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Ordförande har ordet

December är en månad som är ingen annan lik

På SOVA har vi sängar i alla prislägen för alla människor. Vi garanterar både
kunskap och kvalité vilket gör att du kan sova gott i den säng vi provar ut åt dig.

Det är oftast i december då
vi tittar på hur året har gått.
Vi strävar efter att avsluta
saker och ting innan det
nya året börjar och sänker
hastigheten i vårt ”ekorrhjul”. Och så självklart ser
vi fram emot julhelgerna
med alla deras trevligheter.
År 2011 har varit händelserikt för Bunkeflostrands Villaförening. En av de absolut
hetaste frågorna var och är
förändringen av busstrafiken
som skedde i början av året.
Vi har fått många synpunkter
från våra medlemmar och för
att göra vår röst hörd så bjöd
vi in Skånetrafikens representanter till ett möte i april.
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Upptäck vårt breda sortiment
av sängar och tillbehör.
Välkommen till SOVA - Världens sängsortiment.

MALMÖ/SVÅGERTORP

MALMÖ/HANSA

Nornegatan 6 på Svågertorp (bredvid Bauhaus)
Tel: 040-12 99 40
E-post: svagertorp@sova.se

Stora Nygatan i Malmö City
Tel: 040-631 88 90
E-post: malmocity@sova.se

www.sova.se

På mötet blev många frågor
ställda men inte så många
tydliga svar gavs.
Dessutom har villaföreningen fått tätare kontakt med
Malmö stad. Avsaknaden av
parkeringsplatser och dålig
disciplin när det gäller parkeringen på våra gator i Bunkeflostrand är en stor fråga som
många är missnöjda med.
Därför ville vi få kommunens
hjälp för att försöka lösa problemet eller åtminstone göra
det lite mer hanterbart. Vi
har också framfört era synpunkter angående cykelpumpar här på orten. Mer om vår

kontakt med Malmö kommun
kan ni läsa i det här numret
av BunkefloBladet på sidan 6
och 7.
Julbelysningen
En annan sak som vi förväntar oss många reaktioner från
er på är julbelysningen. Det
kommer inte att finnas någon
julbelysning i Bunkeflostrand
denna december. Med tanke
på att det varit en gammal tradition har vi funderat mycket
på hur vi ska göra. Vår julbelysning, som ägdes av några
aktörer här i byn, har blivit alldeles för gammal och sliten,
och det var dags att skaffa en
ny.
Sedan oktober 2010 har vi
kontaktat flera företag som
jobbar med julbelysningar.
Tillsammans med dem lade
vi ner otroligt många timmar
för att ta fram olika lösningar,
men tyvärr var alla alternativen alldeles för dyra. Den billigaste och enklaste belysningen skulle ligga på 50 000
kronor. Förutom denna utgift
så kostar det runt 30 000 kronor att sätta upp julslingorna
och sedan ta ner dem, eventuellt reparera dem samt förvara dem hela året. Det finns
inga sådana resurser i villaföreningen, inte just nu i alla
fall. För att få ihop den summan så skulle vi vara tvungna
att höja medlemsavgiften
med 100 kronor, d.v.s. från
150 till 250 kronor, vilket vi
inte ville.
Sponsorerna då? Det finns
inte längre särskilt mycket
intresse eller pengar hos julbelysningens sponsorer heller. Som exempel så kan jag
nämna att för två år sedan
var vi 12 som sponsrade julbelysningen – förra året var
det bara åtta. Kanske öppnar
Malmö kommun ögonen och
skaffar en trevlig julbelysning.
Det återstår att se.
Men vi lämnar inte ansva-

ret för att höja julstämningen
i Bunkeflostrand. Den 10:e
december kommer villaföreningen att ordna julmarknad.
Det blir mycket musik, glögg,
och pepparkakor. Naturligtvis så kommer det även en
jultomte för att lyssna på alla
önskningar som barnen i
Bunkeflostrand har.
Aktiviteter
Jag vill också påminna om
att villaföreningen under året
har arrangerat olika aktiviteter som varit mycket uppskattade av våra medlemmar. Sista dagen i april hade
vi vårt traditionella valborgsfirande med vårtal, vårsång
och bål. I juni hade vi floraexkursion utmed våra unika
strandängar i Bunkeflostrand.
Dessutom kan vi vara stolta
över inte bara växterna i
byn utan också av fågellivet; i september anordnade
villaföreningen fågelvandring
med författaren till boken Fåglarnas Malmö – Erik Hirschfeld. Båda aktiviteterna var
fullbokade. Barnloppis som
vi traditionellt har två gånger
om året var också populär.
Under hösten hade vi två
temakvällar som handlade
om seniorlån, värmepumpar och inredning. Dessutom hade vi föreningsdagen då alla föreningar i
Bunkeflostrand fick möjligheten att berätta om sig själva
och värva nya medlemmar på
torget vid ICA.
Sist men inte minst vill jag

