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Lördagen den 5 december kl. 11.00–14.00
arrangerar Bunkeflostrands Villaförening
tillsammans med Bunkeflo Församling årets
julmarknad vid Ängslätts Centrum.
Kom och känn doften av glögg, pepparkakor, ät varm korv, köp lotter, m.m.
och upplev julstämningen i vårt samhälle!
I år blir det även
ponnyridning för barn!
Strandkyrkan håller
öppet där det kommer att
finnas både café och
konstutställning.
Hjärtligt välkomna !

Ledare

Medlemsavgiften har inte höjts på sju år
Snart har hela 2009 gått,
och det har varit ett händelserikt år för villaföreningen, styrelsen och
för mig som ordförande.
Vi hoppas att ni också
känner det.
En mängd med aktiviteter har
genomförts från Valborgsfirande fram till den kommande
avslutningen med julmarknaden. Aktiviteter som har
genomförts där emellan:
Under våren anordnades två
temakvällar med föredragen
”Energideklaration – vad är
det?” och ”Konsten att skapa
blomsterrabatter”. Våren avslutades med en bakluckeloppis
på Sundsbroskolans parkering. Hösten började med
Föreningsdagen och därefter
har tre temakvällar genomförts, ”E.ON – el”, ” Energitips
från energi- och klimatrådgivaren” och ”Barnsäkerhet
i hemmet ”. Dessutom har
styrelsen genomfört två trafik-

En nyhet som genomförts
är att numera kan alla villaägare inom Bunkeflostrands
postnummer bli medlemmar i
Bunkeflostrands villaförening
Vi är idag 847 medlemshushåll och detta ger oss styrka
när vi representerar er i olika
sammanhang.
Utvecklas vidare
Vår hemsida ”bunkeflostrand.
nu” har under året erhållit
mer än 21.000 träffar (besök)
Fantastiskt! Forsätt att följa
den, vi försöker att uppdatera
den ständigt.
Glöm inte att titta på vår
informationstavla hos ICA
Supermarket i Bunkeflostrand.
Vi tror och hoppas att vi under
nästa år kommer att utvecklas

Styrelsen 2009
Ordförande:
Sture Brunulf, Skatvägen 7,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 16 28 40.
E-post: info@prosumus.se

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

Kassör och vice ordförande:
Svetlana Kozlova, Mary Hemmings g. 5,
218 37 Bunkeflostrand.
Tel. arb.: 046-19 33 55.
E-post: svetlana.kozlova@sonyericsson.com

Siv Högdahl, Sidensvansvägen 3,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 15 21 46
E-post: alfina@glocalnet.net

Sekreterare:
Anna Hedrén, Sidensvansv. 18,
218 32 Bunkeflostrand.
Telefon 36 71 91.
E-post: anna.hedren@telia.com
Vice sekreterare:
Vakant
Intendent, redaktör
Marita Malmgren, Ädelgransgatan 40,
218 37 Bunkeflostrand. Telefon 51 07 63.
E-post: originalaren@telia.com
Åke Ohlsson, Sidensvansv. 16,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 15 79 51
E-post: aake.olsson@telia.com
Els-Marie Clevenholm, Årtevägen 34,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 51 10 65
E-post: els-marie.clevenholm@telia.com

www.bunkeflostrand.nu

manifestationer ”Barn på väg
– sänk farten!” under morgonrusningen.
Alla dessa aktiviteter skulle
aldrig ha kunnat genomföras
utan den fantastiska styrelsen
som vi har, en ” ideell styrelse”
där alla ställer upp i alla lägen.
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vidare tillsammans med våra
medlemmar.
Kom med förslag
Vad som är viktigt är att ni
kommer med frågor o c h
förslag till aktiviteter, ring eller
maila så skall vi försöka tillmötesgå era önskemål.
Vad som för oss idag är ett
bekymmer är att den positiva
utvecklingen går hand i hand
med ekonomin och vi har svårt
att höja prestationförmågan
oss vidare utan ekonomiskt
stöd från våra medlemmar och
sponsorer.
För nästa år kommer därför

medlemsavgiften att bli 150 kr.
Medlemsavgiften har inte höjts
på sju år.
Rabattgivarna ökar ständigt så ju snabbare ni betalar
in medlemsavgiften för 2010
ju snabbare får ni tillgång till
medlemsrabatterna.
Hoppas vi ses på Julmarknaden den 5 december…

God Jul och
Gott Nytt År
Önskar

styrelsen och

Sture Brunulf
Ordförande

Bunkeflostrands
Villaförening söker
styrelsemedlemmar
inför 2010!
Vi behöver bl. a en ordinarie ledamot
och en suppleant.
Vill Du vara med och påverka arbetet
för ett bättre Bunkeflostrand?
Vi är en styrelse i blandade åldrar och
kön och vi träffas ca 1 gång i månaden
(10 ggr/år) och diskuterar och planerar
vad som kan göras för just vårt samhälle. Man behöver inta ta på sig några
betungande uppgifter utan var och en
bidrager efter bästa förmåga.
Tag gärna kontakt med någon i styrelsen
eller skicka ett mail, så berättar vi mer!
Välkommen!
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Nybygge

Strandgränd
att använda gas och golvvärme med återanvändning
av varmluften via värmeväxlare, har man skapat ett
energieffektivare hus. Ett av
husen i området kommer att
vara ett demonstrationshus
där Skanska visar upp vad
man idag kan göra för att, i
det närmaste, skapa ett energineutralt hus, vilket betyder
att man inte ska behöva tillföra någon energi för att driva
det. Man kan hoppas att det
blir standard inom en snar
framtid.

