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Styrelsen

Bunkeflostrand växer så det knakar

Kära Bunkeflostrandsbor och medlemmar i
Villaföreningen.
Tiden går fort, nu har det snart
gått ett helt år av vårt verksamhetsår, men har man roligt
går tiden fort.
Vi i styrelsen jobbar på
och vi hoppas att ni som
medlemmar märker detta, allt
från Valborg till Julfirandet i
december.

Vår t kära Bunkeflostrand
växer så det knakar, men
det finns vissa områden som
samhället kanske inte hänger
med på, vi tänker då på trafiksituationen.
Som ni med största sannolikhet har sett, försöker vi
påminna trafikanterna att
sänka farten när våra barn
och barnbarn är på väg till
skolan på morgonen, men här
finns mer att göra (läs mer i
separat artikel).
Som sagt tiden går fort och vi
i Styrelsen önskar er alla

God Jul och Gott Nytt År!
Sture Brunulf
Ordförande

Nytt folk
till styrelsen 2011!
Några i styrelsen står i tur att lämna
så nu söker vi nya och fräscha krafter.
Vill du veta mer så hör av dig till
någon av oss via telefon eller mail,
alla uppgifter finns här under.
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Ängslätt

Trafiktema på Ängslättskolan
En vecka under hösten
satsade vi på Ängslättskolan extra på trafiksäkerhetsfrågor. Våra 650
elever fick delta i såväl
teoretiska som praktiska
övningar.
Aktiviteter som förekom var:
• En ambulansförare föreläste för äldre elever om
vikten av att använda cykelhjälm.
• Samtliga elever gjorde
bussutrymningsövning och
talade trafiksäkerhet kring
tunga fordon.
• Med radarpistol uppmättes
bilisters hastighet på Klagshamnsvägen.
• Åk F–2 fick besök av Gatukontorets Lotta Giraff. Hon
berättade bl a om reflexer
och trafiksäkerhet i mörker.

• Äldre elever provade en
cykelbana med perspektivet trafiksäkerhet.
Samtidigt arbetades det
med hur en ”säker cykel”
ska vara utrustad.
Malmö till norra Afrika
Samtliga elever deltog
under två veckor i tävlingen
”Tummen upp”, vilken syftar
till att öka antalet gående och
cyklande barn till och från
skolan i Malmö stad.
Vid tävlingsperiodens slut
hade eleverna på Ängslättskolan förflyttat sig imponerande 3 798 km, vilket
motsvarar en strecka från
Malmö till norra Afrika.
Assad Hilal har precis lärt sig
hur man ställer in hjälmen
så att den skyddar huvudet,
vilket är nödvändigt då han
dagligen cyklar till skolan.

Denise Khalidy väljer att gå
till skolan varje morgon. ”Det

är roligt och nyttigt för kroppen
och naturen”, säger hon.

Framtidens
lokaler hittar
du hos oss!
www.wihlborgs.se
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Ängsdal

En händelserik höst
Ängsdals skola blev i
år nominerad till Bertil
Hults Pris. Det är ett pris
som årligen delas ut till
en grundskola, som på
ett föredömligt sätt förebygger och hjälper elever
med specifika läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi.
Tre grundskolor av flera
hundra sökande runt om i
Sverige blev nominerade
och Ängsdals skola var en av
dessa tre, vilket känns mycket
hedrande. Måndagen 25/10
utsågs vinnaren och det blev
Örsundsbroskolan i Enköping.
Europeiska språkdagen
En annan trevlig händelse
under denna höst var när
Ängsdals skola firade den
Euro p ei s ka s pr åkd ag en,
vilken alltid infaller den 26/9
varje år. Syftet med denna
dag är att lyfta fram språk
och språkinlärning som något
viktigt, intressant och roligt.

Man kan dessutom lära sig
språk under hela livet. Möjligheten att kunna kommunicera
på andra språk och att bättre
förstå andra kulturer är inte
bara en ovärderlig tillgång
utan också en nödvändighet
för människor idag.
De yngre eleverna (år F–
år 5) som har kopplingar till
andra länder fick på olika sätt
demonstrera sina språkliga
kunskaper inför alla skolans
elever. Till exempel visade
elever prov på hur man räknar,
hälsar, sjunger och läser
sagor på andra språk än
svenska.
Bland länderna som var
representerade fanns Danmark, Makedonien, Finland,
Österrike, Ungern, Kroatien,
Lettland, Sydafrika, Frankrike,
Kina och Albanien. Det anordnades också tipspromenad
om Europas länder.
Ett uppskattat inslag denna
dag var när Arash från år
8 uppträdde med fantastisk dans till engelska låtar
à la Michael Jackson. Hela

veckans matsedel bestod av
specifik mat från några av
ovan nämnda länder och eleverna åt med extra god aptit.
Knöt ihop språk och musik
De äldre eleverna (år 6–9)
firade den Europeiska språkdagen genom att bjuda in den
breda rap-artisten Behrang
Miri. Han är även debattör,
krönikör, pedagog och skådespelare. Behrang showade
och knöt ihop språk och musik
på ett engagerat sätt. Efteråt
fick eleverna ta del av detta
genom work-shops. Dessutom fick de äldre eleverna
chans att möta 28 invandrare och dess lärare. De kom
på besök från Folkuniversitetets SFI (svenska för invandrare). Läraren berättade om
olika länders kultur och språk.
Han samtalade även om hur
det är att vara invandrare och
att komma till ett nytt land och
språk. Genom ett stationssystem fick eleverna chans att
samtala med några av besökarna. Det blev en mycket

lyckad och uppskattad dag,
som gav mersmak till ett fortsatt samarbete och utbyte.
”Star for Life”
Slutligen vill jag nämna att
Ängsdals skola har inlett
ett samarbete med organisationen ”Star for Life”,
vilket är ett program som har
har som syfte att förhindra
spridningen av HIV bland
unga i södra Afrika. Skolan
kommer att engagera sig i
ett vänskoleprojekt, vilket
är ett utbyte mellan skolor i
Sverige, Namibia och Sydafrika. Syftet med projektet är
att göra möjligt för eleverna
på skolorna att träffa jämnåriga från andra kulturer och
för lärarna och personal för att
få en ökad insikt i skillnader
och likheter i deras yrkesroll.
Härliga hösthälsningar
från Christine Landin
(speciallärare) och övriga
pedagoger på Ängsdals skola
Du kan läsa mer om oss på
www.angshamn.se