nämna våra trafikmanifestationer vilka tydligt förknippas
med villaföreningen.
Ett stort framsteg som villaföreningen gjort under 2011
är att vi fått flera nya rabatterbjudanden. De finns alla
på vår hemsida www.bunkeflostrand.nu, i den här tidningen samt kommer att finnas i medlemskorten. Jag
vill uppmuntra er att använda
de rabatterbjudanden som vi
förhandlat fram för er. Ju fler
som använder rabatterna
desto bättre erbjudanden kan
vi jobba för. Ni är alltid välkomna att höra av er om ni
tycker att vi saknar ett företag
eller en bransch som skulle
kunna gynna villaägarna i
Bunkeflostrand.
December är en månad
som är ingen annan lik. Det
är också då vi planerar aktiviteter för nästa år. År 2012 blir
inte mindre händelserikt än
det här året. Vi har redan idag
flera tankar och planer men vi
välkomnar alltid era synpunkter. Skriv till oss på www.bunkeflostrand.nu i ”Kontakt”-fliken.
Det är kul att sammanfatta året som gått men det
är betydligt roligare att blicka
framåt, precis som när man
kör bil: det är intressantare
och viktigare att se vägen
framför sig än att titta i backspegeln!

God Jul och Gott Nytt År!

Lana Jönsson
Ordförande

VIll du vara med och förnya VIllaföreningen?

Villaföreningen söker nya styrelsemedlemmar inför 2012.

Bunkeflobladet 111000

Klipp ut och tag med!

200:- rabatt!

Klipp ut och tag med dig denna kupong. Du får 200 kronor rabatt när du handlar valfria varor
för minst 400 kronor. Gäller endast på SOVA City på Hansa och SOVA Svågertorp i Malmö.

Vill du vara med och utveckla villaföreningen med nya tankar, idéer och inriktningar?

En viktig position som vi beöver tillsätta är en kassör. Arbetet är inte speciellt tungt och tillgång till dator finns. Vi söker
även suppleanter för 1 år. Maila till oss om du är intresserad eller vill ha mer info: styrelsen@bunkeflostrand.nu
www.bunkeflostrand.nu
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Människans bäste vän…

Bunkeflo Scoutkår

Brukshundklubben i Malmö
– en modern klubb med anor från 40-talet.
Vår klubb är belägen alldeles nära brofästet med en
ljuvlig utsikt mot Öresundsbron. Idag är vi strax under
900 medlemmar i brukshundklubben i Malmö, eller som vi officiellt heter
SBK:s Malmöavdelning.
Vi är en ideell förening
och drivs helt och hållet av
medlemsavgifter och medlemmarnas insatser.
Mycket har hänt sedan det
i Malmö bildades en Brukshundklubb på 1940-talet och
många är de hundägare som
med sina hundar deltagit i
klubbens akvititeter. Hit har
hundägare kommit och börjat tämligen outbildade för
att utvecklas till ekipage som
tävlat och tävlar på elitnivå.
Mycket huvudbry
Hundägandet innebär mycket
ansvar och huvudbry men
också massor av glädje. För
att få ut mest av hundägandet är det nyttigt att få information kring ansvaret, men
också hur vi lär känna våra
fyrfota vänner, hur vi lär dem
vardagslydnad och hur vi
själva tar hand om hunden så
att den får ett rikt och bra liv
anpassat till dem själva.
Det är många hundar som
behöver mer än vanliga pro-
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menader runt kvarteret. De
flesta hundar mår bäst av att
bli aktiverade i någon form
och hos brukshundklubben
hittar du möjligheten att prova
olika aktiviteter för dig och din
vän. Som hundägare får du
hjälp och verktyg för att lättare förstå din hund och därmed också en väg till ett liv
tillsammans med hunden och
familjen, som känns så berikande som de flesta av oss
önskar när vi skaffar vår nya
lilla vän.
En mängd kurser
Allting i vårt samhälle utvecklas och moderniseras, så

också hundträningen och tillhörande
träningsmetoder.
Sanning är att vi idag inte tränar hund på samma sätt som
det gjordes för 20 år sedan.
Detta har Brukshundklubben
i Malmö givetvis tagit fasta på
och vi jobbar hela tiden med
att utveckla tränings- och
kursmöjligheterna på klubben.
Varje termin startar det en
mängd kurser som det bara
är att välja och vraka bland.
Det handlar om allt från valpkurser till fortsättningskurser
inom lydnad. Här finns kurser för den som är intresserad av Agility och numera har
vi även den nyaste trenden
nämligen Rallylydnad. Våra
instruktörer är välutbildade
och ofta själv aktiva inom en
eller flera delar av det vi kan
kalla hundsport. Till detta
skall läggas alla som regelbundet träffas för att träna tillsammans och hjälpas åt för
att utveckla oss som hundägare.
Träningsgrupper
Om du skulle fastna riktigt ordentligt för det här
med hundträning finns det
på vår klubb träningsgrupper att ta plats i. Just detta
vill vi påstå är det unika
och väldigt speciella med
att tillhöra en brukshund-

