrytering av nya medlemmar,
där målet är att vara dubbelt
så många scouter om sju år.
I Bunkeflo Scoutkår blir vi fler
hela tiden. Vi har kanske aldrig tidigare varit så många som
vi nu är idag, vilket såklart är
jättekul.
Även om terminen är i full

gång välkomnar vi varmt nya
scouter och intresserade föräldrar att börja, och dela den
härliga gemenskapen scouterna innebär.
Vi bygger framtiden just nu
Det är nu våra barn och unga
växer upp. Det är nu, just nu,
de formar sina åsikter, bygger
sina värderingar och skaffar de
attityder de bär med sig ut i livet. Och det är nu, just idag,
som vi tillsammans med våra
barn kan påverka deras liv inför morgondagen och framtiden.
Att skapa möjligheter för
barn och unga att utvecklas är
ledstjärnan för all vår verksamhet. Det vi gör är inte särskilt
märkvärdigt eller konstigt. Det
handlar om att sätta barn och
unga i centrum, att låta dem få
ta plats och få utlopp för sina
intressen och viljor.
Det handlar om att orka och
kunna ta sig tid att lyssna och
uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Genom
att göra det får vi så otroligt
mycket tillbaka. Unga människor som tar hänsyn och visar
respekt, som tar ställning och
bryr sig om andra och sig själva. För människor, som mår
bra och trivs har förmågan att
få andra människor att må bra
och trivas.
Det låter så enkelt, och är
så enkelt. Bara man gör på
rätt sätt. Scouterna gör det
roligt, enkelt och bekvämt för
dig att ge barn och unga en
meningsfull fritid. Just nu och
i framtiden.

Vi är idag i stort behov av
att bli fler vuxna som vill vara
goda förebilder för barn och
unga i vår verksamhet. Som
ny ledare får du utbildning och
hjälp att bli ”en i gänget” och
lära dig vad scouterna handlar om.
Är du intresserad av personlig utveckling och ett äventyr
utöver det vanliga? Hör av dig
så berättar jag gärna mer!
Så oavsett vem du är
– Välkommen till Scouterna.
Hos oss är alla välkomna!
Scouthälsningar,
Martin Björgell
Ordförande,
Bunkeflo Scoutkår
www.bunkefloscout.se

Kontaktuppgifter:
martin@bunkefloscout.se
Mobil: 0708-510880

Mammas förebild
När man är 4 år:
När man är 8 år:
När man är 12 år:
När man är 14 år:
När man är 16 år:
När man är 18 år:
När man är 25 år:
När man är 35 år:
När man är 45 år:
När man är 55 år:
När man är 65 år:

”Min mamma kan göra allt.”
”Min mamma kan mycket. Jättemycket.”
”Min mamma kan … verkligen inte allt ”.
”Uppenbarligen har min mor ingen aning om det.”
”Min mor! Men vad kan hon om det”?
”Den här gumman? Men hon växte upp på dinosauriernas tid.”
”Hm, hm.. Kanske mamma kan veta något om detta.”
”Innan jag bestämmer mig skulle jag vilja veta mammas åsikt.”
”Jag är säker på att mamma kan ge mig ett gott råd.”
”Vad skulle mamma ha gjort i samma situation?”
” Om jag ändå hade kunnat prata med min mamma om det!”

Ovanstående talesätt kommer från Chile, där modern har en mycket stark ställning i familjen.
Men visst passar det in även hos oss! Här i översättning från spanskan...
www.bunkeflostrand.nu

Kerstin Alsén
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Kultur

Ängsdals skola

Temadag på Ängsdals skola

Jul i Rumänien
Jul… Det är nog den enda
högtiden under året som
kan göra oss så barnsligt
lyckliga, som kan föra oss
tillbaka till barndomen och
de finaste minnena av julgranens doft, smaken av
festmat, glitter av julpynt
och mystiska glimmer av
stearinljus.
När man är barn väntar man
med spänningen på julklapparna som samlas under granen,
går runt, känner på dem och
försöker gissa vad som finns
inuti. Sedan får man uppleva
samma glädje när man ger jul-

klappar till sina barn och sedan till barnbarn. Jul är en riktig ”familjehögtid” som firas i
många länder. Idag är vår berättelse om Rumänien och jultraditioner där.
Putsa sina skor
Dorina Radescu är född i Sighisoara som annars kallas för
Draculas stad. Staden grundades på 1200-talet och det
finns många sevärdheter från
medeltiden där. Dorina bodde där när hon var barn, sedan flyttade hon till Bukarest
och sedan till Sverige. Nu bor
hon i Bunkeflostrand.
Dorina minns hur man firade jul när hon var liten. Festligheterna började redan på tomtens dag, 6 december. Det var
då St. Nikolaus (tomten) kom
med julklappar till alla barn.
Barnen fick putsa sina skor dagen innan och ställa dem utanför dörren. Det gällde att vara
snäll under året. Var man stygg
fick man inga presenter!
Firandet fortsatte på julafton
och juldagen. På julafton, 24
december, kunde man se små
grupper av barn som gick från
hus till hus och sjöng julsång12

Onsdagen den 17 september hade alla elever, från
förskoleklass upp till år 9,
temadag om olika funktionshinder.

er, läste dikter och berättade
gamla sagor. De bar folkdräkter och barnet som gick först
hade en stor stjärna i handen.
Stjärnan var gjord av träd och
klädd i fint blankt papper, dekorerad med band och klockor. I mitten fanns en blid på
den heliga familjen. Barnen
gick runt på gatorna och fick
mycket godis och frukt för sitt
uppträdande.
Berg av julklappar
Andra omgången av julklappar fick man på julafton. Hela
familjen brukade samlas vid
julgranen där det låg ett riktigt berg av julklappar. Klapparna öppnades och diskuterades, man drack och åt
något gott, exempelvis ”Turta” – en tårta i flera tunna lager som är fyllda med valnötter och smält socker eller honung. Men dags för den riktiga julmiddagen var inte förrän
juldagen, 25 december. På
morgonen skulle familjen gå
till kyrkan och lyssna på mässan och klockan 14.00 samlades alla vid festbordet som var
full med läckerheter.
Under det traditionella julfirandet brukade man äta mycket fläsk. Grisen skulle slaktas
redan 20 december, på den
heliga Ignatius-dagen, och
sedan förvandlas till korvar,
sylta och mycket annat gott.
Den dagen drack man uppvärmt plommonbrännvin med
lite peppar i.

Cozonac
En annan maträtt som måste finnas på julbordet är ”Cozonac” – valnötskaka.
Man tar:
1 kg vetemjöl
300 gr socker
200 gr smält smör
8 msk olja
50 gr jäst