48 nya hem byggs och
säljs i flera etapper. 18
hus är redan sålda och
10 till kommer att säljas
i november. Det är kö
och fortsatt stort intresse
för nybyggda bostäder i
Bunkeflostrand.
Skanska Nya Hem har jobbat
med att skapa en helhet i
bostadsområdet. Husen ska
vara vackra, utemiljön blir
en förlängning av hemmet
och måste då vara genomtänkt för att inte bli tråkig och

förutsägbar. För att motverka
detta har landskapsarkitekter
anlitats och resultatet blir ett
omväxlande bostadsområde
där det gemensamma överraskar och bryter mot det
symmetriskt tråkiga.
Husen har sin utgångspunkt i en traditionell skånelänga men modell större, helt
enligt de önskemål som framförts av kunderna. Det finns
två typer av Villa Öresund, en
på 137 kvm och ett på 167/185
kvm. Det större kan fås med
eller utan en vinkel, därav de
två olika storlekarna.

Ljus och sik tlinjer är det
bärande i husen, oavsett
storlek. Man har också valt
att ha öppna ytor och skapa
rymd till husen i form av t.ex.
öppet upp till tak. Meningen
är att få en känsla av lyx, som
sträcker sig in i vardagen.
Som en del av vardagslyxen
kan man också räkna in att
varje hus har Internetanslutning via optisk fiber.
Energieffektivare hus
Val av material och energilösningar visar på att Skanska tar
ett ansvar för miljön. Genom

Samfällighet
Strandgränd kommer att vara
ett ganska avskiljt område
då det bara har infartsvägar
via en förlängning av Per
J o se p h s s o n s väg v ilke n
binder samman Gottorpsvägen med Naffentorpsvägen.
Bostadsområdet ska ha grönområden runt om där det
största blir en del av det stråk
som skapas och som binder
samman naturreservatet på
strandängarna med de grönområden som finns öster
om Klagshamnsvägen. För
underhåll av bl.a. grönområdena bildas en samfällighet.

Julmarknad

Lördagen den 5 december kl. 11.00–14.00 arrangerar
Bunkeflostrands Villaförening tillsammans med Bunkeflo
Församling årets julmarknad vid Ängslätts Centrum. Kom
och känn doften av glögg, pepparkakor, köp lotter, varm korv
m.m. och upplev julstämningen i vårt samhälle! I Strandkyrkan kommer det att finnas både café och konstutställning.

Hjärtligt välkomna !

Årsmöte 2010
Bunkeflostrands Villaförening sammankallar till
årsmöte tisdagen den 16 februari kl. 19.00
i Ängslättskolans matsal.
Glöm inte att betala in medlemsavgiften 150 kr för 2010 före den
31 januari för att få vara med i medlemslotteriet!

Kristian Antonsson

Situationsplan

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

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

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

Medvind i Bunkeflostrand...

Säljläge?
…Det enkla svaret på
denna fråga hade väl
normalt sett varit att inte
gå ut och sälja mitt i
hösten eller på vintern.
Men det kan faktiskt finnas
vissa faktorer som kan tala
till säljarens stora fördel bl.a.
det otroligt låga ränteläget
(för närvarande en 3-månaders ränta på ca 1,50% plus
eventuella rabatter), aktiemarkanden som i skrivande
stund ligger +44% i år samt
litet utbud av villafastigheter i
Malmö kommun.
Ovanstående faktorer gör
att vi trots kortare dagar där
mörkret faller över visningarna
redan från kl.16.00, regn och
rusk samt blåsten som får oss
att hålla i hatten, har väldigt
mycket folk på våra visningar

som är beredda att betala
riktigt bra för era bostäder.
Tufft år
Skall vi titta lite i backspegeln, så måste vi säga att
hösten 2008 var ett riktigt tufft
år för alla de som av en eller
annan anledning var tvungna
att sälja sina bostäder. Våra
köpare som gick till banken
fick beskedet att de måste
sälja sina bostäder först, vilket
blev en ond spiral och satte
helt stopp för omsättningen.
Fastighetsmäklarna fick gå
igenom ett stålbad och tvingades plötsligt inse att rollerna
hade blivit ombytta… Nu var
det dags för mäklarna att jaga
köparna istället för att köparna
jagade mäklarna.
Otroligt uppsving
I det senaste Bunkeflobladet

(april -09) skrev jag om att vi
kunde se ljusare tendenser
efter förra hösten/vinterns
mörker och detta besannades
med råge, då vi från maj-aug.
i år hade ett otroligt uppsving
på både omsät tning och
priser. Det kändes som om
det hade funnits ett uppdämt
behov av att byta boende och
att alla ville göra detta under
sommarmånaderna.
Rejält skutt
Marknaden har fortsatt att
vara positiv även in i november
och just nu finns det endast
ca 200 villor till salu i Malmö,
vilket kan jämföras med 400
villor i fjol vid denna tidpunkt.
Priserna för villorna i Malmö
kommun har enligt mäklarstatistik gått upp med hela
8% den senaste 6-månaders
perioden.

Den normalt sett pessimistiske auk toriteten Stellan
Lundström, professor i byggoch fastighetsekonomi börjar
dra så smått på smilbanden
och uttalar sig något mer glatt
i media. Han menar att de
kraftiga räntesänkningarna,
ökningen av hushållens disponibla inkomst samt att det har
byggts relativt lite i storstadsregionerna gör att priserna har
tagit ett rejält skutt uppåt den
senaste tiden.
Med förhoppningar om att
den goda trenden skall hålla
i sig….
Må gott!