klubb – här finns möjlighet
att fortsätta ett aktivt hundägande tillsammans med
likasinnade. Vi har idag träningsgrupper inom sök, spår,
rapport, agility och lydnad.
”Prova på-dagar”
Hur vet man då vad som passar min hund och mig? Kursinstruktörerna lägger in korta
prova på och/eller informationspass för att väcka
intresse för de olika ”grenarna”. Dessutom arrangeras
det tillfällen med ”prova pådagar” där ni t ex följer med
en träningsgrupp ut, för att
få en inblick i vad träningen
innebär. Oftast ges det möjlighet att prova på enkla
nybörjarövningar inom grenen med den egna hunden.
Ett annat sätt är att prata
med instruktören och i samråd komma fram till vad som
skulle kunna passa just er.
Varför inte titta ner en kväll
hos oss på brukshundklubben i Malmö? Du hittar info
om oss, våra kurser, träningsgrupper och såklart adress
och telefonnummer på www.
sbkmalmo.se.

Välkommen!
Carina Josefsson
och Martin Sjölin

www.bunkeflostrand.nu

Vi önskar oss dig i julklapp!
Förebilder är ibland något av det viktigaste som
finns. Personer som vågar
lite mer. Personer att se
upp till, som ständigt tycks
imponera. Eller som helt
enkelt bara vågar vara sig
själva.
Scouterna handlar mycket
om just det. Möjligheten att
tillsammans med andra barn,
ungdomar, tonåringar och
vuxna tillsammans inspirera varandra att göra världen
lite bättre. Vi gör det genom
gemenskap och äventyr, genom internationella möten
och med ett värdebaserat ledarskap.
World Scout Jamboree
I sommar har det varit tydligare än någonsin tidigare. Bunkeflo Scoutkår hade
ett stort gäng scouter, ledare och funktionärer med på
World Scout Jamboree, som
ni säkert alla läst om i tidningarna. Världens största scoutläger, med över 40 000 deltagare från ungefär 150 länder.
Under två veckor lärde
scouterna känna nya vänner
från hela världen. Tillsammans lärde de sig nya saker,
tävlade och lagade mat. Där
spelade det ingen roll vilket
språk de andra pratade, var
de kom ifrån, hur de såg ut
eller vilken religion de hade.
För i Scouterna är alla väl-

www.bunkeflostrand.nu

Bunkeflo – och därför önskar
vi oss Dig i julklapp!
Häng med på en avdelning
en termin, så lovar vi att berätta allt du som ledare behöver veta om scouterna, vårt
program och vad vi gör. Efter
det lovar vi att du är fast – för
som vi brukar säga ”en gång
scout – alltid scout”. Kanske har du redan varit scout
en gång i tiden och känner
dig sugen på en återkomst?
Tveka då inte, utan ta kontakt
med oss direkt. Nu. Troligen
har du mobilen i fickan. Slå in
numret nedan, och ring. Du
kommer inte att ångra dig!
komna – vi saknar avbytarbänk och hos oss har alla en
plats i laget!
Starkaste landslaget
Det är också så vi vinner våra
matcher. För vi har världens
starkaste landslag. Och när
andra skryter om en nybyggd
arena, då svarar vi med att
ha Sveriges största nationalarena redan – den svenska
naturen.
För oss är friluftsliv och natur en viktig del av verksamheten. Där lär vi oss nya saker om hur miljön och vår omvärld hänger ihop, och vi får
nya upplevelser att ta med
oss hem. Inte minst gäller
också det oss ledare som får
möjlighet att följa med och
se utvecklingen i scouterna.

Känslan att se andra växa,
och veta att för en tid i scouternas liv kunna vara den där
förebilden som kanske vågar
lite mer, och som helt enkelt
bara vågar vara sig själv.
Vi önskar oss dig i julklapp
Två timmar varannan vecka,
med världens bästa fredagsmys. Det är kortfattat vad det
innebär att hjälpa till som ledare på en avdelning. Och
vi behöver fler som fredagsmyser med oss! De senaste
åren har vi haft kö med barn
som vill börja i Scouterna,
och vi ser hur intresset ökar.
Målet för alla scoutkårer i
Sverige är att i år växa med
10%, och det ser ut att lyckas. Vi ser också att det finns
många potentiella scouter i

Trevlig höst och en riktigt
god jul!
Med det sagt önskar vi fortsätta i samma anda, där
massor av äventyrslystna
barn och unga får fortsätta
lära känna nya vänner, leka
och utmana sig själva. Kika
också in på www.scout.se
och läs mer om allt spännande som händer i den svenska
scoutrörelsen.