0,5 l mjölk
1 tsk salt
8 ägg
300 gr malda valnötter
Rivet skal av en citron
Lite vaniljsocker
Rumessens
Värm ugnen till 175°
Blanda 200 ml varm mjölk med
250 gr vetemjöl. Spara 150 gr
mjöl till utbakningen och häll
sedan mjölkblandningen på
resten av mjölet. Knåda för
hand eller kör degen i bakmaskin. Jästen ska blandas med
lite socker och lite varm mjölk
och sedan lämnas för en stund
för att jäsa. Blanda sedan jästen in i degen. 8 äggulor ska
blandas med socker, resten
av mjölken, salt och olja. Det
är viktigt att hälla i oljan långsamt, som när man gör majonnäs. Äggblandningen hälls
över degen, blandas och till
sist tillsätter man varmt smält
smör och kryddorna (citronskal, vaniljsocker och rum essens). Sedan återstår det svåraste – att knåda degen tills det
börjar bildas bubblor.
Till fyllningen tar man 8 äggvitor och vispar dem hårt med
100–150 gr socker och valnötterna.
Degen ska delas i 2 eller 3
bitar. Det beror på hur stora
dina formar är. Har du mindre
formar, dela degen i 3 bitar.
Kavla ut varje bit till en 2–3
cm tjock kaka och lägg på fyllningen.
Rulla ihop till en rulltårta och
lägg den i en smord avlång
form. Pensla med uppvispat ägg.
Grädda i nedersta delen av

ugnen i 40–50 minuter. Kolla
med en pinne efter 35 minuter. Pinnen ska vara torr och
kakans översida brun.
Kåldolmar
som man gör på surkål är också ett måste på julbord. För att
göra de bästa rumänska kåldolmar tar man:
300 gr fläskfärs
300 gr nötfärs
100 gr ris
200 gr rökt sidfläsk
100 gr olja
2 lökar som man steker i lite
olja
2 paket surkålsblad (man kan
köpa surkålsblad i butiker som
ligger runt Möllevången)
1 burk krossade tomater
3 lagerblad
Timjan
Salt
Peppar
Blanda fläskfärs, nötfärs och
sidfläsk. Tillsätt stekt lök, ris,
timjan, salt och peppar. Fyll
bladen med färsen, vik sidorna och rulla ihop. Lägg dolmarna i en stor gryta med olja, häll
över krossade tomater, släng
i några pepparkorn och lagerblad. Först ska dolmarna kokas på spisen i 1 timme och
sedan tillagas i ugnen ytterligare 1 timme i 175°.
Om man vill uppleva Rumänien behöver man inte resa
långt. Laga de här traditionella
rätterna till jul och känn doften
och smaken av det här underbara landet, säger Dorina.
Alena Langhals
www.bunkeflostrand.nu

Hur bemöter man människor
med olika funktionshinder. Vi
bjöd in en man som var blind,
en kvinna som är döv, en pappa som berättade om sin dotter – hur det är att se annorlunda ut.
Eleverna fick även prova på
olika saker som t.ex. att köra
en slalombana med rullstol,
gå med ögonbindel och vit
käpp, eleverna konstaterade

tern. Eleverna kände mycket
starkt för familjen som blir utfrågad av så många människor när man skall åka iväg på
en rolig utflykt.

att det var mycket svårare att
köra rullstol än vad de trodde
det såg så lätt ut på paralympics. Har man ögonbindel så
ser man inte var man går och
och det är svårt.
Våra föreläsare bjöd verkligen på sig själv och eleverna
fick tillfälle att ställa en massa frågor. Om man inte ser,
hur vet man färgerna på kläderna? Hur gör man när man
inte hör väckarklockan och inte
kan ställa frågor för man hör
inte svaren. Eleverna fick bla
tala genom teckentolk.
Många bra reflektioner
På eftermiddagen samlades

alla eleverna i sina klasser
och det diskuterades hur man
bemöter människor med olika funktionshinder. Eleverna
hade många bra reflektioner.
De konstaterades att det nog
är dyrare att leva om man är
blind. Då kan man inte bara
åka till ett köpcentrum, det är
lättare att få hjälp i små affärer
och de är oftast dyrare.
Om man ser annorlunda ut
är det jobbigt att alla tittar på.
Många elever tyckte så synd
om familjen när pappa berättade att när de var på Skånes
djurpark hade 16 olika människor kommit fram och frågat vad det var för fel på dot-

Se varandra i ögonen
Eleverna sa att de har lärt sig
att man ska se varandra i ögonen och le inte titta bort eller
stirra. När är man annorlunda? Är det när man har glasögon eller krävs det mer och
vem avgör om man är annorlunda?
Susanne Gustavsson
Skolsköterska
Ängsdals skola

Sundsbroskolan

Områdesarbete på Sundsbroskolan
En nyhet för i år är vårt områdesteam som har börjat
hitta sina arbetsformer och
är i full gång.

det och rör sig därför även ute
i Bunkeflo en del kvällar och
helger som ett vuxenstöd.
Under våren har de jobbat
med en rad olika saker, bland
annat ungdomarnas alkoholkonsumtion, intolerans, positiv förstärkning samt föräldramedverkan.

Det är Camilla Schliker, Marcus Sundin och Eva Fuentes
som ingår i teamet. De är socionomer med olika erfarenheter från tidigare arbete med
barn och ungdomar.
Tryggare miljö
Syftet med områdesarbetet
är att skapa en tryggare miljö
i Bunkeflostrand och främst för
områdets ungdomar. Genom
att utveckla ett gränsöverskridande arbete tillsammans med
skola, föräldrar, föreningar, individ- och familjeomsorg och
fritidsgården kan vi tillsammans verka för att trygga skola och fritid för ungdomarna i
www.bunkeflostrand.nu

Bunkeflostrand. Arbetet utgår från de behov som finns
i området och kommer därmed att variera sig över tid utifrån ungdomarnas behov och
önskemål.
Arbetar för alla ungdomar
Områdesteamet arbetar förebyggande, både i skola och
utanför. De är anställda av
Sundsbroskolan men arbetar för alla ungdomar i områ-

Sistaårsforum
Nu i höst startar vi ett forum för
föräldrar till elever i de högre
årskurserna. Vi har valt att kalla detta för sistaårsforum och
det bygger på Örebro preventionsprogram (ÖPP).
Intentionen är att förebygga
tidig alkoholdebut samt minska berusningsdrickande och
normbrott bland ungdomarna. Grundtanken är att genom föräldrars samverkan lättare minska ungdomarnas alkoholbruk. Forumet riktar sig

till alla föräldrar och begränsar sig inte till särskilda riskgrupper.
Maria Berben Lidén
Rektor på Sundsbro
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Ängslättskolan

BoAktiv

Rosor är röda, violer är blå!
Var rädd om naturen, annars ska ni få!
Denna slogan är skriven av
Therése och Victor efter en
inspirerande och lärorik miljövecka på Ängslättskolan.
Alla elever på skolan har
under en vecka gnuggats i
miljötänkande.

elektronik, papper och glas.
Mathias: – Jag har lärt mig
göra smör av ekologisk vispgrädde!
Ludwig: – Jag har lärt mig att
det är nyttigare med ekologisk
vispgrädde, för korna har varit ute mer!

Veckans lektioner och verksamhet har genomsyrats av
tankar och arbete kring hur
vi alla kan värna om vår miljö. Eleverna har lärt sig om
sopsortering, ekologisk mat
och hur viktigt det är, för allas
trevnad, att inte skräpa ner.
Några svar från elevernas
utvärdering:
William: – Jag har lärt mig var
man ska slänga olika saker
och att en tesked kvicksilver
kan förgifta en hel sjö och att
batterier är jättefarliga.
Natali: – Jag har lärt mig att
man ska slänga färgat glas i
den gröna igloon och ofärgat
i den vita.
Ludwig: – Jag har lärt mig att
man ska panta burkar och
flaskor.
Erik: – Jag har lärt mig att man
ska sortera medicin, plast,

Cykelslangar återanvändes
Under veckan spirade också fantasin och skaparglöden. Vackra smycken, fina
skräpskulpturer och stiliga
konstverk skapades av sådant som ändå skulle kastas,
sådant som elever tagit med
hemifrån. Gamla slitna läderjackor och gamla cykelslangar återanvändes och blev häftiga örhängen, fräcka armband
och tuffa fodral till mobilen.
Tänkvärt i vårt ”slit och slängsamhälle”!
Veckan har tveklöst påverkat eleverna att tänka på vad
vi kan göra för vår miljö och
vår natur, precis som Therése och Victor så fint sammanfattar i rubriken.
Text och foto:
Ulla Weibull

”Tjusiga örhängen tillverkas av flickorna i fyran.”