Nicklas Björklund
Peter Landgren & Co

Temakvällar

E.ON på besök
Höstens aktiviteslapp
från Villaföreningen innehöll tre st. olika ”Temakvällar” som hölls i Ängslättskolans matsal. Den
sista ”Barnsäkerhet i
hemmet” den 17 nov.
hann vi tyvärr inte ta med
i detta nummer.
Den 22 september besökte
E.ON Bunkeflostrands Villaförening som har över 850
villaägare som medlemmar.
Ett 30-tal medlemmar hade
samlats denna kväll för att

lyssna på och ställa frågor till
E.ON. Daniel Kärrholt berättade om E.ONs verksamhet
och de investeringar som
görs samt hur det kommer
kunderna till del. Thomas
Gustafsson berättade om
Kundombudsmannens roll
inom E.ON och hur man kan
ta hjälp som kund i olika
frågor. Stefan Nordborg berättade om E.ON Försäljnings
ambitioner inför framtiden och
att kundernas förtroende är
avgörande för verksamheten.
Vid den efterföljande frågestunden diskuterades bland

annat elprisut vecklingen
och hur man kan minska
sin energiförbrukning. Flera
medlemmar berättade att
d e r e d a n a nvä n d e r o c h
uppskattar E.ONs tjänster

på Mina Sidor och i samband
med det diskuterades alla
fördelar som de nya fjärravlästa mätarna medför.
Daniel Kärrholt

Miljöförvaltningen
Tisdagen den 13 oktober
fick vi besök av Malin
Norling från Miljöförvaltningen.
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Vi informerades om energitips
med fokus på uppvärmning.
Mycket fick vi lära oss om vad
man ska tänka på om man t.ex.
www.bunkeflostrand.nu

vill byta uppvärmningssystem
i sitt hus.
– Vad kan jag byta till utifrån
mitt nuvarande system
och behov?
– Fungerar mina element
till t.ex. luft-vatten-värmepump?
– Vad är klimatskal?

– Vad gäller vid tilläggsisolering?
– Är det ekonomiskt försvarbart att byta ut mina
fönster?
– Är det bra med vattenburen golvvärme?
– Vad är U-värde?
Marita
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Föreningsdagen 2009

Föreningsdagen 2009

En väldigt välbesökt dag!

Ett stort tack till de som sponsrade priserna till tipsrundan !

1:apristagaren Olle Nilsson
2:apristagaren Caroline Clevenholm

Bunkeflostrands Bibliotek
6
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Poesitävlingen

Statoil

Hej då, macken!

Framtida poeter?
Äntligen fick vi kungöra
vinnarna i poesitävlingen!
Alla dessa nerskrivna tankar
om vårt samhälle gav juryn
både skratt, eftertanke och
funderingar. Tänk vad barn är
kreativa! Några (tydligen viktiga) saker som ofta förekom
i texterna var ICA, Biblioteket,
mopeder och hundbajs...
Juryn bestod av:
Jesper Pettersson (Biblioteket), Rosmari Andersson
och Per Grundberg (Församlingen) samt Sture Brunulf (Bunkeflostrands Villaförening. På bilden syns från
vänster: Rosmari Andersson
(Församlingen), Patrik Wahlgren (3:e pris), Sture Brunulf (Villaföreningen), Felizia
Andersson (1:a pris), Jesper
Pettersson (Biblioteket) Caroline Nisson (2:a pris) och
Danie Polverarl (1:a pris). Alla
bidragen finns att läsa på vår
hemsida.

I mitten på december går
en 47-årig serviceinrättning i graven i och med
att Statoil plockar ner
pumparna för kontantbetalning, kassaapparaterna och datorerna på
macken i Bunkeflostrand.
Karin och Göran kommer
att hålla öppet december
ut och stänger för gott
precis efter årsskiftet.

ÅK 0–5
1:a pris: Daniel Polverari
2:a pris: Caroline Nilsson
3:e pris: Randa Laibi

NyskåNska Hus

ÅK 6–9
1:a pris: Felizia Andersson
2:a pris: Alexander Koronen
3:e pris: Patrik Wahlgren

®

Med Nyskånska Hus är ByggCompagniet ett starkt
konkurrensalternativ på villamarknaden. Nyskånska
Hus är ett koncept som har sitt ursprung i den
skånsk-danska byggnadstraditionen med den skånska längan som förebild. Husen i sten byggs med
säker metod i 1- och 1,5 plan. Värmepump och solvärme ger låg energikostnad.
Nu planerar vi att bygga 38 hus i Trägårdsbyn, Åkarp.

www.byggcompagniet.se

För Karin och Göran blir det
en stor omställning. Att driva
macken har inte bara varit
ett jobb och en försörjningskälla utan en livsstil. Vi är
många Bunkeflostrandsbor
som kommer att sakna våra
glada, trevliga och omtänksamma mackföreståndare
med personal och det är inte
utan att man blir lite nostalgisk.
Ljuva 60-tal
I början på 60-talet hade
privatbilismen ökat så pass
mycket att BP ville starta
en servicestation i Bunkeflostrand och 1962 öppnade
man BP-macken på hörnet av
Bunkeflovägen/Klagshamnsvägen med Görans föräldrar
Inga och Lennar t
Johansson som föreståndare. Göran
hjälpte till redan från
början men efter att
han slutade skolan
1964 så blev BP-macken
hans arbetsplats.
På macken kunde man
köpa alla tänkbara produkter
till bilen – olika oljor, kylaroch spolar vätska, torkarblad, bilvax och fläktremmar
– och om bilen krånglade så
lämnade man in den på verkstaden som låg i direkt anslutning till macken. År 1962
kostade en liter bensin 78
öre i snitt, vilket motsvaras av
ca. 7:90 kr i dagens penningvärde och då ingick service
med själva tankningen, men
även andra saker som att kolla