Nästa nummer av Bunkeflobladet planeras utkomma i mitten av april 2011. Deadline för material som
ska införas i tidningen är den 1 mars. Maila till: originalaren@telia.com

www.bunkeflostrand.nu
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Fastighetsmarknaden

Mäklarinsikt Skåne
Pressmeddelande 2010-10-12

Sveriges största bostadsenkät visar: Nytt badrum
säljer villan bäst! Skånes
fastighetsmäklare avslöjar vad som gör villan
mest attraktiv för en
köpare.
Ett nytt badrum slår numera
ett nytt kök. På tredje plats
kommer nytt tak och nya
fö n s te r. D e t fr a m g år av
Mäklarsamfundets undersökning av bostadsmarknaden,
Mäklarinsikt 2010:3.
Boendet, en identifikation
I undersökningen har 2093
mäklare från hela Sverige
bland annat svarat på frågor
om vilka faktorer som skapar
efterfrågan och styr dagens
bostadsinköp. Och där
hamnar ett nytt badrum i topp,
precis före ett nytt kök.
– Det handlar förstås om en
del bekvämlighet. Att renovera badrum och kök stör det
vardagliga livet för en familj
i olika grad. Och ett badrum
som renoveras kanske är det
som stör mest, säger Claudia
Wörmann, analysansvarig på

Mäklarsamfundet, och fortsätter:
– Men vår syn på boendet
har också förändrats. Förr
talade vi om rinnande vatten
och el, men idag har vi en så
pass hög standard i våra hus
att vi istället ser boendet som
en identifikation för vem vi är
och vill vara.
Gärna ett garage
Fastighetsmäklarna i Skåne
konstaterar att efterfrågan är
störst på tegelhus.
Näst efter huset i tegel
rankas det nybyggda huset
följt av trähuset.
I bot ten på ef ter frågelistan hamnar sut teränghuset. Köpare efterfrågar
också garage i mycket större
utsträckning än vind och
källare.
– Vårt klimat gör att garaget
rankas väldigt högt. Det kan
ju användas som ett extra
utrymme samtidigt som det
både skyddar bilen och ser till
att den är varm när man ska
använda den, säger Claudia
Wörmann.
En majoritet av Skånes fastighetsmäklare bedömer att
priserna kommer att stå stilla
under september till och med

november. För både småhus
och bostadsrätter.
– De stillastående priserna
kan ses som en jämvik t
mellan optimism och pessimism. Oro i vår omvärld och
att vi nyss gått till val väger
mot förbättrad arbetsmarknadsstatistik och fortsatt låga
räntor.
För närmare information:
Claudia Wörmann, analysansvarig. Telefon 08-555 00 599,
mobil 070-990 68 14
Hela enkäten Mäklarinsikt
2010:3 finns på www.maklarsamfund et.se. Där finns
undersökningen nedbruten
län för län.

Mäklarinsikt är Sveriges
största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden.
I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över
hela Sverige bedömningar
av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala
marknad de verkar på.
För mer information:
Rapporter och övriga pressmeddelanden www.maklarsamfundet.se.
Materialet är tillgängligt för
var och en.
Materialet får fritt användas
om källan anges.
Källa: Mäklarinsikt 2010:3

Vilka fantastiska hus ni har!
tion bevakar vi med största
respek t o c h vi låter oss
aldrig slappna av eller ta
vår marknad för givet. Vi
mäklare erbjuder hela tiden
nya produkter och förädlar vår
tjänst för att vara ert självklara
val även i framtiden.

Ovanstående hus på Nötskrikevägen är bara ett av
många villor och radhus
vi på säljer varje år.
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Mäklarna är er, som bor på
”Guldkusten”, evigt tacksamma för det sagolika förtroende vi får år efter år.
Vår marknadsledande posi-

Hos de mäklare som arbetar
i Bunkeflostrand och Vintrie
kommer ni alltid uppleva
genuint och tvättäkta lokalt
engagemang i kombination
med kraftfull marknadsföring
och de allra bästa mäklarna.
De tre senaste försäljningarna på i den fribebyggda
delen har varit på fantastiska
nivåer.
En av villorna på Stenöre g at an s ål d e s för när a

8.000.000:- medan två villor
på Ängsdalsvägen såldes för
6.250.000:- och 5.850.000:-.
I skrivandes stund har vi
budgivning på två andra hus
där buden ligger på över
5.000.000:-. Våra rad- och
ked jehus trillar up p mot
3.000.000:- och ibland även
över det!
Sköt om era hus till den dag
det beger sig inför en försäljning. De fina husen får oerhört
mycket mer betalt per kvm
än de som är eftersatta i sitt
underhåll.
Peter Landgren
Registrerad fastighetsmäklare och ledamot av
Mäklarsamfundet
www.bunkeflostrand.nu

För fastighetsägare

Du som är fastighetsägare!
Det är Ditt ansvar att
gående och trafikanter
obehindrat kan komma
fram på gator, cykelbanor
och gångbanor.
Vid en gång- och cykelbana
skall den fria höjden vara
minst 2,6 meter och över
körbanan 4,7 meter. Förutom
att växterna inte får skymma
sikten eller hindra framkomligheten måste Du även se till
att de inte skymmer skyltar,
vägmärken eller gatubelysning.