”Pappas gamla skinnjacka blir fodral till mobilen.”

”Elever från tvåan sorterar sopor.”

”Elever från förskoleklassen njuter av sitt
ekologiska smör.”

Inflyttning på gång i hyreskooperativet
Landgången
En härlig stämning och full
fart på flyttkartonger och
möbler var det den 26 september bland våra nya grannar i hyreskooperativet i Annestad. Nu flyttade de in
i sitt hus, fyrtioplussarna,
som valt ett boende i Sadelmakarbyn med mera av
aktiva grannkontakter och
gemensamma synsätt än
som är vanligt i ett hyreshus. Gemenskap, god ekonomi och ekologiskt tänkande är nyckelord!
Kerstin Ödlund (ordförande
i föreningen Boaktiv Landgången) som jobbat för detta
i många år stannar till ett tag
efter en besiktningsrunda och
ser helt salig ut.
– Att det är sant, att det är
verkligt, det är det bästa! Vid
alla våra gemensamma planeringsmöten var det fortfarande
lite overkligt. Men nu, nu börjar den mest skapande delen
av det hela. Nu skall vi tillsammans förverkliga och praktiskt
genomföra våra visioner!
Och att det finns möjligheter
det ser man redan nu.
Ser läckert ut
Barbro Hallberg i styrelsen,
som redan flyttat in och t.o.m.
fått utemöblerna och blommorna på plats, visar mig runt. Stora gemensamma utrymmen i

Bunkeflostrands Villaförening söker bl.a. ny ordförande inför 2009!
Vill Du vara med och påverka arbetet för ett bättre Bunkeflostrand?
Vi träffas ca 1 gång i månaden och diskuterar och planerar vad som kan göras för just vårt samhälle.
Vi söker även nya övriga styrelsemedlemmar. Tag gärna kontakt med någon i styrelsen
eller skicka ett mail, så berättar vi mer!
14
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två våningar där den ena våningen bl.a. kommer att innehålla hobbylokaler, bibliotek
och sällskapsrum.
Från marknivån kommer
man så in i den stora öppna
matsalen. Pianot är redan på
plats. Det har husets trubadur
Nils Assarsson ombesörjt. En
dörr leder ut mot husets uteplats och torget därutanför.
Storköket med alla finesser
ser verkligen läckert ut. Här
blir det lätt att inspireras till gemensamma måltider. Och här
kan det arrangeras fester, det
förstod man!
Några våningar högre upp
träffar jag Bibi Hillberg, som
närmast kommer från Vancouver. Hon flyttar nu efter 47 år
i Kalifornien och Canada hem
tillsammans med sin man. Lägenheten är fylld av amerikakoffertar, moderna sådana
naturligtvis i papp. (Tänk så
stiliga de var, amerikakoffertarna från början av förra århundradet).
– Varför valde ni hyreskooperativet Landgången?
– Vi har släktingar i Limhamn och här får vi dessutom
nya vänner vilket inte alltid är
så lätt när man kommer tillbaka efter att ha bott utomlands
i så många år.
Paret Hillberg hade hittat
Boaktiv Landgången på nätet
och sympatiserade med idéerna som ligger så väl i tiden.

Annan attityd
Oj, nu gällde det att flytta sig,
några unga män med asiatiskt utseende kommer konkande på möbler uppför trappan och utmed loftgången. En
livlig och glatt skrattande kvinna Hong Song dirigerar dem
ivrigt och så kommer möblerna på plats i den trerummare, som hon skall bo i tillsammans med Herman Schmid,
som arbetar på universitet i
Roskilde. Själv är hon koordinator på Teknik- och Miljøforvaltningen och är nu eld och
lågor inför att flytta hit.
Dock har paret fått lite problem med flyttfirman så Hongs
kinesiska släktingar har fått
rycka in. Hon betonar att det är
en helt annan attityd till främlingar i Sverige än i Danmark,
där man ju inte ens får gifta
sig med vem man vill. Jag frågar Herman varför han har valt
BoAktiv.
– Jag har träffat så många
äldre som sitter och ugglar i sina hålor, säger han litet drastiskt, så vill inte jag ha
det när jag blir äldre. Jag vill
ha folk omkring mig och det
blir det här.
En fördel för dem som jobbar
i Danmark är också buss 999,
som nu stannar precis utanför
Landgången vid Gottorps väg.
Det gäller några morgonturer.
På hemvägen stannar alla bus-

sar nr. 999 vid Skånegården.
Bunkeflostrand–Köpenhamn
direkt alltså!
Några treor lediga
– Hur blir det med det gemensamma arbetet matlag och
sådant?
Barbro Hallberg berättar att
flera grupper är i full gång
med planering. Matlagsgruppen, städgruppen och tekniska gruppen håller som bäst på
att planera.
Paul Hallin som sysslar med
det tekniska pekar på det särskilda hus på tomten, där allt
som rör teknik kommer att
äga rum.
Matlag tänker man sig några
gånger i veckan och alla skall
vara med i ngt matlag och bidra var sjätte vecka till det gemensamma. Men för övrigt är
det fritt fram att välja när man
vill vara med och äta tillsammans, bara man anmäler sig
i förväg.
Men än så länge är det inflyttning som gäller och den
10 oktober skall alla ha flyttat
in. Det finns fortfarande några treor som är lediga. Mer om
detta kan man läsa på nätet
www.boaktiv.se
Hjärtligt välkomna nu ni
boaktiva till Bunkeflostrand
och lycka till med framtiden!
Viveka Rasmusson
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Föreningsdagen

Föreningsdagen

Ett stort tack till de butiker som sponsrade priserna på Föreningsdagen!
Ica - Presentkort à 500 kr, Flowernail Vacker bukett, Rosa Princess - Tårta

Bunkeflostrands Bibliotek
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Prisbarometer

Kultur

Gottorps herrgård – Bunkeflostrands kulturskatt!
Din för 13.500.000:-

– Jag har haft både Malmös mest kände byggmästare här och en av världens
absolut bästa fotbollsspelare, samt flera andra celebriteter.
Hur många av er har varit
inne i Gottorps Corps-delogi?
Jag fick en exklusiv visning av
fastighetsmäklare Paul Boklund från Mäklarfirman LIVSRUM som nu försöker sälja
gården till det fashionabla priset av 13.500.000 kronor.
Herrgården ligger, som bekant, inbäddad i den 100 år
gamla lövskogen ni ser på
höger sida då ni passerar Annestad på väg in mot sta’n.
Det ståtliga 1800-talskomplexet påminner om svunnen storhetstid för såväl stuteriverksamhet som storjordbruk.
De ca 550 kvm, fördelat på
ett ”skepp” i öster och ett i väster, knyts samman med mittskeppet som berikats med
en stor balkong och pompös
entré. Här inne har de gamla
godsägarna säkert låtit hove-

ra sig med aristokratin under
seklets början.
De 10 vackra rummen och
salongerna är berikade med
vacker stavparkett i tjock ek
och otympliga gjutjärnselement.
Många är de fönster som
suttit sedan urtidens minne,
precis som skåpen i serveringsgången och köket.
Den sagolika trappan i ek
med snidad ledstång och breda fotsteg har en vävd löpare
som skydd mot leriga tofflor
och kalla fötter.
Aktivitetshus?
Mäklaren Paul Boklund berättar att han, inför försäljningen,
kontaktade Malmö kommun