oljan, fylla på spolarvätska
och tvättning av vindrutan.
Själv har jag mina tydligaste minnen av kiosken –
lördagseftermiddag och en
kramad enkrona i handen,
trätrallen som man klev upp
på och näsan som precis
kom över den smala rostfria hyllan och därefter den
underbara synen av alla små
plastburkar med sega råttor,
sockerbitar, kolor, lakritssnurror, sura fiskar, kaninpluttar, geléhallon, lakritsbåtar
och ettörespluppar. Just ettöresplupparna var fantastiska
eftersom man fick så många...
Oljekrisen 1973
Hösten 1973 steg priset på
bensin över den magiska
1-kronasgränsen till
1:01 kr/l och Göran
berättar att då var
det en lång kö av
bensinköpare långt
u p p p å B u n ke f l o vägen dagen före prishöjningen. När bensinen var
slut i tankarna var det fortfarande många som stod i kö
och blev utan. Folk tyckte
måttet var rågat och sa att de
skulle sälja bilen!
En annan episod i samband
med oljekrisen var när
kunderna kom tillbaka och
de klagade på kvalitén på BPs
plastkassar – de var usla. På
vilket sätt? Jo, de höll inte
tätt! Det visade sig att dessa
kunder hamstrade bensin
genom att tanka direkt i plastkassarna...

Utbyggnad
År 1979 var det dags för
utbyggnad och modernisering av macken. Det var då
byggnaden fick dagens
utseende. Nu kompletterades sortimentet med
livsmedel och Svenska
Spel och den moderna
maskintvätthallen
installerades. Fortfarande fanns den manuella betjäningen k var
och den upphörde först
i början av 80-talet. År
1984 började ytterligare
en familjemedlem i företaget, Görans fru Karin, och
de har drivit macken tillsammans under de senaste 25
åren.

byta ut den välkända gröngula BP-skylten mot norska
Statoils då alla BP-stationer
i södra Sverige köptes upp.
Med detta försvann även
BPs maskot Pysslingen som
säkert många ännu kommer
ihåg! Jag måste ju erkänna
att det här med ägar- och
namnbyte aldrig slagit igenom
hos mig.
J ag k a l l ar for t far a n d e
macken för just BP-macken!
Ett nostalgitips; för er som
vill uppleva en helt autentisk och tidstrogen uppbyggd
BP-mack i gammal välkänd
50-talsstil är det bara att
bege sig till Sven Malmborgs mack i Harlösa på
riksväg 104 mellan Eslöv
och Sjöbo. Här finns allt
– förutom då bensin.
Ett STORT tack
Karin och Göran vill passa
på att tacka alla sina kunder
som de har haft den stora
glädjen att kunna serva
i nästan 50 år. Många av
oss Bunkeflostrandsbor kan
inte annat än hålla med om
att även vi kommer att känna
saknad.
”Hej då, macken!”.

Statoil
År 1993 var det så dags att

Anna Hedrén

Nästa nummer av Bunkeflobladet planeras utkomma i mitten av april 2009. Deadline för material som
ska införas i tidningen är den 1 mars. Maila till: originalaren@telia.com
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Bunkeflo Församling

Ängslättskolan

Om IKEA, leenden, ljus och annat
Jag älskar julen, allt som
har med julen att göra.
Jag älskar IKEAs julskyltning
i oktober, pepparkakor och
glögg, julklappar, julskinka,
adventsljusstakar, julgransslingor och alla fina gudstjänster i våra kyrkor, missa
inte dem. Du ser här på samma
sida vilka vi i Bunkeflo firar.
Mest av allt älskar jag dock
julsånger! De berättar om
hur världen ska vara, vit och
vacker, ljusblå natthimmel och
stilla snöfall, fred på jorden för
alla människor och om Jesus,
barnet som föds i Betlehem.
Förra årets absoluta julsångsfavorit är även detta årets,
sången ”Light a candle”. Den
visar på vår lite krassare verklighet, den som inte är som i
julsångerna. Men framför allt
berättar den om hopp, om
att du och jag med våra liv
och gärningar kan förändra
världen.
Nu riktigt längtar vi till att få
sätta upp våra ljusslingor i
träden, ljusstakarna i fönstren
och tända ljus i våra hem. Vi
vill få vinterns mörker mindre
mörkt, få våra hus och hem
att vara platser där ljuset får
ta plats.
Jag tänker att det är likadant
med Gud, att Han när det är
som mörkast, både i vårt land
och självklart även i våra liv när
livet inte går som vi tänker oss
– det är då Han sänder sitt Ljus
till världen. Han sänder Jesus
till oss, Han som säger om sig
själv ”Jag är världens ljus. Den
som följer mig skall inte vandra
i mörkret utan ha livets ljus”
Joh 8:12. Så att Jesus föds
mitt i vår mörkaste tid på året,
gör att det vi firar på julen är
att vi får vara som reflexer för
Honom. Vi får reflektera tillbaka det ljus som Han är, på
våra familjer och vänner. På
dem som vi tycker om, men
framför allt på dem som inget

har. På dem som är ensamma
och på dem som inte ser ljuset
för allt mörker som de har runt
sig i sina liv.
Var lite kreativ till årets
julklappar; ge den ensamma
mamman en kvälls barnpassning, bjud in din granne på
kaffe, prata med tanten du
sitter bredvid på bussen och
glöm inte att le – leenden är
smittsammare än svininfluensan, jag lovar! Leenden
är människans inre ljus, det
ljus som vi får av Herren,
ljuset som lyser från barnet i
krubban.
Erica Lennartsson
Församlingspedagog i
Bunkeflo församling

Ca 200–300 barn och
ungdomar deltar i församlingens olika verksamheter varje vecka.
Här är de olika grupperna:
Söndagsskola
Söndagar kl. 10.00 vid
högmässa i Strandkkyrkan
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.
HimlaKul
Måndagar kl. 13.30–15.30
HimlaKul riktar sig mer till
barn i 3–5-årsåldern och
deras föräldrar. Även de
minsta är välkomna men
fokus är på de lite större
barnen.