Det finns mycket du kan göra
som fastighetsägare för att
öka säkerheten för trafikanter
och gående.
Klippa häcken så att trafikanterna upptäcker varandra
i tid, vid utfarter bör häcken
inte vara högre än 80 cm och
sikten skall vara minst 2,5
meter fri från gatan eller gångbanan.
Har Du hörntomt gäller
höjden 80 cm i minst 10 meter
åt vardera hållet från hörnet
räknat. Det är oavsett om
tomten ligger vid en gata,
cykelbana eller gångbana.

TÄNK på att ha den fria höjden
i åtanke när Du planterar nya
växter. Placera stora träd och
buskar minst 2 meter från
tomtgränsen. Mindre växter
60 cm från tomtgränsen, fråga
på plantskolan vilket utrymme
växterna behöver.
Tryggt och trevligt
Att hålla rent runt din fastighet är en fråga om framkomlighet och trafiksäkerhet, men
också om trivsel och trevnad.
Se därför till att ta upp skräp
och ogräs som finns utanför
Din fastighet.
Renhållningsstadgan § 3
Gångyta skall hållas i ett
sådant skick att uppkomsten
av sanitär olägenhet hindras
samt att de krav tillgodoses
som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga
omständigheter kan ställas i
fråga om trevnad.
Framkomlighet och trafiksäkerhet
Vintern med snö och is är på
gång. Som fastighetsägare
är det du som ansvarar för
att gångbanan framför huset
hålls ren från snö och is. Är
gångbanan inte utmärkt har
du ansvar för ett område av 3
meter ut från fastigheten.

Renhållningsstadgan § 6
Det ankommer på fastighetsägaren att snarast avlägsna
snö och is som är till olägenhet
för gångtrafiken och att vid
halka sanda gångbanan och
när vintern är över sopa bort
sanden. Hålla gatubrunnarna
fria från snö och is för att
underlätta för smältvattnet.
Sköter vi detta bra blir trivseln
bättre för oss alla.
Detta här hämtat från Mamö
Stads broschyr ”DU SOM ÄR
FASTIGHETSÄGARE”
Vill Du felanmäla något som
är trasigt ring 020-34 45 00
eller www.malmo.se/kundservice/GK

Lions

En utsliten julgran kan hjälpa många!
Lions på Limhamns julgransinsamling i Bunkeflostrand och några av
MKBs fastigheter på
Limhamn i januari 2010,
gjorde att vi kunde skicka
ett bidrag på 10.000
kronor till det då hårt
drabbade Haiti.

Ansvaret för att pengarna kom
fram var våra Lionskollegor
på plats.
Själva granen gick till flis
som sedan gav värme till oss.
En gammal utsliten gran är inte
värdelös den hjälpte de hårt
drabbade invånarna på Haiti
och våra frusna själar här.
Vill Du hjälpa Lions att hjälpa

hämtar vi även i år Din gamla
julgran den 16 januari 2011. Du
kommer att få en påminnelse
i Din brevlåda. Samtidigt vill
vi tacka alla hushåll i Bunkeflostrand för det gångna årets
insatser.
Vi tackar också MKB på
Limhamn och VTM som tog
hand om våra granar.

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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Butik

Den lilla butiken med ett stort hjärta för
konst och hantverk…

”Fröken Grön” är en
gårdsbutik som Barbro
Karlsson har öppnat på
Dala gård. Det är en fin
gammal skånegård med
många möjligheter.
Gården ligger på Naffentorpsvägen 62 och ägaren till
gården heter Arvid Melander.
Han är öppen för att det ska bli
en levande gård med många
trevliga evenemang och hyr ut
lokaler till olika verksamheter.
Lokala konsthantverkare
Barbro’s affärsidé är att man
hyr in sig och ställer ut sin
konst och sitt hantverk till
försäljning. Hon vill gärna att
lokala konsthantverkare ska
ställa ut sina alster här och
söker efter dessa i trakten.
Idén har hon burit med sig i
många år.
– Jag bodde nämligen
i Höör några år och där, i
stationshuset, fanns det en

liknande butik som hyrde ut
platser till lokala konsthantverkare och hemslöjdare. Jag
har inte kunnat släppa denna
tanke och i somras föll allt på
plats, då jag hittade denna
underbara lokal på gården,
säger Barbro.
– Just nu har jag två keramiker, en silversmed och tre
sömmerskor som ställer ut
sina alster.
Barbro vill att det ska finnas
något för alla och där för
utökade hon verksamheten
med att även sälja secondhand samt nya presentartiklar.
Själv gör hon också lite olika
saker som hon vill visa och
sälja. Barbro har bl a skrivit
och illustrerat en barnbok,
stickat och virkat olika figurer,
m å l at t av l o r, g j o r t o l i k a
presentarrangemang, målat
lampskärmar och sytt väskor.