och stadsdelen Limhamn-Bunkeflo för att erbjuda dem att
köpa Gottorp för att om möjligt inrätta något för stadsdelsborna, men intresset var svalt.
Han fortsätter berätta;
– Tänk om stadsdelen skulle
göra om Gottorp till Fritidsgård
eller aktivitetshus eller kanske
arrendera ut det till en näringsidkare inom Bed & breakfast,
café eller liknande. Samlingslokaler har vi alltid haft ont om
i området och den fantastiska
parken på 20.000 kvm skulle kunna bjuda på såväl sommarkonserter som picknicktillfällen.
Satsa och våga
På frågan om vem han tror

kommer att köpa godset svarar Paul Boklund;
– Jag har haft både Malmös
mest kände byggmästare här
och en av världens bästa fotbollsspelare samt flera andra
celebriteter. Men jag tror och
hoppas att det är någon som
har ”muskler” nog att seriöst
satsa och våga. När väl finanskrisen lagt sig tror jag att Gottorp finner sin nya ägare som
kommer att renovera godset
som sig bör. Förhoppningsvis
tar stadsdelen sitt ansvar och
värnar om att denna fantastiska byggnad skall återfå sin
status, såväl byggnadstekniskt
som affektionsmässigt.

Hösten är en riktigt härlig årstid!
Har ni lagt märke till alla underbara färger som finns i
landskapet ljust nu? Bourgognerött, dijon- och aprikosgult, blåbärsrisgrönt,
löjromsorange och criollobrunt….Ja Bengt Grive
hade säkert hittat på något
ännu bättre till dräkterna i
konståknings-VM.
Men finns det något bättre
än…. när ni har varit ute i trädgården en hel dag i strålande
solsken och det blåser en ganska kall bris från havet, du känner doften av multnande löv,
det sista gräsklippet och röken från grannens braskamin
när någon inne ifrån huset ropar älskling, maten är klar! När
du kommer in slås du av doften från grillat lamm med en
gratäng av potatis, persiljerot,
rotselleri och getost. I de stora
tulpanformade kuporna har någon precis hällt upp ett kraftfullt vin från Ribera del Duero

i Spanien med dofter av vanilj,
choklad, mörka bär, plommon
och ceder.
Jag väcks i dagdrömmen av
att någon ropar:
  – När har du dammsugit
klart? För jag tänkte att du kanske hinner att köra och handla
på ICA innan svärföräldrarna
kommer om en timme.
Positivt gäng
Det vore kanske mest naturligt
att stämma in i alla sorgvisor
man hör runt omkring sig just
nu, men eftersom vi på mäklarfirman är ett positivt gäng
så tänkte jag komma med
lite GODA NYHETER på bostadsmarknaden i spåren av
finanskrisen.

Hakvingegatan, 3.475.000:-.

Vi har på mäklarfirman sålt
hela 10 objekt i Bunkeflostrand/
Klagshamn de senaste 2 månaderna, varav bl.a. ett hus
på 180 kvm för 4,3 miljoner
samt ett enplanshus på Fjärilsgatorna för 3.475.000 och
ett 20-talshus i Klagshamn på
117 kvm för 3.550.000.

Någorlunda stabilt
De är ju också i skrivande
stund så att bankerna nyligen sänkt de rörliga räntorna rejält och vi börjar även se
större sänkningar på de längre bundna räntorna. De är säkert också några som är glada över att bensinpriset är under 12:-/liter och att den sista

veckan ( i skrivande stund) på
börsen har varit någorlunda
stabil. Mäklarstatistik berättar
att de 12 senaste månaderna
i Malmö har inneburit en prisnedgång på ca 5%, men de 3
sista månaderna har visat stillastående villapriser.
Stort utbud av objekt
Eftersom ett av de största problemen för marknaden är det
stora utbudet av objekt i Malmö kommun (större än både
Stockholm och Göteborg räknat per invånare), är det glädjande att se att utbudet inte har
ökat de senaste 4–5 veckorna
på villafastigheter.
Vi är kanske inne i en fas på
marknaden när säljarna förstår
att man inte får lika mycket betalt som grannen fick 2007 och
att köparna förstår att det inte
är ”rea” på hus.
Må gott
Nicklas Björklund
Peter Landgren & Co

Euro i Bunkeflostrand
Förutom svenska och
danska sedlar, kan du nu ta ut
Euro direkt i vår bankomat.
Som vanligt är du alltid
välkommen in!

Peter Landgren

Öppettider:
måndag–torsdag kl 10.00–19.00
fredag kl 10.00–14.00
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Andra året i Superettan!
Frågorna inför säsongen
var många, är det andra
året svårare? Behöver laget förstärkas? Kan vi upprepa succén från förra året?
Kommer vi få elljus på Limhamn?
Vi sitter nu med facit i hand,
det var svårare. Vi klarade inte
av Vasalund i kvalet utan får
nu inrikta oss på spel i division 1. Så här dagen efter kvalet så känns det givetvis tungt
och dagen får väl ägnas åt att
slicka såren.
Jobba ännu hårdare
Är då allt nattsvart och hopplöst? Nej, självfallet inte utan
nu får vi helt enkelt jobba ännu
hårdare för att ta oss tillbaka till
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Svensk Elitfotboll. Vi får sätta
oss och analysera varför det
gick som det gjorde och sedan
rikta blickarna framåt.
Vi har gällande kontrakt
med flertalet av spelarna och
vi kommer att diskutera framtiden med de spelare vars kontrakt som går ut.
Flyttas upp
Vi har sedan tidigare beslutat
att flytta upp Robin Olsén, Guri
Baqaj, Martin Holm från Tipselit
och det blir säkert fler killar som
kommer att flyttas upp.
Vi kan konstatera att det varit oerhört viktigt för klubben att
spela dessa två säsonger i Superettan. Vi har lärt oss oerhört
mycket som vi kommer att ha
nytta av i framtiden både på det
sportsliga planet men även or-

ganisatoriskt. Jag vill påstå att
spel i Superettan har lyft vår
ungdomsverksamhet ytterligare ett kliv.
Vi har blivit så mycket proffsigare långt ner i åldrarna och
vi har aldrig haft så bra ungdomslag och ungdomsledare som nu.
Här finns talang och förutsättningar för comeback till
eliten, vi vill tillbaka men precis som tidigare kommer vi
inte att sätta någon tidpunkt
för när vi tar klivet upp utan vi
skall jobba långsiktigt och målmedvetet.
Nya tag
Vi återgår nu till Limhamns IP
och jag hoppas att Malmö Stad
kommer att rusta upp idrottsplatsen och även sätta upp el-

ljus där även om det inte finns
formella krav för elljus i division 1.
– Vad kan vi då förvänta
oss i ettan?
Jag tror att vi kommer att få
se en väldigt jämn serie med
många bra lag med Östers IF
som favoriter. Vi får på nytt ett
riktigt lokalderby mot MABI
och jag vet att SEFE förhandlar med Svenska Spel om rätten att sända matcher från ettan via Svenska Spels web.
Här ligger en inkomstkälla för
lagen och det skall bli väldigt
spännande att se hur det utvecklar sig.
Nu tar vi nya tag i ettan och ser
fram mot en ny säsong.
Johan Andersson

www.lb07.se

www.lb07.se

21

LB07

LB07 framgångar på damsidan!