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
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
– 15.30
• klass 3 – 4, tisdagar kl.
15.30 - 17
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

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
Konfirmander
Vinterläsningens grupper har
börjat. I sommargruppen, där
huvuddelen av konfirmandtiden är ett tvåveckors läger i
juni 2009, finns någon enstaka
plats kvar.
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.

Ett urval av gudstjänsterna under Advent och Jul
i Bunkeflo församling:

Stort tack till er alla…
Vad har hänt på Ängslättskolan under hösten
2009?
Höstterminen 2009 började
med sedvanlig fest på skolgården med glad musik, fika
för alla och med många härliga
möten mellan elever, personal
och föräldrar. Förväntningarna
inför läsåret var stora.
Särskilt spännande var det
för de fyra klasser som flyttade in i nyrenoverade lokaler
på Sundsbroskolan. Utanför
fanns det också en ny egen
skolgård, som hade gjorts klar
inför skolstarten.
Tydligare uppföljning
Ängslättskolan har ett ständigt ökande antal elever. I höst
finns det ca 570 barn i våra
klasser. Tack vare möjligheten
att vara i Sundsbroskolans
lokaler borde vi med nuvarande planering se fram emot
tillräckligt med lokaler i ett par
år framåt.
Fr.om. hösten har vi avsatt
enskilt elevtid ( sk. IET-tid)

1:a Advent:
10.00 Adventsmässa i Bunkeflo kyrka
18.00 Adventsmusik i Bunkeflo kyrka
3:e Advent/Luciadagen:
17.00 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 Trettondedagsmässa i Strandkyrkan

för varje elev med jämna
mellanrum. Denna tid används
av ansvarig pedagog till att gå
igenom resultat och mål för
varje elev. Detta gör att vi får
en tydligare uppföljning inför
utvecklingssamtalen.
Hälsovecka
Under v. 43 hade vi en särskild
Hälsovecka. Förutom sedvanliga lektioner, tipsrundor och
filmer, så provade klasserna
på Yoga, laga grönsakssoppa
m.m.
Första hjälpen-utbildning
var ett mycket uppskattat
inslag under veckan. Varje
elev fick ett diplom vid skolans
gemensamma avslutning av
temat, som visade att varje
elev lärt sig mycket om Hälsa .
Alla föräldrar blev delaktiga, genom att alla fick hem
en egen bok: MÅ BRA-boken,
som tar upp tre viktiga hälsoaspekter: Kost, fysisk aktivitet och vikten av att sova tillräckligt.
Jag vet att våra föräldrar
stödjer oss aktivt i vårt hälso-

arbete genom att diskutera
boken därhemma med sina
barn.
Fler platser behövs
Antalet förskolor som tillhör
Ängslättskolans rektorsområde är nu 14. Senaste tillskottet är Sundsbros förskola,
som tillhör Äs fr.o.m. den 1/8
-09. Antalet barn inom förskolorna är nu drygt 700. Fler
platser behövs nästa år och
förberedelserna för detta har
påbörjats.
Ny rektor till våren 2010 på
Ängslättskolan.
1967 började jag min lärarbana på Ängslättskolan ( som
då bytte namn ifrån Vintrie
skola).
Nu är det dags för mig att
sluta som rektor den 31/12 -09.
Ny rektor blir Ann Ericson, bitr.
rektor på Äs sedan 10 år. Att
berätta om alla mina 43 fina år
på skolan kan ej göras här. Det
skulle kräva alltför stor tid och
plats i denna tidning.
Jag vill dock särskilt nämna

Bunkefloprojektet – en daglig
fysisk aktivitet, som tillsammans med vårt samarbete
med Bunkeflo IF och olika
forskare, gjort Ängslättskolan
känd i hela Norden. Dessutom vill jag påminna om vårt
integrationsarbete med Örtagårdsskolan, som belönades
med Malmö stads integrationspris redan 2001.
Samma år fick vi också
Skånsk Näringslivs pris: Bäst
i Klassen på 100.000 kr för vår
satsning på en daglig schemalagd fysisk aktivitet.
Juryns motivering börjar så
här: – När vi andra talar om
vad som borde göras, finns
det de som gör det som bör
göras…
Stort tack till er alla för gott
samarbete genom åren och
lycka till i framtiden!

God Jul och Gott Nytt År
Conny Lindvall
Rektor på Ängslättskolan
Foto: Ulla Weibull

Natalie Cuitanovic och Nelly Ostreus 5b visar stabilt viloläge

ANNONSPRISER
Priserna gäller för tryck i svart-vitt. För färgannons begär offert.
1/1 sida 15.000:- • 1/2 sida 5.000:- • 1/3 sida 2.500:Kontakta Johan Andersson LB07, tel. 040-51 02 42, mail: johan@lb07.se
Dominika Stepnic 4c målar granatäpple
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www.bunkeflostrand.nu

www.bunkeflostrand.nu

Conny Lindvall

Läraren Åsa Johansson lär ut Yoga
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Statoil

Ekonomi

Senaste nytt om Statoil

Dags att prata om villaföreningens ekonomi
Vad används medlemsavgiften till?