Fortsatt trevlig höst, och
en riktigt varm och mysig god jul!
Scouthälsningar från Bunkeflo Scoutkår, Martin, Christina, Maja, Mats, Nils, Henrik,
Alma, Manal, Ola
Mobil: +46 (0) 708-510880
E-post: info@bunkefloscout.se
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SPF

Öppet alla
dagar 8–21
Vi säljer receptfria
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.

Bunkeflostrand

Efterlängtad mötesplats!
En stadsdel, LimhamnBunkeflo, som totalt saknar visioner om alla åldersgrupper.
Föreningslivet i Bunkeflostrand hårdsatsar för att
skapa och bibehålla ett bra
bostadsområde. LB07, Villaföreningen, Bunkeflo FF, SPF
Bunkeflostrand och Bunkeflo
Gille går in med en skrivelse
till stadsdelsfullmäktige och
begär att det skall byggas en
föreningslokal för alla föreningarna och som skall vara
en samlingspunkt för alla
åldersgrupperna inom bostadsområdet. Föreningslivet
i vårt bostadsområde har cirka 3000 medlemmar och alla
hjälps vi åt att bryta åldersbarriärerna.
Stadsdelschefens huvudrubriker i senaste tidningen Limhamn-Bunkeflo löd:
”Stor satsning med fokus på
barn och unga”. Här kan man
klart konstatera, liksom när vi
hade tåget mellan Kalkbrottet
och Cementfabriken, det var
enkelspårigt liksom Stadsdelschefens tankegångar.

Jamal El-Haj, ordförande för stadsdelen ”Vi hoppas
på utökade busslinjer och
sporthallar”-mötet i Klagshamn med inbjuden gäst från
Skånetrafiken, var väl ingen höjdare med sin tillkrånglande information om busslinjen Klagshamn–Limhamn.
Jamal erbjuder intresserade
föreningar och organisationer att använda skolans lokaler efter lektionstid. I det
här läget är kunskapsnivån
väldigt låg när man inte kan
sätta sig in i behovet vad respektive förening eller organisation behöver för att klara av sin verksamhet. Jamal
hänvisar till projektet mötes-

plats i Klagshamn som finns
till för alla!
Som avslutning uttalar Jamal sig följande: ”Stadsdelsförvaltningen äger inga egna
lokaler och har inte ekonomiska möjligheter att bygga
och förvalta nya enskilda lokaler för föreningsverksamheter”.
Det projekterades en Föreningsgård i Bunkeflostrand
”Ängslättsgården” som var till
stor glädje för alla oss inom
föreningslivet, vi skapade
sociala nätverk, vi upplevde
Trygghet, vi hade olika festarrangemang, grillade ute
i trädgården och vi Bunkeflostrandsbor skapade en

mötesplats och en träffpunkt
för alla åldersgrupper. Detta
tog stadsdelsfullmäktige udden av totalt, övertog organisationen som med tiden blev
ganska bedrövlig.
Låt oss få tillbaka Ängslättsgården så skall vi fortsätta att bygga en verksamhet
som passar alla åldersgrupper inom vårt bostadsområde, MEN låt föreningslivet
sköta verksamheten så bygger vi föreningar och organisationer en verksamhet på
socialt nätverk och trygghet,
samt en meningsfull dag varje dag i veckan.
Mitt förslag går ut på att
Ni kan bygga dagis, förskolor och mycket annat utan
ekonomiska problem, ändra
om Ängslättsgården till en
föreningsgård igen så har
vi löst alla problem med en
mötesplats och Träffpunkt.
Vi har kunnigt folk med lång
erfarenhet som kan skapa en
efterlängtad mötesplats.
Sune Mårtensson
Ordförande i SPF
Bunkeflostrand

Bunkeflostrand + Barnfamiljer = SANT
2011 blev ytterligare ett år av
påtaglig inflyttning till ”Guldkusten”. Trots bistra tider
och pågående finanskris såldes flera av villorna och radhusen till rekordnivåer under
årets första del. Motiven och
den uppenbara attraktionskraften ligger som vanligt i
de fina skolornas- och förskolornas goda renommé.
Men även närheten till havet
och strandängarna, småstadskänslan och att man
vill komma bort från Malmös
stadskärna lyfts fram som
primära behov.
Har ni förresten märkt att
priserna i Bunkeflostrand
faktiskt, precis som i övriga
Malmö, sjunkit det senaste
året? Detta är inte konstigt.
Bunkeflostrand och Klagshamn är de områden jag
upplever som kommunens
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attraktivaste i goda tider.
Paradoxalt är det också så
att dessa två fina områden
tappar mest i tuffa tider. Uppgångarna är oftast väldigt
branta och vi kan väl tillåta
oss att påstå att marknaden
gärna betalar, affektionsmässigt, väldigt mycket mer
i budgivningar under de
blomstrande åren. Dessa
känslomässiga värden blir
som stora luftbubblor som
tenderar att spricka då marknaden vänder nedåt. De
husen som såldes för 3 miljoner i februari–Mars säljs
nu för ca 2,6 miljoner + - lite
grann. De större 5–6 miljonershusen har till dags
datum tappat ca 12–15%.
Det som gör att denna nedgången känns lite mer bestående än tidigare är att det
idag finns 4 gånger fler villor