Innan säsongen drog igång
satte ledarna för DAM lagen
upp målen inför säsongen
och året efter. Målet var att
DAM A skulle gå upp till div.
2 inom två år samt att DAM
U år skulle ta klivet upp till
div. 4 inom samma tid.
Vem hade kunnat ana att
detta skulle bli verklighet redan i år?
DAM A
Vilken fantastisk säsong det
har varit!
Säsongen 2008 är snart slut
och vi kan nu konstatera att året
varit lagets mest framgångsrika
hittills. Seriesegern i div. 3 säkrades med 3 omgångar kvar
och 2009 spelar vi i div. 2.
Vi såg fram mot säsongen med stor tillförsikt och laget t.o.m. överträffade sina
högt ställda mål och det gjordes med en stor, utvecklingsbar, ganska ung, stabil och
stark trupp.

KLÄ DIG I RÖTT
SHOPEN
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GE ETT RÖTT KORT TILL DIN GRANNE

Stor utvecklingspotential
Vi ser med spänning fram
mot 2009 och vår debut inom
svensk elitfotboll, dit division 2
brukar räknas. Vi har som sagt
en mycket bra trupp som har
stor utvecklingspotential samtidigt som vi redan nu vet om
spelare som är intresserade av
att vara med oss på våra nya
spännande utmaningar.
Just nu har vi en A-trupp på 27
spelare, varav en är långtidsskadad och två har uppehåll.
Vi har och har haft ett bra samarbete med U-laget och de äldre flicklagen som innebär att
vi alla kan låna spelare vilket
medför att många fler får spela matcher än tidigare år.

Tyvärr har vår huvudtränare
Jimmy Wiktor bestämt sig för
att lämna laget och eventuellt
prova på något annat. Vi tackar honom för två mycket framgångsrika år, det senaste faktiskt det mest framgångsrika i
klubbens damhistoria. Arbetet
med att få en ny tränare pågår
för fullt och vi hoppas och tror
på en snar lösning. Vi har även
en hel del intressanta spelare
som provspelar för oss just nu
och vi är mycket hoppfulla inför nästa utmaning.
DAM U
Inledningen av säsongen var
en blandning av bra och dåliga
matcher. Vi inledde starkt med
att slå Skabersjö med 3–0 på
hemmaplan, därefter följde 3–3
borta mot Skurupstjejerna, Vellinge på bortaplan där vi enkelt
vann med 4–0. Därefter kom
första förlusten borta mot BK

Div. 4 nästa år
I kvalet inledde vi borta mot
Onslunda, som slutade 2–2
och följde upp detta med en
vinst med 4–2 mot Skurupstjejerna efter 4 mål i första halvlek.Inför sista matchen krävdes
minst en poäng för att garantera spel i div. 4. Hanaskog/Bjärslöv stod för motståndet och
efter en tuff match vinner med
hela 4–0, vilket innebär spel i
div. 4 nästa år.
Fantastisk insats
Sammanfattar man detta så är
det en fantastisk insats av båda
lagen och en stor framgång för
hela klubben. Nu ser vi med
spänning fram emot höstens
träningsmatcher som skall lägga grunden till spel i de högre
divisionerna nästa år.

Mycket bra nytillskott
Kontinuiteten har varit bra,
samma ledare som 2007, inga
spelare tappade från 2007, ett
par har flyttat under året, någon enstaka har gått andra vägar, men vi har också fått några mycket bra nytillskott. Några
som önskat komma har vi slussat vidare till U-laget.
Tabellen talar sitt tydliga
språk; vi vann serien med 6
poängs marginal! Vi har gjort
49 mål (näst flest) och släppt
in 21 (minst antal). Vi är bästa
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Hitta den perfekta julklappen! Håll utkik efter LB07 SHOPEN och Kompiskortet på WWW.LB07.SE
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lag både på hemmaplan och
på bortaplan samt att vi inte
har förlorat någon match sedan i början på juni.

Olympic, där vi gör en mycket bra första halvlek följd av en
riktigt dålig andra och vi förlorar med 5–2. Sen följer 2 raka
vinster mot Mabi och Nydala
innan vi gör vår kanske sämsta match för säsongen borta
mot Klågerup där vi slarvar och
förlorar med 3–2 och avståndet
upp till toppen var långt.
Men med en oerhörd vilja
och inställning så tappar vi bara
2 poäng efter att serien vänt.
Både Klågerup och BK Olympic fick ge sig mot oss och detta innebar att vi klättrade upp till
en andra plats, bara en poäng
efter seriesegrarna BK Olympic. Denna andra plats skulle
innebära kval mot Onslunda,
Hanaskog/Bjärslöv och Skurupstjejerna.
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www.lb07.se
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LB07 Ungdomsverksamhet
Vi erbjuder barn- och ungdomar en fantastisk fritidssysselsättning, att få träna
och spela fotboll i en socialt trygg och bra miljö med
välutbildade ledare och instruktörer vilket borgar för
en gedigen utbildning både
på och utanför fotbollsplanen som barnen tar med sig
genom hela livet.

Vi kallar oss utan att rodna för Sveriges
sängspecialister. Skälet är enkelt.
Vi väljer ut de mest prisvärda sängarna
från marknadens ledande tillverkare
och kan alltid erbjuda det största
utbudet av sängar i alla prisklasser.

Branschens bäst utbildade medarbetare hjälper dig att prova ut en säng
du blir nöjd med.
Så köp inte en säng av gammal vana
- prova en sängspecialist först.

väll
julklappsk
te
in
a
s
!
is
M
mar i LB07
m
le
d
e
m
a
r kl 19.00.
för all
11 decembe
07

2008 har varit ett fantastiskt
fotbollsår för LB07 och framgångarna på fotbollsplanen
har i år varit stora och samtliga lag har gjort fantastiska
framsteg.
Fotbollslekskolan har fördubblats i antal barn och idag
har vi 130 st barn uppdelat i en
Limhamnsgrupp och en Bunkeflogrupp. Fotbollsskolan
ökar också i en bra takt och vi
har fått in fantastiska ledare
som tar hand om barnen.

den
se/lb
Torsdagen
www.sova.
mäl dig på
an
h
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SVÅGERTORP
Nornegatan 6 (vid Bauhaus)
Tel: 040-12 99 40
E-post: svagertorp@sova.se

www.sova.se
24Bunkeflobladet_2.indd
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Vår verksamhet bedrivs från
fyraårsåldern då fotbollslekskolan tar emot barnen som
sedan fortsätter med ambitionen att ha minst ett breddlag för varje ålder och kön,
baserat på de numerära underlagen (antalet barn & ungdomar) vi får. Fokus skall alltid vara glädje och hälsosamt
idrottande för breddverksamheten! Fotbollsverksamheten
skall fostra och etablera kamratskap, fair play, hänsyn och
klubbkänsla. Alla som via sitt
engagemang visar att de vill
vara med och ha roligt med
fotbollen som grund ska också få vara med! Ingen åsidosätts pga. bristande talang eller förmåga!
Vår elitverksamhet startar
först vid 13 års ålder i samband med att lagen börjar
spela 11-mannafotboll. Vår
ambition är att ha ett breddlag och ett elitlag för varje ålder och kön.