En epok går i graven
och en ny period tar vid.
Statoil lägger ner sin livsmedelsbutik och service
i Bunkeflostrand vid årsskiftet.
Kvar kommer bara att finnas
de nuvarande bensinpumparna för kontokort. I mitten av
december 2009 tar Statoil bort
de andra bensinpumparna. All
annan verksamhet som Statoil
står för avslutas vid årsskiftet.
Stärker sin betydande roll i
Bunkeflostrand
LB07 kommer att etablera
en livsmedelsbutik i Statoils
gamla lokaler. Detta kommer
att vara en ”minilivsmedels-

butik” liksom den nuvarande
och som komplement till den
befintliga ICA-butiken i Bunkeflostrand
Ny livsmedelsbutik
Förutom livsmedel kommer
man i butiken även att sälja
en del mindre verktyg och tillbehör för vård och service

Året närmar sig sitt slut
och snart är det dags att
summera hur år 2009 har
gått, inte minst från det
ekonomiska perspektivet.
Är vi nöjda med det här
året? Har vi hunnit med
allt som vi planerat in?
Har vi nått våra mål? Vad
har vi för resultat?

rabatt eller en drive för en viss
vara. Det finns många idéer att
omsätta i handling och tiden
får utvisa vad som blir bäst.

av bilen. Ved och grillkol är
andra varor som är aktuella.
Biltvätten kommer att vara kvar
och i funktion, så även uthyrning av släpvagnar.
Där man tidigare hade tipset
kommer att finnas en ”kuppoch trivselhörna.” Här kan
man slå sig ner, ta en kopp
kaffe, äta en grillad korv eller
bara tala med vänner eller
kompisar. Man kommer också
att sälja fotbollskläder och -tillbehör, trisslotter med mera.
LB07 kommer att testa
olika idéer, t ex prenumeration på färska bullar, hemburna
till lördags- eller söndagsfrukosten eller kanske båda
dagarna. Det tycker jag låter
intressant. Andra idéer är att
ha olika kampanjer med någon

När startar verksamheten
Butiken är tänkt att starta i
mitten eller slutet av januari.
Statoil lämnar lokalerna under
vecka ett 2010. Om alla papper och tillstånd är godkända
och klara så dröjer det inte
länge innan starten kan ske.
Eventuell vinst från verksamheten kommer fotbollen till
godo.
Stöd LB07 i deras strävan
att rädda kvar butiken åt oss
i Bunkeflostrand. Detta sker
främst genom att handla där
och utnyttja deras tjänster.
Kerstin Alsén

För mig som kassör i Bunkeflostrands Villaförening är
det viktigt att se till att vi kan
finansiera inplanerade aktiviteter, dvs. att det finns
pengar i kassan. Samtidigt
är det ytterst viktigt (och hela
styrelsen är överens om detta)
att pengarna som vi får från
våra medlemmar i form av
medlemsavgifter används
just för medlemmarna. Pengarna ska inte ligga på något
bankkonto utan de ska jobba.
Jobba för medlemmarna!
Medlemsavgifterna är vår
huvudinkomstkälla. Loppmarknaden som villaföreningen ordnade i maj har också
hjälpt lite under 2009. Totalt
blev det 92 165 kronor.

Trafik

Nu får bron en väg

ILLUSTRATIONSBETECKNINGAR
Detaljplanegräns
Befintlig byggnad
Befintligt träd
Föreslaget träd
+00.00

väg
g till järn

15.78+
+
15.87

15.46 +
+
15.53

Blå
en
äg
av
e rg
seb
14.98 +
+14.96

Korsningen med Gottorpsvägen kommer att utformas
som en cirkulationsplats och
den nya anslutningen vid Återvinningsanläggningen ut till
den nya Blåsebergavägen
kommer att ge förbättrade
utfartsförhållande för anläggningen.

14.65+
+14.54

ÅTERVINNINGSCENTRAL

13.61
+

+
13.90
+13.82

Utfart

13.49
+

+14.02

Vilka är då våra utgifter?
Utan tvekan är Valborgsmässoafton förknippad med de
största kostnaderna under

14.25
+
+14.14

13.79
+
+
13.73

13.27 +

Infart

GC-väg
10.30
+

ägen
Gottorpsv

+12.79

+11.67
+10.62

+12.57

+11.48
+10.91

+11.52

+13.28

12.87
+
+13.02

+12.89
+12.93

• Att genom aktiva insatser
bidra till en positiv samhällsutveckling.
• At t förena medlemmar
med band av vänskap, gott
kamratskap och ömsesidig
förståelse.
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Julbelysning (2008)
5%
Årsmöte + Temakvällar
3%
Valborgsmässoafton (ljudoch ljusteknik, facklor,
blommor samt ersättning
till scoutkår)
29%

Plusgirokostnader
1%
Företagsförsäkringar
2%

Föreningsdag 2009
1%

Styrelsemöten + hyra
2%
Marknadsföring (allt tryckt
material + utdelning till
hushåll)
30%

året. Hyra av scen, ljudoch ljusteknik, scouternas
medverkan, facklor och tändvätska – totalt kostade firandet
26.772 kronor. Vi har verkligen
försökt att komma på en billigare lösning och har efterlyst
sponsorer för den här aktiviteten.
På andra plats bland de
dyra posterna står Reklam
och PR. När året är slut så
kommer utgifterna att ligga
runt 25.000 kronor. Vad ingår
i de kostnaderna? Det är bl.a.
tr yckkostnaderna för alla
våra broschyrer och flygblad,
medlemskorten, inbetalningskorten samt trycket av våra
populära vykort. Dessutom
ingår utdelningen av diverse

informationsblad också i den
här kategorin.
BunkefloBladet – den tidning
som du läser just nu – kostar
villaföreningen runt 16.000
kronor om året. Tidningen
ges ut två gånger om året och
distribueras till alla hushåll i
Bunkeflostrand. Vi kan stolt
säga att en tidning av så hög
kvalitet är mycket sällsynt för
villaföreningar riket runt.
Sedan finns det en hel del
mindre kostnader som tillsammans står för en tredje
del av föreningens utgifter.
Det är kostnader för Föreningsdagen och dikttävlingen,
frimärken och brevsändning
samt diverse möten och föreläsningar. Dessutom ingår här

+13.08
+13.03
+12.82
+12.71

+12.97

+13.11

+13.04

+
12.79

OBS! Riv av inbetalningslappen om du ska betala på Post/Bank eller om du ska skicka in den i ett kuvert.
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SAMRÅDSHANDLING 2009-05-26
Illustration hörande till detaljplan för södra delen av

För att lyckas med detta behövs aktiviteter för att samla
in bidrag.