och bostadsrätter till salu mot
vad vi är vana vid. Det gör
att tillgången är så pass stor
att vid en normal marknad
vet vi av erfarenhet att det
tar ca 1,5–2 år att balansera
upp detta igen. Dock bör inte
de som skall flytta och köpa
annat misströsta… Det de

köper är också ca 15% billigare idag än när det stod på
topp. Man skall, som vi vet,
inte spekulera i sitt boende!
En sak kan vi däremot
vara så säkra på; Efter regn
kommer solsken…
Peter Landgren

5

Skrivelser

Skrivelser

Till Gatukontoret och Skånetrafiken…
På de här två sidorna har
vi sammanställt en del av
skrivelser som vi lämnat till
olika instanser samt svaren på dessa.
Underlätta för cyklister
i Bunkeflostrand
Till Gatukontoret
Bunkeflostrand är en växande stadsdel. Det flyttar in allt
fler barnfamiljer hit. Bostadsområdet finns i utkanten av
kommunen och har en tradition av att många tar sin bil
till jobb och aktiviteter. I en
allt mer miljöansträngd värld
är det av stor vikt att även
de som är bosatta i Bunkeflostrand kan lockas att bli
mer delaktiga i den miljöförbättring som blir allt mer nödvändig. Vi är införstådda med
att lokaltrafiken är en väg att
gå för att uppnå detta men vi
anser att det finns bättre förslag.
Vi föreslår att Gatukontoret befrämjar att fler boende
i Bunkeflostrand ska cykla till
sina arbeten och aktiviteter.
En tydlig signal för detta vore
om Gatukontoret satte upp
en fast cykelpump i Bunkeflostrand. Detta ger en tydlig
markering att man från Malmö kommuns sida ser positivt på de cyklande i stadsdelen och att man bryr sig om
miljön samt även att kommunen värnar om sina invånare
eftersom motion inte bara är
bra för miljön utan också gör
medborgarna friskare.
Svar: I det förslag till nytt cykelprogram för Malmö som
skall upp i Tekniska nämnden 24/8 finns förslag på utökning av antalet cykelpumpar i Malmö. Närmast i
tid kommer en ny pump vid
Kalkbrottsgatan/Linnégatan i
Limhamn, och därefter är det
tänkt att även de yttre områdena i Malmö skall förses
med cykelpumpar.
Parkering på gatorna
i Bunkeflostrand
Till Gatukontoret
Bunkeflostrand är en stadsdel som ligger i utkanten
av staden. Följden av det-
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ta är att många behöver bil
för att ta sig till sina arbeten
och till sina övriga aktiviteter. En konsekvens av detta är att det finns många bilar
bland de boende. Området
har många parkeringsplatser som tyvärr inte används
så frekvent som vi i Villaföreningen skulle vilja. Det är
idag, tyvärr, väldigt vanligt att
bilarna står parkerade utanför husen, trots att varje hus
har garage och/eller carport
samt att det i varje gata finns
extra parkeringsplatser.
Det har dessutom blivit
vanligare att parkera sin bil
ute på de större gatorna, som

leder ned till kvarteren i områdena. Ofta står dessa bilar
parkerade på ett sådant sätt
att det är svårt att komma förbi med en vanlig personbil.
Större bilar kan ibland hindras helt.
Vi fruktar att detta kan
komma att leda till att yrkestrafiken, såsom sopbilar och
transportbilar men även utryckningsfordon inte kan
komma fram alls då de i regel
är större än en vanlig personbil. Konsekvensen av detta kan bli att service i området försämras och i värsta fall
att ett utryckningsfordon inte
kan komma fram, med risk
för mänskligt lidande som
följd.
Vi föreslår att införa parkeringsförbud på ena sidan av

de större gatorna för att problemet med minskad framkomlighet ska förbättras.
Problemet med parkering
på de mindre gatorna har vi
i dagsläget inget konkret förslag att komma med utan
överlåter till Gatukontorets
kunniga personal att hitta en
lösning.
Svar: De parkerade fordonen påverkar inte framkomlighet eller trafiksäkerhet.
Trafiknämnden eftersträvar
så få trafikregleringar som
möjligt, speciellt i villagator.
Vid besök på platsen fanns
ca fem fordon på Mittvägen