2008-10-24 11:05:31
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De olika 7-manna lagen är
uppdelade i en Limhamnsgrupp och en Bunkeflogrupp
och vi har under året sett en
mycket positiv utveckling
bland ledare och spelare. Engagemanget och kunskapen
från de ideella ledarna är otroligt viktigt och också anledningen till att lagen presterar
och utvecklas.
12 lag representerade
Elitverksamheten har överträffat all förväntan och de utsatta
målen för de flesta lagen har vi
nått med råge. Både på pojkoch flicksidan har vi haft spelare representerade i Stadslaget
samt Skånelaget och resultaten i Malmömästerskapen talar
sitt tydliga språk. LB07 hade
inte mindre än 12 lag representerade i semifinalspel för de olika åldersklasserna.
Flickor födda 95 blev Malmömästare efter att ha vunnit mot antagonisten Kvarnby IK med 4-0. (Fotnot: LB07
blev även Malmömästare för
seniorer.)
LB07 lag har även tagit emot
en hel del medaljer för fina placeringar i olika turneringar.

varit ett tillskott i truppen under året.
De har för andra året tränats
av Mikael Svensson, med förflutet som spelare i TFF och
tränare i bl.a. IFK Malmö. Året
inleddes med seger i Kanariecup inomhus, sedan vann de
LB07:s egen Öresundsbrocup för andra gången på 3 år
(2:a 2007) och blev 2a i Malmömästerskapen efter förlust
mot MFF.
Målsättningen sedan många
år har även varit att komma till
pojkallsvenskan, något som
även blivit verklighet under
2008. Där har de mött storheter som Öster, Värnamo, Jönköping Södra m.fl. Det har
inneburit många långa bussresor, men har även inneburit att laget svetsats samman.
Målsättningen var att komma
bland de fyra bästa, men killarna har gjort en helt fantastisk säsong, överträffat alla för-

väntningar och vunnit sin pojkallsvenska serie!
På 18 matcher tog man 42
poäng, förlorade enbart två
matcher och hade imponerade
61-14 i målskillnad. Det innebar SM-slutspel med de 16
bästa P16-lagen i landet.
I 8-delsfinalen mötte vi
Husie och vann med 1 - 0 efter stabilt spel. Kvartsfinalen
mot GAIS förlorade vi tyvärr
med 3-0 efter en mycket bra
genomförd match.
Killarna har genomfört säsongen på ett mycket imponerande sätt. Vi har en mycket bred och stark trupp där
21 av dem spelat i pojkallsvenskan. Dessutom har vi
kunnat låna in några duktiga
93:or vid behov.
I denna trupp finns många
duktiga fotbollsspelare som
från och med nästa år är juniorer och kommer att ta ytterligare kliv i sin utveckling.

P16 till Pojkallsvenskan!
För LB07:s pojkar f.92 har
många års slit i år gett bra utdelning. Vi har haft ett långsiktigt mål för laget vilket inneburit att de stora resultaten inte
behövde komma i knatteåldern
utan strategin har varit att ge
bra träning och spelglädje så
att så många som möjligt skulle finnas kvar i laget upp i junioråldern. Vi har en stor andel spelare som varit med sedan fotbollslekskolan, kryddat med duktiga spelare som
25

MINNESFOND LIMHAMN BUNKEFLO 2007

ÅRSMÖTEN I LIMHAMN BUNKEFLO 2007

Pär Månssons Minnesfond
Fondledningen har beslutat att årets stipendietagare är följande:

Valmötet
Valmötet skall hållas måndagen den 15 december kl. 18.00 i
klubbstugan på Limhamns IP.

F 95 får 3500 kronor
Laget får priset för sina utmärkta insatser på planen men
framförallt för den fina lagandan och den goda kamratskap som
finns i laget.
Kajsa Jörgensson (F 93) får 1500 kronor
Kajsa får priset för sitt goda humör som smittar av sig på laget och
för sitt alldeles förträffliga och trevliga utåtriktade sätt.
Pristagarna får använda pengarna för aktiviteter som har något
med fotboll att göra. Preliminärt kommer pristagarna att få sina
priser den 22/11 i Stadium arena vid vår stora Ungdomsavslutning.
Pär Månssons Minnesfond är till minne av Pär Månsson, som
tyvärr avled i början av 90-talet då han stod i början av sin karriär.
Pär som gick den långa vägen som spelare från fotbollsskolan till
juniorlaget och han hade precis börjat sin ledarkarriär inom
fotbollen. Pär var en föredömligt god kamrat.

Separat kallelse har gått ut till samtliga medlemmar.
På Valmötet kommer styrelsen att väljas.
Se mer info på www.lb07.se

Årsmötet
Årsmötet skall hållas torsdagen den 26 februari -09 kl. 18.00 i
klubbstugan på Limhamns IP.
Separat kallelse har gått ut till samtliga medlemmar.
På Årsmötet kommer övriga personval (revisorer, valberedningen,
m fl.) att väljas samt övriga beslut tagas för; bokslutet -08,
Ansvarsfrihet för styrelsen, Verksamhetsberättelsen för -08, etc.

Vad innebär Kompis, Rutger Hagstad, marknadsansvarig?
- För en gångs skull kan man tala om att rött kort är rätt kort! LB07 är Skånes största fotbollförening med 40 lag
och över 1200 medlemmar. Sammanslagningen är mindre än ett år gammal och nu vill vi profilera oss bättre i hela
Västra Malmö. Kompis är en satsning där vi hoppas att många ska stödja föreningen och samtidigt få något riktigt
värdefullt tillbaka.
Vilka är fördelarna med Kompis?
- För alla våra medlemmar innebär det att vi sänker medlemsavgiften och samtidigt skapar ett medlemskort som
ger många förmåner, inte bara rabatter. För de som inte är aktiva i föreningen innebär detta att man stödja föreningen och samtidigt få tillgång till samma förmåner. Kortet är ett samarbete mellan näringsidkarna och människorna i
vår stadsdel. Vi vill stärka gemenskapen mellan människor där vi bor.
Varför skall jag köpa ett rött kort i LB07?
- I första hand inte för förmånerna, utan för att du vill stötta en förening som aktivt engagerar sig i ungdomarna i
vår stadsdel. Det handlar om mycket mer än fotboll. Se på Kamplaget, funktionshindrade som får uppleva glädjen i
att vara en del av en ”vanlig förening”. Se på Bunkefloprojektet – vårt initiativ. Vad betyder inte det för att skolungdomarna ska må bättre.
- Det handlar om hjärta och naturligtvis hjärna; du har snabbt tjänat in de 350 kronor som kortet kostar.

Se mer info på www.lb07.se

Boka Malmös bästa...

Hur köper jag Kompiskortet?
- Precis på samma sätt som man har köpt medlemskortet tidigare. Via vår hemsida www.LB07.se, per telefon eller
sväng in på vårt kansli.
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VI VILL HA DIG I VÅRT LAG!
Gör som dina kompisar – skaffa dig ett rött kort.
Bli kompis med oss. Visa att du bryr dig om Limhamn Bunkeflo och ungdomarna!
Kompiskortet är det nya medlemskortet, som kostar lite, ger dig mycket tillbaka och får en stor betydelse för oss.

Start 20 nov

Som LB07 Kompis får du bland annat:
- Ett rött Kompiskort
- Rabatter och förmåner från butiker som är KompisFöretag
- 50% rabatt på inträde till våra hemmamatcher
- LB07:s Nyhetsbrev med senaste nytt
- Kompiserbjudande via e-post
- Klisterdekal
- 200 kronor rabatt på årskortet

25 sorters sIll - julklassIker
gottebord - aktIvIteter & dans
040 - 440 000
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RÖTT KORT
RÄTT KORT
när LB07 värvar medlemmar i Västra Malmö.

Pris 350 kr
Läs mer på www.LB07.se
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Övning ger färdighet!
Världens roligaste leksak
i kombination med LB07 –
vad blir det? FotbollsLEKskolan!
Andäktigt träs de aningen för
långa strumporna upp på de
små benen.
Idag är det Barcelonas blåaktiga matchställ som ska på,
men det skulle lika gärna kunna vara det röda LB07-stället.
För varje nytt plagg ökar intensiteten i frågorna och resonemangen.
Det mesta handlar om skott
som skjutits i kryssen, om vilket
fotbollslag som är bäst i Malmö
respektive Sverige och i Världen. Däremellan kommer lite
snack om Zlatan, så klart.