Sång på mjölkpodiet
Lördagen den 23 oktober
hade Barbro sin första höstmarknad på gården och den
var ganska välbesökt.
– Min kusin Merit Kvist
från Jämtland underhöll med
vacker sång på mjölkpodiet.
Jag höll i korvgrillningen och
inne i butiken var det fullt med
folk. Jättekul!
Nu planeras även för en
julmarknad den 11 december.
Hemsidor är under uppbyggnad både för butik Fröken
Grön och galleri Dala gård
som förmodas bli klara i
november.
Ni är alla hjärtligt välkomna
hit och hoppas det blir många
och trevliga evenemang här i
framtiden, säger Barbro.
Text: Barbro Karlsson
Bild: Martin Hansson

Kontrast till stora köpcentra
Tanken är att Fröken Grön ska
ha öppet då andra är lediga
och öppettiderna är därför
fredag, lördag och söndag
kl. 12–18. Barbro vill också
att man ska komma ut och
uppleva den härliga miljö som
finns här, som en kontrast
till alla stora köpcentra som
ploppar upp överallt. Här kan
man även få sig en lugn fikaoch pratstund om man känner
för det. En del av utställarna
brukar finnas i butiken och då
får man ett ansikte på dem
också.
Galleri Dala gård
För några ve c kor sed an
öppnade Barbro och Anna-

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, Trafikmanifestationer
och julmarknad.
• Vi ger tillsammans med LB07 ut BunkefloBladet.
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Lena Westerlund (keramiker)
även ett galleri i lokalen intill,
galleri Dala gård. Med en dörr
emellan kan man gå igenom
butiken in i galleriet, och
tvärtom.
Lokalen består av två rum
med vitkalkade väggar, bjälkar
och obehandlat betonggolv.
Dörrhålet där emellan har
döpts till bombhålet. Lokalen
ger en rå och levande känsla
och konsten gör sig mycket
väl där.
  – Vi har nyligen avslutat
vår första utställning med
smide och akvareller, som
blev lyckad, säger Barbro.
Den 4 december kommer
vi att ha två utställare: Stig
”Espe” Olsson, oljemålningar
och Maj-Britt Rudnert, akvareller. Utställningen håller på
till den 17 december, lagom
till jul.

• 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 2011 och sätts
in på PlusGiro 433 51 01-4.

www.bunkeflostrand.nu

Ekonomi

Kassören rapporterar
I företagsvärlden brukar
man använda uttrycket
”svarta siffror” när man
pratar om bokslut. Det
innebär att ett företag
har ett positivt finansiellt
resultat för ett kvartal och/
eller år. ”Röda siffror” är
således då man avslutar
året med ett negativt
finansiellt resultat, d.v.s.
förlust.
Om vi använder denna terminologi så kan vi stolt säga att år
2010 kommer Bunkeflostrands
Villaförening att stänga med
”svarta siffror”, d.v.s. vi går
med vinst under 2010 också.
Det är andra året i rad som vi
avslutar med ett positivt finansiellt resultat (2009 och 2010).
Låt mig påminna om att åren
2007 and 2008 bestämde vi
oss för att investera kraftigt i
villaföreningen i form av fler
aktiviteter.
Vårt flitiga arbete ledde till
att villaföreningen fick fler
medlemmar. Det är ett tydligt
bevis på att vår investering
gav resultat! Under 2010 fick
vi 139 nya medlemmar – plus
vi behöll de allra flesta gamla.
Till medlemmarnas gagn
När vi i Bunkeflostrands villaförening diskuterar ekonomi så
är vi överens om att vi inte ska
samla medlemmarnas pengar
på hög och låta dem ligga på
något bankkonto. Det är viktigt
att påpeka här att det inte är
vinsten som villaföreningen
är ute efter. Vi strävar efter att
vårt resultat är närmare +/- 0
kronor vid årets slut. Vi tycker
alla att medlemmarnas avgift
ska komma tillbaka till dem
fast i en annan värdefull form,
till exempel i form av föreläsningar, nyttig samhällsinformation från BunkefloBladet,
Valborgsfirandet och julmarknaden.

ja till att vara en del av det
firandet. Marianne uppträdde
gratis för oss på valborgsmässoafton! Annars skulle denna
aktivitet varit ännu dyrare.
Vad är det då som kostar
egentligen? kanske ni undrar.
Villaföreningen brukar köpa
facklor som är en naturlig del
av valborg. Sedan köper vi
blommor som tack till körmedlemmarna. Eftersom vi inte
äger någon scen så måste
vi anlita ett professionellt
företag som har en scen och
ljud- och ljusutrustning. Det
är just detta som kostar mest.
Närmare 30.000 kronor betalade vi för hyran, körningen till
och från Bunkeflostrand och
arbetet vid monteringen
och nedmonteringen
av hela scenen och
tekniken.

Stödja lokala aktörer
På andra plats bland de dyraste
posterna kommer kostnaderna
för tryck av medlemskort,
kuvert, kundvagnspolleter och
alla våra flygblad. Dessa flygblad, där vi informerar alla om
de kommande aktiviteterna
som villaföreningen arrangerar, brukar uppskattas väldigt
mycket.
Vi anlitar Bunkeflostrands
scoutkår att dela ut flygbladen
framför andra utdelningsföretag eftersom vi tycker att vi
i Bunkeflostrand ska stödja
först och främst lokala aktörer.
Därför får scouterna sälja
grillad korv på valborgsmässoafton, som egentligen arrangeras av oss.

Julbelysningen sponsras
Vi har ungefär en månad kvar
innan det här året är slut men
vi planerar att hinna med två
stora aktiviteter till innan dess
– anordna julmarknad och
sätta upp julbelysningen.
Det är som bekant våra
traditionella aktiviteter då vi
bl.a. lottar ut pepparkakshus
och massor av andra trevliga priser. Och så lyser det
julbelysningen ovanför Klagshamnsvägen under minst hela
december.
Det är viktigt att påpeka
att det finns flera större och
mindre företag och organisationer i Bunkeflostrand som
är med och sponsrar julbelysningen.
Råd och förslag
Idag vill jag inte bara prata om
året som gått utan också om
framtiden. Vi har ambitioner att
som vanligt ordna Valborgsmässoaftonfirandet men vi
behöver all hjälp för att ha så
låga kostnader som möjligt.
Därför efterlyser vi från er, våra
kära medlemmar, förslag på
hur man anordnar en fin aktivitet för lite pengar. Alla råd är
välkomna.
Dessutom vill vi investera i
en ny julbelysning nästa år som
är vackrare och modernare
än den vi har idag. Samma
förfrågan här – förslag och fler
sponsorer är välkomna.
Vi har självklart andra stora
och små mål också nästa år
som vi kommer att sträva efter.
Men detta är en uppgift för
nästa år. Nu vill jag önska er
alla en riktig god jul!
Lana Jönsson