och sju på Södra vägen. Detta är troligen lärare som inte
vill betala för p-plats på tomtmark, så brukar det vara.
Servicen hos Skånetrafiken i Bunkeflostrand
Till Skånetrafiken
Med tanke på er uttalade
strategi att öka bussresandet, årligen med 3 %, är det
märkligt det inte sker mer genomtänkt.
Låt mig illustrera med ett
tankeexempel: En folkpensionär, boende i Bunkeflostrand behöver ta sig till Apoteket i Limhamn. Hon har
ingen mobil, då hon känner
sig osäker på tekniken och
ser ganska dåligt. Hon beger
sig upp till bussen för att åka
men nekas där eftersom hon

inte har ett Jojo-kort. Beror
det på att hennes kort inte är
laddat med tillräcklig summa
måste hon åka till Limhamn
för att ladda det. Då fallet infinner sig en moment 22-situation. Hon kan inte ta sig
till Limhamn eftersom hennes busskort inte är laddat
men hon kan inte ladda det
förrän hon tagit sig till Limhamn.
Det kan väl inte vara er
mening att en halv stadsdel
ska vara utan möjlighet att
använda sig av lokaltrafiken,
med alla de positiva effekter
det får på miljö etc.
Hur kan ni blunda för att
det inte finns någon möjlighet att ladda sitt Jojo-kort i
en del av staden där det idag
bor över 10.000 invånare?
Vi i Bunkeflostrands Villaförening anser att det inte
är förenligt med den service man, som kommuninnevånare i Malmö, kan förvänta sig. Inte heller anser vi att
det är förenligt med var sig
Skånetrafikens utvecklingsmål eller kommunens miljömål att inte underlätta för
bussåkandet från Bunkeflostrand.
Vi föreslår att ni ser till så
att det inom en snar framtid finns en möjlighet att ladda sitt Jojo-kort i Bunkeflostrand.
Svar: Bakgrund: Arbetsmiljöverket tog ett beslut om
att kollektivtrafiken skulle bli kontantfri fr o m den 1
juni 2011 och mellan oktober 2010 till maj 2011 arbetade vi med ”införandet av
en kontantfri kollektivtrafik”,
utifrån en begränsad budget
som vi hade avsatt för detta
ändamål.
Under de här 8 månaderna var målet att utveckla och
införa flera olika nya köpkanaler. För att nå ut brett
och till så många som möjligt gjorde vi en rad av åtgärder bl a startade vi upp 8 st
nya Serviceombud samt 8
st nya Ombud. Samtliga regionbussar utrustades med
kreditkortsläsare dvs ombord på samtliga regionbussar i Skåne kan man köpa
www.bunkeflostrand.nu

…från Bunkeflostrands Villaförening.

biljetter och ladda Jojokort,
om man betalar med kreditkort. Vi införde en SMS biljett Stad, dvs man kan köpa
sina biljett till stadsbussen
och betala via sin mobiltelefonräkning. Vi utökade antalet biljettmaskiner och i dem
kan man köpa biljetter & ladda Jojokort när som helst på
dygnet. Vår näthandel utvecklades och man kan såväl köpa som ladda sitt Jojo
Reskassakort där.
En riktlinje vi haft beträffande införandet av nya serviceombud, har varit att resandeunderlaget bör vara
uppe på en viss nivå. Anledning till det beror givetvis på
våra begränsningar av ekonomiska resurser.
Serviceombud är en dyr
kanal att sälja via (provisionskostnader, drift, sup-

port etc). Det är också kostsamt att starta upp & utrusta
ett Serviceombud, det krävs
installation av vår teknik, biljettmaskin m.m.
Är man ett Serviceombud
säljer man samtliga produkter som finns i vår/Skånetrafikens regi och man är nästintill som ett av våra egna
kundcenter dvs man säljer/
kodar-utställer kort och biljetter i hela Skåne samt även till
bl a Danmark, Göteborg, etc.
Man hanterar även återbetalningar, rekvisitioner m.m.
Det krävs att man utbildas i
våra olika områden såsom i
alla olika zoner, taxor, regelverk samt i vår resegaranti.
Det skall ej förringas att vår
verksamhet också tar mycket
tid och kraft från den övriga
verksamhet och dess ordinarie arbetsuppgifter. Vi upple-

ver ganska ofta att man inte
är beredd på det och man
räknar inte med, eller känner till, att det är förknippat
med några direkta kostnader.
Man tror oftast att det bara är
att ”doppa” kortet och sen är
allt klart, maskinen fixar det,
men riktigt så enkelt är det
alltså inte.
Våra
nya
Serviceombud och Ombud har placerats strategiskt och på utvalda platser, helt enkelt då mätt
utifrån resandeunderlaget eftersom vi tvingats prioritera.
Framtid: Mer information om
Serviceombud kommer vi att
kunna ge vid månadsskiftet
okt/nov 2011. Då vet vi nämligen exakt vilken budget vi
har att röra oss med. Arbete pågår för närvarande med
uppföljning och genomlys-