Svetlana Kozlova

Kassör och viceordförande
Bunkeflostrands Villaförening

GC-väg

Skala 1:1000 (A2)

• Att uppmuntra duglighet och
ansvarskänsla.

Aktiviteter som gynnar
medlemmarna
Vårt mål under det här året har
varit att villaföreningen ska gå
med +/- 0 kronor i resultat. Vi
vill inte att medlemsavgifter
som vi får in bara finns på
villaföreningens konto utan de
ska användas för aktiviteter
som gynnar medlemmarna i
Bunkeflostrands villaförening.
Vi känner att vi är nära det
målet. Hoppas att ni känner
det också!

+12.94
+12.84

+12.92

10 5 0

• Att vara forum för
öppen diskussion av frågor av
allmänt intresse
utan inblandning
av partipolitiska/religiösa särintressen.

Julbelysningen
Vid den här tiden av året är det
aktuellt att prata om julbelysningen. Varje år lyser många
julslingor ovan Klagshamnsvägen och sprider julstämning
i Bunkeflostrand. Det är resultatet av ett samarbete mellan
olika större och mindre aktörer
i vår by. Det kostar runt 30.000
kronor att sätta upp julslingorna och sedan ta ner dem,
eventuellt reparera dem samt
förvara dem hela året. Förra
året var vi 12 som delade på
kostnaderna.

GC-väg

+13.14

BLÅSEBERGAVÄGEN

Lions syften
• Att befrämja god samhällsanda.

Övriga externa kostnader
1%

Julmarknad
2%
Websida
2%
Kontorsmaterial Bunkeflobladet
(färgpatroner,
19%
papper)
2%
Reklamgåvor
och tävlingar
1%

+12.62

+12.24

+8.06

Lions
• Att skapa och upprätthålla
en anda av samförstånd
mellan jordens folk.

Gatuhöjd

16.57+
+
16.66

väg
gång

Det är den södra delen av
Blåsebergavägen som ska
byggas, från Gottorpsvägen
i söder till den befintliga bron
i norr.

Så småningom ska vägen
byggas vidare norrut och ansluta till Annetorpsleden.

evä
Servic

Många har nog förundrat
sig över bron mitt ute på
åkrarna bakom Återvinningsanläggningen men
nu ska den få en vägförbindelse.

utgifter för webbsidan, företagsförsäkringen och olika
föreningsavgifter.

Vad används medlemsavgiften till?

i Bunkeflostrand i Malmö

Årsavgift 2010

Upprättad av Malmö Stadsbyggnadskontor

Kerstin Åkerwall
Planchef

Ett sådant är julgransinsamlingen här i Bunkeflostrand, som i år blir
den 17 januari 2010.

Granarna flisas sedan för
vidare befordran till ett värmeverk. Malmö släpvagnscenter
hjälper oss med bilsläpen.

Genom åren har vi
samlat in över 100.000
kronor som gått tillbaka till
behövande i vår närhet. Låt
därför Lions på Limham ta
hand om din julgran!

För att utvecklas behöver vi
ytterligare medlemmar!

Sponsonrer i år är v.T.M.,
som sätter ut en container.

önskar

Peter Björck
Ingenjör

Ja tack, jag vill gärna ha information
från Villaföreningen via mail.
Dp 5062
Min mailadress är:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bunkeflostrands Villaförening
Var vänlig
och skriv
avsändare
här, tack!

Kontakta oss gärna när vi
besöker er.

God jul

Lions på limhamn
www.bunkeflostrand.nu
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Sundsbroskolan

Ängsdal

Europeiska språkdagen

Vi har mycket att vara stolta över
Elever på Sundsbroskolan visade prov på
mod, målmedvetenhet
och stolthet.
En tisdag i slutet av september
åkte tre elever, Sofie Nilsson,
Alexander Gunnarsson
och Shayar Laibi, och fyra
personal från Sundsbroskolan
till Lärarhögskolan för att
presentera skolans individuella utvecklingsplan (IUP)
och hur vi arbetar med den i
vardagen.
Sundsbroskolan var tillsammans med Mellanhedsskolan
(Malmö), Fittjaskolan (Stockholm) och Leif Strandberg
inbjudna till Lärarhögskolan
för att inspirera ett hundratal
pedagoger och skolledare.
Nervositeten var märkbar
Det pirrade rejält i elevernas
magar när vi satte oss i bilen
utanför Sundsbroskolan och
nervositeten var märkbar hela
vägen in till Lärarhögskolan
men det var med ett stort mått
mod, målmedvetenhet och
stolthet som de lämnade bilen
och gick in på Lärarhögskolan.
Eleverna hade själva kommit
med förslag på vad och hur vi
skulle presentera vår IUP och
de var väl förberedda.
Reflekterande samtal
Det var också med ett stort

mått mod och stolthet som
eleverna berättade för en
stor sal fylld med 100 pedagoger och skolledare om hur
vi arbetar med målmedvetenhet och vår individuella
utvecklingsplan genom samtal
och dialog mellan elever och
pedagoger.
Sundsbroskolan har IUPsamtal på schemat varje
torsdag morgon och när eleverna kommer till dessa samtal
har de redan formulerat sina
mål tillsammans med ämneslärarna i de olika ämnena.
Under IUP-samtalen samtalar
eleverna och pedagogerna
om målen i de olika ämnena
samt prioriterar vad de ska
arbeta med under en period
framöver.
De här samtalen ska vara
reflekterande samtal kring
lärandet och en dialog kring
målen.
Malmös högsta betygsresultat
Under dagen blev vi inte
bara inspirerade av de andra
skolornas arbete och sätt
att tänka kring individuella
utvecklingsplaner, samtal och
mål utan vi upptäckte också
att vi har mycket att vara stolta
över förutom vår individuella
utvecklingsplan.
Vi har ett stort antimobbingteam, 24-Seven, som arbetar
på ett framgångsrikt sätt tack