Allt kostar!
I våras hade vi vårt traditionella
valborgsfirande som kostade
32 506 kr. Vår primadonna och
bunkeflostrandsbo Marianne
Mörck var så snäll och tackade
www.bunkeflostrand.nu
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Bunkeflo Församling

Hur det kommer sig att också spidermanchokladkalendrar vittnar om Jesus!
Varje år vid adventstid
försöker jag köpa en
adventskalender. Som
barn var det trots allt en
höjdpunkt att varje dag få
öppna en lucka. Då som
nu var det chokladkalendrarna som stod högst i
kurs såklart.
I de flesta av mina adventskalendrar var det nåt alldeles
speciellt bakom lucka nr 24,
för det första var den luckan
alltid störst, i många kalendrar var det en stjärna, i vissa
till och med en bild på Jesusbarnet och i chokladkalendern
en extra stor chokladbit. Vissa
kalendrar hade till och med
25 luckor, Bamsekalenderns
minns jag var en sådan.
Lucka nr 24 (eller 25) var
den viktigaste och vittnade på
ett mycket påtagligt sätt om
denna dags betydelse. Det

En kristen, en som firar jul
på riktigt vet en sak som de
andra inte vet. En kristen vet
vad som döljer sig bakom den
sista luckan, en kristen vet
vad som finns bakom det att
tid och rum tagit slut och det
är inte nåt svart hål eller nån
skrämmande tomhet utan där
finns Jesus. En kristen har så
att säga öppnat den 24 luckan
först och med vetskapen om
att Jesus finns och följer oss
öppnar vi alla andra luckor.
Med vetskapen om att Jesus
vandrar vid vår sida, att han
delat våra mänskliga villkor
går vi genom livet och möter
osedda dagar med tröst som
psalmen säger.
Så julens budskap är just
detta, att vad som än finns
bakom livets luckor, oavsett
om det är tårar eller skratt,
motgång eller medgång så
vet vi att han bakom lucka 24
– Jesus, Guds Son delar våra
skratt och torkar våra tårar
och denna jul får vi alla möta
honom i kyrkans gemenskap.
Marco Helgeson,
präst i Bunkeflo

den djupast sett pekade på
var Jesu närvaro och var på så
sätt en tydlig markör om varför
vi firar advent och jul.
Det tycks vara så än idag
för årets spidermanchokladkalender vittnar om nåt särskilt
då lucka 24 är dubbelt så stor
som den andra!
Livets luckor
Man skulle kunna likna vårt
liv vid en adventskalender
där varje dag är en lucka att
öppna. Vi vet inte riktigt vad
som döljer sig bakom luckan
precis som vi inte vet vad
dagarna för med sig.
Det kan vara lätt att lura sig
att tro att man vet vad som
kommer ske i framtiden men
verkligheten är den att vi kan
ana, tro och planera men inte
veta.
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Varje söndag kl 10.00 firar
vi högmässa. Oftast i Strandkyrkan och ibland i Bunkeflo
kyrka. Ofta är det också någon
annan gudstjänst som familje-,
musik- eller temagudstjänst.
Ett urval av gudstjänsterna
under Advent och Jul i Bunkeflo
församling:
1. Advent 28/11: 10.00
Adventsmässa i Bunkeflo
kyrka
18.00 Advenstmusik i
Bunkeflo kyrka
3. Advent 12/12: 17.00
Luciagudstjänst i Bunkeflo
kyrka. Därefter är det Luciaoch 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: 10.00
Högmässa i Strandkyrkan
Trettondag Jul 6/1: 10.00
Trettondedagsmässa i
Strandkyrkan
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 andakt.
• 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.
After School
är det från ca. kl 14 tisdagar,
onsdagar och torsdagar men
med lite olika profil. För att
delta i After School måste
man anmäla sig:

After School onsdagar med
7up – flickor i klass 1–4.
För modiga och kreativa
flickor! Vi skapar, målar,
bygger, fikar och busar.
After School torsdagar med
HimlaVäsen barnkörer
Som en del av After School
är det HimlaVäsen för
• klass F–2, torsdagar kl.
14.30–15.10
• klass 3–5, torsdagar kl.
15.15–16
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 2011, finns någon enstaka
plats kvar
Quben
Ett gäng ungdomar från 15 år
och uppåt som träffas varje
söndag kl 18 och ibland annars
också.
För de mer vuxna
finns många alternativ:
After Mass på torsdagar kl
20.00 (mässa kl 19.00) med
olika former av möten i öppna
samtal men också mer i seminarieform.
Kyrkokören och en nybörjarkör
på onsdagkvällar.
För de mest vuxna
finns sopplunch varannan
fredag kl 12.15, muntra och
glada samlingar på måndagar
kl 14 och mycket annat.
Välkomna!

After School tisdagar med
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.
www.bunkeflostrand.nu

Biblioteket

Dunka-dunka på biblioteket
Höstens bokprat för
årskurs fem handlade
om böckers bankande
hjärtan och de passioner
som driver dem.
Bokmotor
Barnen och bibliotekarien
kom tillsammans överens
om att själva motorn i riktigt
bra berättelser nog oftast
är dessa tillvarons tvingande krafter: känslor som till
exempel längtan, förtvivlan,
mod, vrede, sorg, glädje,
rädsla eller kärlek. Bra böcker
blir på så vis följeslagare och
kamrater i det passionsspel
och erfarenhetsäventyr vi alla
så fräckt blivit insyltade i.
Här på biblioteket står
bankande hjärtan på rad i
hyllorna, och det är bara att
fälla ut ett öra och låta sig
ledas till den volym som talar
till just Dig. Det är vår absoluta
övertygelse att ingen mänskoknopp behöver vandra vilsen
och utan riktiga vänner i böckernas värld. Det finns böcker
för alla!