ning/utvärdering av samtliga
köpkanaler som vi erbjuder.
Beträffande Serviceombud
och ombud vet vi att några utökningar kommer att bli aktuellt dock kan vi idag inte säga
hur många eftersom vi får/
har en ram att hålla oss inom
och det begränsar givetvis
antalet.
Vi är också medvetna om
att det tar ett tag innan allt
sätter sig och kunderna hittar
till nya köpkanaler. Vad vi redan kan se, är att näthandeln
ökar starkt och det finns ett
behov av att utöka denna till
att även innefatta köp & laddning av Jojo Period.
Vi ser även ett behov av
att utveckla vår SMS biljettStad, då att gälla även på
längre sträckor.
Många kunder väljer också
numera att köpa/ladda och
betala med kreditkort ombord på regionbussen.
Fakta–Nuläget: I samtliga
Coop-, Pressbyrå- och 7-eleven butiker i Skåne finns
våra Jojo Reskassa kort (à
200 kr) att köpa. Vi hoppas
kunna utöka denna service i ytterligare några kedjor.
Antalet av Skånetrafikens
Serviceombud i Skåne är 30
st och 8 st av dem är placerade i Malmöområdet.
Antalet av Skånetrafikens
kundcenter i Skåne är 5 st
varav 2 st av dem är placerade i Malmöområdet.
Redigerat av Marita Malmgren

En applikation för Malmö stad
I dessa moderna tider följer naturligtvis Malmö Stad
med i utvecklingen och
har numera en matnyttig
app.
Applikationen är gratis och
innehåller olika platser i vår
stad som man kan ha stor
nytta av. Här finns t.ex. var
man hittar närmsta hundrastplats, offentliga toaletter, bibliotek och temalekplatser.
Det som dessutom är välwww.bunkeflostrand.nu

digt smidigt med den här
appen är att man enkelt kan
göra en felanmälan till Gatukontoret. Befinner man sig i
Malmö med omnejd och ser
något som borde rättas till,
kan man ta ett foto som man
skickar med sin felanmälan
till gatukontorets kundservice. Vill man ha återkoppling måste mail-adress eller
annan kontaktuppgift läggas in. Kundservice når man
naturligtvis också via: www.

malmo.se /gkkundser vice,
tel. 020-34 45 00.
Genom appen får du också
tillgång till de senaste nyheterna från Malmö stad, t.ex.
var man hittar närmsta cykelpumpstation, bibliotek, Smiley-märkta matställen och
t.o.m. lediga jobb!
För att ladda hem applikationen, gå till Market, respektive App Store och sök på
Malmö stad. Appen finns för
både iPhone och Android.

Marita Malmgren
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Ängslätt

Bunkeflo Församling

Miljövecka på Ängslätt
Under vecka 43 arbetade
klasserna på Ängslättskolan med miljö på olika sätt.
I en klass pratade man om
skogen, återvinning och
papperstillverkning.
Eleverna fick sedan pröva på
att göra eget papper av gamla
tidningar som de rev sönder.
I en annan klass talade
man om återanvändning.
Eleverna fick ta med sig leksaker de tröttnat på. Alla leksakerna lades på bord, den
som lämnade en leksak på
bordet fick ta en ny.
De andra klasserna på
skolan inbjöds att komma
med egna leksaker och byta.

En bifigur. Och några huvudfigurer…
Så där till jul …
När kyrkan firar jul så firar
vi att Guds Son Jesus Kristus föds till världen. Så Jesus brukar vara en av huvudpersonerna i Kyrkans
julfirande. Maria likaså,
hon som födde barnet och
så blev Guds moder, även
hon blir ofta en av julens
huvudpersoner.

Flera klasser fick besök av
Skräpa, som slängde en
massa skräp omkring sig.
En stund senare kom Sopa
som läxade upp Skräpa och
berättade tillsammans med
eleverna hur Skräpa skulle
sopsortera och varför. Sedan
fick eleverna gruppvis göra
affischer om vad som är bra
och vad som är dåligt för miljön. De fick också göra skulpturer av skräp.
I några klasser har men
skrivit dikter och i andra tittat
på film och diskuterat hållbar
utveckling.