ApQ EL AB utsågs till vinnande Gasellföretag i Skåne 2006.
Det senaste året har ApQ EL startat filial i Malmö, nyanställt drygt
80 personer och omsätter i år över 110 miljoner.
Företaget startades 2001 och idag är ApQ EL ett företag som är med och slåss
om de stora projekten.
Akuten, Swedbank stadion
Ett par projekt som är aktuella nu är den Nya Akut och infektionsmottagningen på
Umas och Swedbank Stadion. Där har ApQ EL fått i uppdrag att stå för installationerna av all el, tele och data.
– Vi är inte längre enbart ett elinstallationsföretag utan arbetar också med totala
nyckelfärdiga system inom ”IKT” som betyder information kommunikation och teknik.

Veckans höjdpunkt
För Elliott, fem och ett halvt år,
är söndagens fotbollsträning i
STADIUM arena en av veckans
absoluta höjdpunkter. Det är då
som han samt andra pojkar och
flickor födda 03/04 leker, övar
på skott, slår passningar, skjuter mål och vad mer som hör
en fotbollsträning till.
För många av dem är det en
stor prövning att bara stå still
och vara tysta den korta tid det
tar att kolla närvaron.
Springet i benen är det i alla
fall inget fel på!

Zlatan-leken
För alla de föräldrar som
vecka efter vecka tillbringar en timme på läktaren lyfts
nog ett och annat ögonbryn
över hur snabbt barnen visar
framsteg.
Barnen har utvecklats mycket sedan starten i april, och vi
kan se positiva resultat av att
alla börjar känna igen övningarna och lekarna. Dessa blir
både roligare och svettigare,
ju längre fram i säsongen vi
kommer.
Barnens absoluta favorit
bland övningarna har visat sig
vara Zlatan-leken, men intresset för att spela match växer.
Barnen börjar nu bli så duktiga på att springa åt samma
håll och mot samma mål, att vi
vid varje träning försöker hålla en kortare match indelade i
små grupper.
För oss i FotbollsLEKskolan har det varit en utmaning
att försöka skräddarsy övningar till att passa såväl de yngsta som de äldsta i gruppen,
samt att få barnen att springa
åt samma håll och att göra det
någorlunda samtidigt, men övning ger färdighet!
Stor entusiasm
Ett hundratal pågar och töser deltar i verksamheten för

de yngsta i fotbollsfamiljen,
4–5-åringarna, vilket är väldigt glädjande. Även om träningarna är välbesökta, så
finns det alltid plats för nya
barn (och föräldrar som kan
hjälpa till!). Under tiden leker
Zlatans arvtagare vidare med
stor entusiasm.
Vinnarinstinkten och målmedvetenheten är lika tydlig
hos våra killar och tjejer som
hos herrlagen, och A-laget kan
nog räkna med stark förstärkning från årgång 03/04 i början av 20-talet!

FotbollsLEKskolan tränar inomhus på söndagar.
FotbollsLEKskolan är uppdelad i Bunkeflogruppen och Limhamnsgruppen. Förstnämnda
börjar träningen kl. 08.45 och
direkt efteråt kl. 09.45 börjar
Limhamnsgruppen.
FotbollsLEKskolan bedrivs i
LB07:s egen inomhushall med
konstgräs, STADIUM arena.
Mer information?
Jonas Snygg
E-post: jonas@lb07.se
Telefon: 040-510217 (dagtid)

Utbildning
Men det ställer samtidigt krav på hög kompetens inom de här områdena och vi arbetar mycket med att kontinuerligt utveckla och utbilda personalen för att stärka
bredda kompetensen hos var och en som jobbar här.
På sex år har ApQ vandrat från ett elinstallationsföretag till ett mycket teknikinriktat företag.
Kompetensen
Det allra viktigaste är vår personal med så bred kompetens att vi kan hantera alla
typer av jobb.

www.apqel.se
Stenyxegatan 15  •  213 76  Malmö  •  040-615 55 00
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”Jag var beredd att dö för jakten på respekt och makt.”
I mitten av oktober arrangerade Limhamn Bunkeflo, LB07, heldagsseminariet Ung Chans på Europaportens kongresscentrum
i Malmö.
Ung Chans är ett samlingsbegrepp för en rad olika aktiviteter bredvid elitverksamheten,
där Bunkefloprojektet är mest
uppmärksammat.
Ung Chans seminariet samlade lärare, rektorer, politiker,
företagsledare och föräldrar
till en fullspäckad dag med en
rad intressanta talare.
Paolo Roberto – om utanförskap och fighting spirit.
Anna-Lena Brundin – om
kroppslig och mental hälsa.
Per Gärdsell – Att vara ideell,
en skyldighet eller förmån?
Mats Bååth – Så arbetar en
stadsdel över alla gränser för
ungdomars bästa.
Nicklas Larsson – Evenemang, en plattform för regional tillväxt.

Tel 040-14 72 00, www.byggcompagniet.se

Vi är juristerna som finns till just för dig!

Vi har kvällsöppet

När du behöver juridisk hjälp och rådgivning kan du
med förtroende vända dig till oss!

Tänk istället i möjligheter, vad
du kan göra.

– Titta bara på hur barn leker, de är lyckliga, det är högt
tempo. Jag njuter själv av min
ålder och tar vara på tiden.
När du själv är lycklig, stanna då upp och fråga dig själv
varför?

Telefontid mån 9-12 o 13-19, tis-fre 9-12 o 13-15
Polgatan 6, 216 12 Malmö
Tel 040-611 90 02, fax 040-15 09 93
info@limhamnsjuristen.se
www.limhamnsjuristen.se

sade honom som en av Sveriges tre farligaste ungdomar
under arton år.
Han frågar allvarligt publiken
vad de är beredda att dö för.
Det blir märkbart tyst i salen
www.lb07.se

www.lb07.se

struktur när problemen uppstår
och därför förnyar vi oss ständigt. Det senaste tillskottet i utbildning är en föreläsning i digitala kränkningar som handlar om de risker barnen möter
när de är ute på Internet.
Vi har även områdesarbetare bestående av socionomer
knutna till skolan. Vi försöker
etablera mötesplatser där ungdomarna befinner sig idag.
Nicklas Larsson, som bland
annat haft sponsors- resp.
eventansvar för SonyEricson
och vid friidrotts-EM i Göteborg, menar att ett stort eve-

På hemsidan www.ungchans.
se kan du läsa mer om seminariet och även fördjupa dig i
vad som
presenterades. Här
varje
måndag
följer ett litet axplock.

• Hälso- o sjukvårdsjuridik
• Familjerätt
• Utlänningsrätt
• Fastighetsrätt
• Arbetsrätt
• EU-rätt
• Internationell privaträtt
• Konsumenträtt
• Skadeståndsrätt

är att se möjligheter. Ingen vill
vara en del av olika problem.

Vad är lycka frågar hon sig?
Som vuxen kan det vara svårt
att komma ihåg det ibland menar Anna-Lena Brundin.

Paolo Roberto beskriver sin
ungdomstid som fylld med problem, brott och våld. Rektorn
på hans skola sade att ”sådana som du slutar alltid i fängelse”. Han säger att polisen klas-

Hos oss får du professionell hjälp och
ett vänligt bemötande!
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tills Paolo Roberto själv bryter tystnaden.
– När jag var ung var jag beredd att dö för jakten på respekt och makt. När vi åkte in
till stan och visade att vi fanns
fick vi respekt från andra ungdomar.