Bokbox
Bokboxen står nu röd och
grann på ICA. Där kan ni
lämna tillbaka material som
ni lånat på något av Malmös
folkbibliotek.
Vi hoppas att denna
möjlighet ska få fler att våga
låna på biblioteket (utan att
behöva oroa sig för att hinna
lämna tillbaka sina lån i tid).
Vi vill också tacka ICA
Supermarket för deras goda
samarbetsvilja, en prydnad
för bygden!
Utställningar
Utställningsverksamheten på
biblioteket under 2010 har
varit särskilt tillfredsställande.
Våra besökare har bland
annat kunnat njuta av spännande skulpturer och textilarbeten av Kirsten Hennix.
Förskolornas projekt Ljudäventyr visades upp till stor
förtjusning och 3C från Ängslättskolan skapade stämning
av sagoflykt med sina fantastiska tittskåp.
Owe Hanssons Slöjdarbeten fyllde vår monter under

ett antal veckor och spred
härlig hantverksiver.
Bibliotekets eget projekt
Bokpåsen hade sin sedvanliga vernissage i april då
lokalen fylldes av saftdrickande förskolebarn som i år
belönade saftfarbror med
skön sång ur sagornas värld.
Riktigt roligt var det att
få lov att visa upp delar av
Anna Emanuelsons ambitiösa
projekt Historiska väskor. Ni
missade väl inte denna spännande utställning som kombinerade kvinnohistoria, släktforskning och handarbete?
Under hösten ställde
Öresundspaletten ut verk av
10 passionerade ”akrylister”,
en fin samutställning som
lockade många mycket unga
beundrare.
Bunkeflo Gille har som
vanligt bidragit med flera
intresseväckande och upplysande utställningar om vår
lokala historia.
Året avslutades med Vintrie
konstförenings sedvanliga
visning av ny för vär v och
medlemspriser.

Är du själv konstnär, hantverkare, eller samlare och skulle
kunna tänka dig att ställa ut
på biblioteket så hör väldigt
gärna av dig till oss!
Vuxenverksamhet
Glöm inte bort att vi två gånger
om året, vår och höst, tipsar
om böcker för vuxna. Håll
också utkik efter vår vuxenbokcirkel som träffas en gång
per termin. Gå gärna in på vår
hemsida och informera er om
vad som händer hos oss!
Vi ser fram emot era besök
under 2011 och spår ett läsår
av ofattbar intensitet.
Jesper Pettersson
Bibliotekarie
Våra öppettider
Måndag 13–19
Onsdag 10–14
Fredag 13–17
Telefon: 040-660 85 11
Hemsida: www.malmo.se/
Medborgare/Biblioteken/
Vara-bibliotek.html

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
www.bunkeflostrand.nu
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Ju-jutsu

Det skall vara roligt att träna ju-jutsu
Malmö Ju-Jutsuklubb
startades år 2000 av
eldsjälarna Lars-Göran
”Lalle” Nilsson, Glenn
Li n d b e rg o c h Pe t e r
Falk. De första åren höll
klubben till i Bergaskolans lilla gymnastiksal
där vi växte och blev allt
fler, i såväl barn- som
vuxenverksamheten.
Idag består klubben av ca. 130
aktiva medlemmar i åldrarna
8 till 62 år.
Majoriteten av medlemmarna är barn och ungdomar
men ett icke föraktligt antal
har börjat ”på ålderns höst”,
ofta som föräldrar till tränande
barn. MJJK har givetvis kvalificerade instruktörer med
adekvat utbildning.
För att leda barnträning
har man dessutom speciell
utbildning.
Om sporten Ju-jutsu Kai
Ju-jutsu Kai är idag en starkt
växande modern kamp- och

motståndaren är under full
kontroll. Tillse att motståndaren aldrig återfår initiativet
till ett nytt angrepp.
Egen bästa styrka
Sträva alltid efter att hålla
Dina händer och armar i
”kraftcirkeln” d.v.s. händerna
framför Dig med handflatorna
mot varandra och vanligvis
inte bredare mellan händerna
än Din axelbredd. På så vis
utnyttjar Du Din muskelstyrka
på ett effektivt sätt.

självförsvarsart som tränas
över hela landet.
Ju-jutsu Kai är uppdelat i två
delar, ett system innehållande
kyu- och dangrader för vuxna
d.v.s. de som är över 14 år och
ett speciellt anpassat system
(mon systemet) för barn och
ungdom upp till 14 år.
Systemet bygger på ett
ant al c entrala gr undtekniker och därutöver ett brett
utbud av olika tillämpningar.
Sammantaget utgör dessa
ett representativt urval av det
befintliga och oändliga utbud
av ju-jutsutekniker.
Ju-jutsu kan tränas som ett
utmärkt självförsvar, men
även som en avan c erad
tävlingsidrott. Dessutom ger
ju-jutsuträningen människor
i alla åldrar en unik möjlighet
att träna tillsammans och därigenom skaffa sig en allsidig
form av motion för ett bättre

välbefinnande och ett rikare
liv.
Oavsett med vilken målsättning eller inriktning ju-jutsuträningen bedrivs så är den viktigaste principen: Det skall vara
roligt att träna ju-jutsu.
Ju-jutsu Kais
grundprinciper

Motståndarens sämsta
styrka
Sträva efter att omedelbart
få m otst ån d arens ar mar
ur dennes ”kraftcirkel” för
att försvaga motståndaren.
Utnyttja alltid motståndarens rörelse i Ditt försvar och
undvik att få onödiga stopp
i tekniken. Vid varje tillfälle
en teknik stannar upp har
motståndaren möjlighet att
angripa Dig igen.