Lördagen den 26/9 uppmärksammas ”Europeiska språkdagen ” i hela
Europa. Varje år denna
dag uppmärksammas
ALLA de språk som talas
i Europa.
Det finns över 200 europeiska språk. Syftet med denna
språkdag är att göra elever
och allmänheten medvetna
om hur viktigt det är att lära sig
språk och att uppmuntra till
ett livslångt lärande av språk,
både som ung och gammal.
I många av Europas länder
är det endast hälf ten av
befolkningen, som kan tala
ett främmande språk.

Shayar Laibi

vara sitt stora engagemang.
Vi har daglig fysisk aktivitet på
schema i form av vår Bunkeflomodell. Och kanske är det
så att det är tack vara vår
individuella utvecklingsplan,
vårt 24-Seven, vår Bunkeflomodell och inte minst våra
fantastiska elever och kompetenta ämneslärare som vi har
ett av Malmös högsta betygsresultat.

varit och i mun på varandra
svarar eleverna att det var så
roligt. Att stå inför så många
människor var pirrigt men gav
nog ändå lite mersmak.
En av eleverna som var med
satte ord på just detta: Innan
vi gick upp på scenen var jag
jättenervös och ville inte gå
upp men när jag väl kom upp
så ville jag inte gå ner igen.
Det kändes så bra!

Mersmak
I bilen hem till Bunkeflostrand
pratade vi lite om hur dagen

Charlotte Löfqvist
Biträdande rektor på
Sundsbroskolan

Hemspråk
Vi på Ängsdals skola har
valt att lyfta fram alla de
hemspråk, som vissa av våra
elever talar eller kommer i
kontakt med via förälder/
föräldrar, genom en temavecka v 40.
Språken som finns representerade på vår skola är
danska, finska, ryska, kroatiska, serbiska, makedonska,
ungerska, portugisiska, vietnamesiska, franska och tyska.

Eftersom ”Språkdagen” är
en lördag i år kommer vi
att starta firandet redan på
torsdag 24/9. Då samlar vi
hela skolan i vår rörelsesal
och där ska våra hemspråkselever få presentera sitt språk,
land och flagga.
Några elever kommer att
läsa på sitt språk och några
kommer att sjunga på sitt
språk. Jag har skickat efter
olika prylar från skolverkat,
såsom nyckelband, stickers,

affischer, och dessa ska delas
ut till eleverna.
Varje klass uppmärksammar på olika sätt språken
Under temaveckan kommer
maträtter att serveras från
en del av våra hemspråksländer (måndag-burgundisk
gryta, tisdag-cevapcici, onsdag - gulaschsoppa, torsdag
- kyckling med stekta nudlar
= Kinas nationaldag, fredag dansk fläskestek).

Ett gemensamt flaggspel
(eleverna ska få måla var sin
valfri europisk flagga) kommer
att pryda väggarna under
vecka 40 och en tipsrunda om
Europa ska bl.a. göras.
Varje klass uppmärksammar på olika sätt språken
i Europa under vecka 40 i
respektive klassrum.
Christine Landin

Speciallärare och skolbibliotekarie
på Ängsdals skola

SPF

SPF Bunkeflostrand, seniorerna i tiden
Verksamhetsåret 2009
är snart ett minne blott
– ett år som har varit ett
positivt år med många
framgångar för vår SPF
förening i Bunkeflostrand.
Medlemsantalet är 398
stycken och 12 stycken vän
medlemmar som innebär att vi
är den tredje största föreningen inom SPF SAM Malmö.
G e n o m S PF S t o c k h o l m
har vi fått ett diplom för bra
medlemsvär vning och en
premie på 4.000:- kronor för
våra framgångar som en bra
seniorförening.
Vi fortsätter att arbeta med
att skapa sociala nätverk,
www.bunkeflostrand.nu

omtanken om varandra och
att utöka våra olika aktivitetsgrupper som innebär en
meningsfull dag varje dag i
veckan.
Medborgareförslag
Önskemålet inför verksamhetsåret 2010 är att
Bunkeflostrand får
en bra mötesplats för 200–250
personer som är
handikappsanpassad, försedd
med teknisk utrustning och har serveringsmöjligheter för
enklare arrangemang. SPF
har skickat in ett medborgareförslag på en utbyggnad av
Ängslättsgården, men poli-

tiker och tjänstemän visar
inget större intresse för de
olika föreningarna inom vårt
bostadsområde.
Bryta åldersbarriärerna
Samarbetet med Ängsdalsskolan fortsätter med läsning
för barnen ”vi söker
fler seniorer som
vill läsa för barnen”
mobiltelefonkursen och datakursen fortsätter
som vanligt. Här
har vi tillsammans
med ledningen och
lärarna för skolan börjat
bryta åldersbarriärerna
och det är positiva ungdomar
som tycker att vi seniorer inte
är gamla utan vi är roliga som

berättar om hur det var förr i
tiden när vi var unga.
Fler seniorer
SPF Bunkeflostrand söker
efter fler seniorer som har
uppslag på nya aktiviteter
som innebär att vi skapar nya
kontakter, vi mår bättre genom
att träffas under enkla former.
Ni träffar andra seniorer som
befinner sig i samma situation som ni själva befinner Er
i och kan byta erfarenheter
som sätter lite extra ”Piff på
vardagen”.
Välkommen som medlem i
SPF Bunkeflostrand.
Sune Mårtensson
Ordförande
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