Per Gärdsell berättar att människor behöver olika arenor för
att må bra. Skolan och idrottsrörelsen är två viktiga arenor.
– Vi måste flytta fokus från
ohälsa till hälsa genom att
ändra vårt beteende och attityder. Detta baseras på våra
värderingar och om inte det
förskjuts mot hälsa så ändras
inte beteendet.
Att ändra våra värderingar

Stadsdelen Limhamn-Bunkeflo har startat ett gränsöverskridande samarbete ”Folkhälsa” för att olika problem
som eventuellt uppstår inte
ska falla mellan myndighetsstolarna.
Samarbetet är kopplat till
handlingsplanen för tobaks-,
alkohol- och drogförebyggande arbete i Malmö stad
– Det finns ingen tydlig
nemang kan bli plattformen
som leder till en regions utveckling och stärker dess konkurrenskraft.
– Vi måste bestämma vad vi
i Malmö är bäst på, vad är vårt
mål? Vi måste skapa en egen
position, ett eget varumärke.
Det råder en internationell regions konkurrens. Malmö konkurrerar inte bara med Göteborg och Stockholm utan även
med regioner nere på kontinenten i Europa.
31
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HUR MÅR VÅRA BARN?
- Mår vi så bra som vi har det?
- Vilka biverkningar har vår livsstil?
Detta är några frågeställningar som Per Gärdsell kommer att prata om på den första föreläsarkvällen som har temat;
Hälsa – saknar vi kunskap eller saknar vi vilja, förmåga och lust att använda kunskapen?
Missa inte dessa tillfällen!
Det är gratis, det enda du behöver göra är att anmäla dig via LB07:s hemsida - www.LB07.se eller kontakta Arne Börjesson på
040-510236.
Tisdagen den 13 januari, klockan 18.00 i Bergaskolans aula.
Hälsa – saknar vi kunskap eller saknar vi vilja, förmåga och lust att använda kunskapen?
Måndagen den 26 januari, klockan 18.00 i Bergaskolans aula.
Att vara ideell – en skyldighet eller förmån?

Välkommen på LB07 Föreläsarkvällar!
LB07 vill spela en viktig roll även utanför planen och i samhället i stort.

Fakta Per Gärdsell:
Docent i ortopedi, f.d. chefsläkare, styrelseledamot i LB07, en av initiativtagarna till Bunkefloprojektet och en flitigt anlitad föreläsare i hälsa.

Fotbollsmedalj
med band

Vill du bli Kompis med LB07?

Kompiskortet kostar endast 350:-/år och ger dig många spännande förmåner.
Läs mer om Kompis på www.lb07.se
32
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Villaföreningens styrelse 2008
Styrelsen

Suppleanter:
Dorina Radescu, Mary Hemmings gata 64,
218 37 Bunkeflostrand. Telefon 15 25 99.
E-post: richard@heavysales.se

Ordförande:
Vakant!
Vice ordförande:
Sture Brunulf, Skatvägen 7,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 16 28 40.
E-post: info@prosumus.se
Sekreterare:
Anna Hedrén, Sidensvansv. 18,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 36 71 91.
E-post: anna.hedren@telia.com

Det är vi som har
dom snygga och
fräscha partytälten.
Vi har färdiga paket i olika storlekar.
Gå in på vår hemsida för mer information,
eller ring oss på

046-73 33 76

Vi säljer även lagerhallar och tält
till garage eller förvaring.

www.sydhandel.se

Åke Ohlsson, Sidensvansv. 16,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 15 79 51
Viveka Rasmusson, Björkallén 22,
218 36 Bunkeflostrand. Telefon 51 04 90.
E-post: viveka.rasmussen@spray.se
Redaktionsgruppen:
Peter Landgren, Marita Malmgren,
Kerstin Alsén och Viveka Rasmusson.

Kassör:
Marknadsföringsansvarig:
Svetlana Kozlova, Mary Hemmings gata 5,
Sture Brunulf
218 37 Bunkeflostrand. Tel. arb.: 046-19 33 55.
E-post: svetlana.kozlova@sonyericsson.com Revisorer:
Bengt Dahlvig och Jan Hasselgren
Vice kassör:
Revisorssuppleanter:
Ann Olsson, Mary Hemmings gata 44,
Margareta Hanfeldt och Kay Holm
218 37 Bunkeflostrand. Telefon 15 89 54
E-post: annohlsson@telia.com
Valberedning:
Vice sekreterare:
Alena Langhals, Ringspinnaregatan 8,
218 33 Bunkeflostrand. Telefon 15 58 56
E-post: langhals@telia.com
Intendent, redaktör
Marita Malmgren, Ädelgransgatan 40,
218 37 Bunkeflostrand. Telefon 51 07 63.
E-post: originalaren@telia.com

Sammankallare:
Camilla Engman. Tel. 98 21 05
Peter Landgren. Tel. 15 99 50
Sture Brunulf Tel. 16 28 40
Bertil Göransson. Tel. 15 17 82
Marita Malmgren. Tel. 51 07 63
Hemsideansvarig:
Styrelsen

Vad gör Villaföreningen?
Det är viktigt för oss alla i Bunkeflostrand
att vår stadsdel fungerar och att vi alla
trivs och det kommer att bli än viktigare
nu med tanke på att vår stadsdel växer
i snabb takt.
Ett sätt att vara med och påverka
är att vara medlem i Bunkeflostrands
Villaförening. Det är tack vare alla våra
medlemmar som vi kan bedriva denna
förening och aktivt tillsammans påverka
vad som händer i Bunkeflostrand.
Vad gör då Villaföreningen för Dig
som medlem?
• vi har ett rabatthäfte med
erbjudanden från företag med
lokal anknytning.
• vi abetar aktivt med och ställer
krav på 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 och
julmarknad.

•

•

•

vi ger tillsammans med LB07 ut
BunkefloBladet med intressant
och läsvärd information.
vi marknadsför oss till alla i
Bunkeflostrand med hjälp av
give-aways 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! I år har vi hittills ca 800
medlemmar i Villaföreningen och vi
hoppas att fler vill vara med och stödja
föreningen.
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 100:- för 2009
och sätts in på PlusGiro 433 51 01-4.

E-post: styrelsen@bunkeflostrand.nu  •  Hemsida: www.bunkeflostrand.nu

LB07:s styrelse 2008
Ordförande: Tommy Larsson
Vice ordförande: Andreas Ekstrand
Kassör: Per-Ola Derborn
Ledamöter: Per Gärdsell, Mikael Hinderoth, Hans Österberg,
Anders Jarl, Mattias Granholm och Andreas Stridh
Valberedning: Stefan Krueger och Lars-Göran Öberg
Kansli Brovallen: Tel. 040-51 00 02. Fax 040-51 00 49
Kansli Limhamn: Tel. 040-15 96 82
E-post: kansli@lb07.se • www.lb07.se • Plusgiro: 24 96 41-2
Marknadschef: Rutger Hagstad • Tel. 040-51 02 58
Ansvarig fotboll: Johan Andersson • Tel. 040-51 02 42

IF Limhamn Bunkeflo
Vår vision att skapa en förening för 2000-talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i framkanten av
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
– Stadium arena. Stadium arena ger oss unika möjligheter att träna och spela med världens roligaste leksak – fotbollen. Dessutom möjliggörs att
skolan i Bunkeflostrand kan ha fysisk aktivitet på schemat varje dag för alla elever.
Vår vision: Vår vision är att skapa en förening för 2000-talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i framkanten av
samhällsutvecklingen.
Vår målsättning: Målsättningen är att vara en mötesplats för likasinnade människor som har passion och engagemang för att skapa framtiden
där fotbollen är ett verktyg för att nå högre mål.

www.lb07.se
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