Egen bra balans
Du skall alltid ha god balans
i alla delar av försvarstekniken. Sträva efter att ha båda
fötterna under Din kropp och
håll ryggen rak. Det är viktigt
att alltid ha full kontroll och
uppsikt åt alla håll under
försvarstekniken så att andra
motståndare inte kan angripa
Dig.
Motståndarens obalans
Sträva ef ter at t för s ät t a
m ot s t å n d ar e n i o b a l a n s
omedelbart vid angreppet
och bibehåll obalansen tills

Vi finns på Limhamn i vår
stora dojo på Hyllie Kyrkoväg
35. Välkommen in och titta! Ni
kan naturligtvis också besöka
vår hemsida: http://www.mjjk.
com

Årsmöte 2011
Bunkeflostrands Villaförening sammankallar
till årsmöte tisdagen den 8 februari kl. 19.00
i Birgittasalen, Strandkyrkan.
Glöm inte att betala in medlemsavgiften 150 kr för 2011
före den 31 januari för att få vara med i medlemslotteriet!
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www.bunkeflostrand.nu

El-priset

Bunkeflostrands Villaförening
mot billigare el-avtal!
I takt med att kylan
kryper på och rapporteringar om att el-priset
kommer nå nya höjder
under kommande vinter
genomförde Villaföreningen som första pilot
att göra en el-avtalsupphandling för sina
medlemmar.

28 hu s h å ll a n m ä l d e s i t t
intresse (som idag har en mix
av leverantörer och lösningar,
primärt genom EON).
6 stycken el-leverantörer
bjöds in i upphandlingen,
utvalda basis pris och mest
nöjda kunder.
Kriterierna för vinnande
el-leverantör var dels pris,
dels utbud för att tillgodose
medlemmarnas behov.

Förhoppningen var givetvis
att kunna erbjuda avtal som
är bättre än de som många
medlemmar har idag.

Vad blev resultatet?
– Fortum gick vinnande ur
upphandlingen

– Tre avtalstider erbjöds (6
månader, 1 år samt 3 år) med
potentiella besparingar på
mellan 200–1200 kronor per
hushåll som dras av på första
fakturan, med startdatum
10-12-01. Medlemmarna blev
informerade i oktober.
Är ni intresserade av att få
veta mer? Ring kundtjänst
på Fortum tel. 020-46 00 00,
ange ert samarbetsavtal så
hjälper personalen er, eller
gå in på: www.fortum.se
Jesper Juul Andersen

Fortum

Energi för ett gott liv

Fortum är ett av Sveriges
ledande energibolag.
Sverige är en av Fortums
viktigaste hemmamarknader och i stort sett alla
delar av verksamheten
finns representerade i
Sverige: Elproduktion,
värmeproduktion, elnät,
elhandel, drift och underhåll liksom finansiell och
fysisk portföljhantering.

Fortums syfte är att skapa
energi som gör livet bättre
idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara
lösningar som tillgodoser
behoven av låga utsläpp,
effektiv resursanvändning och
en trygg energiförsörjning.
Verksamhet i Sverige
Fortum producerar, distribuerar och säljer både el,
värme och kyla och vi bedriver
en serviceverksamhet som

fokuserar på drift av kraftverk och energieffektiviseringstjänster. Våra elnät har
ung efär 872.0 0 0 kun d er
anslutna.
Vår fjärrvärmeverksamhet
finns i 18 kommuner. 211 av
Fortums 260 vattenkraftverk
ligger i Sverige och vi är delägare i de sex kärnkraftreaktorerna i Oskarshamn och Forsmark. Fortum är dessutom
Nordens största säljare av
miljömärkt el.
Fortum har cirka 2 600
anställda i Sverige på ett
60-tal orter från Skåne till
Jämtland.
Fortum Norden i siffror
Under 2008 uppgick Fortums
Nordiska produktion till 51,6
TWh (51,6 miljarder kWh).
Av detta kom 22,7 TWh från

vattenkraft, 23,7 TWh från
kärnkraft och 5,2 TWh från
värmekraft.
Vår försäljning av värme
uppgick till 20,0 TWh och
elförsäljningen till 59,1 TWh i
Norden under 2008.
Värmekraft
10%

Vattenkraft
44%

Kärnkraft
46%

Källa: www.fortum.se

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

www.bunkeflostrand.nu
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Villaägardagen

En dag med många åsikter
Visst var folk nyfikna
och undrade över varför
det var så mycket folk
på torget vid Ängslätt
Centrum, lördagen den
22 maj i år.
Villaföreningen anordnade
s.k. Villaägardag med fokus
då på alla som bor i villa.
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Speciellt inbjudna var Länsförsäkringar ”Grannar mot
brott”, K-rauta och Klimatkontroll.
Hos Villaföreningen kunde
man få gissa antalet karameller i en burk, rätt svar var
346 st. Två vinnare fick var sitt
presentkort à 100 kronor hos
Limhamns Bokhandel.
K-rauta visade upp bl.a.

trädgårdsgrillar och bjöd
också på nygrillad korv med
bröd till alla som var lite
småhungriga.
Klimatkontroll diskuterade
bl.a. luftvärmepumpar som
ligger i tiden nu för att komma
ner i uppvärmningskostnader.
Länsföräkringar tipsade om
olika sätt att skydda sin fastighet mot inbrott m.m.

Att det finns ett behov av att få
framföra sina åsikter märktes
tydligt denna dag. Alla vill
kanske inte prata högt på
årsmötet och alla har inte tillgång till Internet.
Vi är väldigt tacksamma för
alla förslag och synpunkter ni
framför till oss, vi finns ju för
er skull.
Marita Malmgren

www.bunkeflostrand.nu

Temakvällar

Inredningskväll
Inredningskväll 25 oktober
– föredrag av inredningsarkitekt Lena Andersson
från Kontrast Inredning.
Jobba med kontraster och
färger!
– Hemmet ska vara en spegelbild av er som bor där. Det ska
spegla dig och din familj – ert
sätt att leva och era intressen.
Detta var inredningsarkitekt Lena Anderssons tydligaste budskap till alla som
kommit för att ta del av hennes
föredrag som anordnades av
Villaföreningen en regning
måndagsk väll i slutet på
oktober.
Lena inledde med att prata

om vikten av en välkomnande,
inbjudande och funktionell
entré och lotsade oss sedan
vidare rum för rum.
Hon gav konkreta tips och
förslag och vi fick lära oss
mycket om färger, möblernas
placering och vikten av att
arbeta med kontraster både
i färg- och materialval. Just
färgernas betydelse och hur
vi påverkas av dem underströks av Lena .
– Det som vi ser först är
färgen, sedan kommer form
och textur och detta gäller allt!
Det som du vill ska synas ska
ha en avvikande färg.
Lena tog den minimalistiska
inredningstrenden som var på
modet för några år sedan som
ett exempel.
– Alla målade caffe lattenyanser på väggarna, lade
in ekgolv och köpte möbler
i oljad ek och resultatet blev
en ganska ointressant ”beige
sörja”.
Blanda som man vill
Lena tipsade oss om hur
detta kunde förändras med
små medel utan att behöva
slänga ut alla möbler och måla

om. Bara genom att lägga
en stor matta i en avvikande
färg under matgruppen, byta
ut de beigefärgade prydnadskuddarna mot mer färgstarka
och satsa på ett soffbord i ett
annat träslag eller färg gör
att det skapas kontraster och
rummet upplevs intressantare
och mer uppdaterat.
Just detta att blanda och
mixa material och färger
kommer alltmer och inredningstrenden går mot mer
personliga hem med en liten
bohemisk touche där det är
helt ”rätt” att blanda som man
vill. Färgskalan kommer att gå

mot lite mörkare och dovare
färger med olika jordiga
nyanser, mörkt grönt, bläckblått och djupt purpur och
dessutom kommer furu och
andra ljusa träslag tillbaka –
fast på ett nytt sätt.
– Men oberoende av alla
moden och trender är det
allra viktigaste att våra hem
upplevs vackra, harmoniska
och trygga av oss som bor
där, poängterade Lena som
avslutning på sitt inspirerande
föredrag.
Text: Anna Hedrén
Foto: Marita Malmgren

Fullt ös på barnloppis
Ja det var många besökande
som hittade till vår barnloppis
lördagen den 25 september,
och det gläder oss oerhört.
Vi vill gärna göra något

www.bunkeflostrand.nu

för barnfamiljerna i vårt lilla
samhälle och detta verkar gå
hem. Man kunde i princip få
tag i allt vad gällde barnsaker.
Att köpa/sälja begagnat är

ju även en fantastisk miljöinsats vilket vi i Villaföreningen
såklart värnar om.
Det ta evenemang är
ganska efterfrågat så vi ska

försöka arrangera barnloppis
en gång på hösten och en
gång på våren.
Text och bild:
Marita Malmgren
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Föreningsdagen

Solig och välbesökt!

Ett stort tack till
de som sponsrade
priserna till tipsrundan !

1:a-pristagaren Alexander Wiberg
2:a-pristagaren Olle Nilsson

Bunkeflostrands Bibliotek
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Trafik

Sänk farten, barn på väg!
Kan man tänka sig en
roligare och mer ansvarsfull uppgift än att stå en
tidig morgon på Klagshamnsvägen och se
alla barn strömma till
sina skolor i Bunkeflostrand? Några är jättetrötta andra kommer med
sina kompisar fulla med
prat och upptåg.
Villaföreningen har under
några år med regelbunden
oregelbundenhet aktivt gått

ut i trafiken med skyltar för att
påminna trafiken om att våra
barn är på väg till skolan.
Varför det? Jo för det första
så är det många tankar i ett
barns huvud, det spelar ingen
roll om man är trött eller involverad i en livlig diskussion
med kompisen, man glömmer
bort trafiken.
För det andra är vi vuxna
inte ett dugg bättre. Vi är
stressade på morgonen och
är kanske lite försenade, lillebror i barnstolen pockar på
uppmärksamhet o.s.v.
Det positiva är alla glada
människor som visar sin

uppskattning kring dessa
aktiviteter. Ett exempel är
lastbilschauffören i sin stora
lastbil med släp som stannade i rondellen vid kyrkan
och vevade ner fönstret och
ropade: – Det här var det
bästa jag sett på länge! Och
gjorde tummen upp…
Gamla vanor
Vi ser ett omedelbart resultat
av denna aktivitet, man sänker
farten, men man glömmer
så fort. Nästa dag eller till

och med på eftermiddagen
samma dag är trafiken tillbaks i gamla vanor och man
kör för fort!
Vad vill vi göra, eller borde jag
inte säga, vad skall vi göra?
Vi tror att vi tillsammans
med skolan, polisen, föräldrar
m.fl. skulle kunna göra mer
regelbundna insatser, det är
våra barn vi pratar om.
Sture Brunulf
Ordf. i Villaföreningen

Julmarknad

Lördagen den 11 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 café och Bunkeflo Gille
har sin traditionella julutställning med försäljning av julblommor.

Hjärtligt välkomna !

www.bunkeflostrand.nu
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