En som sällan blir julens huvudperson är Josef. Det är
lite trist, för Josef, tror jag,
kan vara en god förebild för
oss och vårt julfirande.
Josef var trolovad med Maria, vilket betydde att de ännu
inte börjat leva tillsammans,
men att de snart skulle ta och
gifta sig och Maria skulle då
flytta in hos Josef. När det nu
visar sig att Maria redan innan så skett är gravid, så pass
att grannarna börjar prata,
så tänker Josef att han måste hålla på reglerna och göra
så som det förväntades av
honom. En otrogen blivande
hustru måste han lämna för
att inte dra skam över vare sig
själv eller Maria.
Gud har andra planer och
låter Josef få veta att han ska
bryta mot regler och förväntningar och följa Maria trots
allt. Det är ju Gud själv som är
far till det barn Maria bär. Här
är Josef en god förebild för
oss och vårt julfirande – att
göra något som går emot vad
som förväntas av oss, något
nytt, något annat.
Kanske är det bara som
Karl-Bertil Jonsson även om
det nog är få av oss som just
har den kallelsen. Kanske är
det att bjuda in den där släktingen som man så länge varit osams med. Kanske är det
att ge en julklapp till stadsmissionen. Kanske är det att
besöka någon (eller alla) av
julens gudstjänster, även om
det stör de invanda planerna,
eller om det gör att grannarna pratar.

Ulla Weibull
och Karin Orremo

Nästa nummer av Bunkeflobladet planeras utkomma i mitten av april 2012.
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För vår skull
I julens gudstjänster kommer
du att märka att julen har en
huvudperson till, och det är
du. När Gud väljer att bli mänwww.bunkeflostrand.nu

niska i Jesus gör han det för
vår skull. För att vi ska våga
lita på att vi har en Gud som
vet hur det är att vara människa.
I psalmen Var hälsad sköna morgonstund beskrivs
detta, om än på en svenska
som inte används dagligen,
men som blir vackert högtidlig. Där står det om Jesus,
han tårar fälla skall som vi,
förstå vår nöd och stå oss bi
med kraften av sin Anda, förkunna oss sin Faders råd och
sötman av en evig nåd i sorgekalken blanda, strida, lida
dödens smärta, att vårt hjärta frid må vinna och en öppnad himmel finna.
Gud bryter mot alla regler
och allt vi kan förvänta oss
och blir som en av oss. Vågar
vi göra som Gud, och fira jul
som Josef? Att denna jul, gå
utanför det som förväntas av
oss, sluta oroa oss för vad de
andra ska tycka och tänka,
och i glädje fira Guds Sons
födelse.
Marco Helgeson
Präst i Bunkeflo
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:a Advent 27/11:
10.00 Adventsmässa
i Bunkeflo kyrka
18.00 Adventsmusik
i Bunkeflo kyrka

Lucia 13/12:		
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 k:a
23.00 Julnattsmässa
i Bunkeflo kyrka
Juldagen:		
7.00 Julotta i Bunkeflo k:a
Annandag jul:
10.00 Högmässa
i Strandkyrkan
Nyårsafton:
16.00 Nyårsbön
i Bunkeflo kyrkaa
Nyårsdagen:
10.00 Högmässa
i Strandkyrkan
Trettondag Jul 6/1:
10.00 Trettondedagsmässa
i Strandkyrkan

HimlaKul
Måndagar kl. 13.30–15.30
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.
7up – flickor i klass 1–4
Onsdagar från kl 14 – för
modiga och kreativa flickor!
Vi skapar, målar, bygger,
fikar och busar.
Riddarklubben – pojkar
i klass 1–4
Tisdagar från kl 14 – 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.
HimlaVäsen barnkörer
• klass F – 2, torsdagar
kl. 14.30 – 15.10
• klass 3 – 5, torsdagar
kl. 15.15 – 16
HangAround – öppen kyrka
för klass 5–7
Onsdagar kl. 18.30–20 – för
dig som bara vill vara, sitta i soffan, busa, prata och
fika…
Konfirmander
Vinterläsningens grupper har
börjat. I sommargruppen, där
huvuddelen av konfirmandtiden är ett tvåveckors läger i
juni 2012, finns någon enstaka plats kvar
Quben
Ett gäng ungdomar från 15
år och uppåt som träffas varje söndag kl 18 och ibland
annars också.

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 för barn och föräldrar.
• På tisdagarna sjunger vi
lite, de större barnen pysslar,
ibland har vi en mycket enkel
bokklubb.
• På torsdagarna sjunger vi
mer, spelar lite enkla instrument.
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Strandängarna

Naturreservatet Bunkeflo strandängar

Frukost till dörren
Frukosten kan vara en
pina för många medan
andra ser fram emot den
varje morgon. I Bunkeflostrand kan nu vem som
helst nu få sin frukost levererad till dörren varje morgon. Hur det än är så kan
man inte komma ifrån att
morgonmålet är det viktigaste målet på dagen!
Företagets affärsidé är att
göra vår vardagsfrukost lite
mer spännande genom hemleverans av nybakade bullar,
bröd och kakor. Nybakat varje
morgon kommer att ge oss en
härlig start på dagen.
Företaget frukostdirekt.nu
erbjuder konditoriprodukter
som de säljer via sin hemsida
till hela Bunkeflostrand. Det
hela var en idé som funnits
länge, men som efter påtryckningar av invånare i Bunkeflostrand blev till ett verkligt
företag då grundaren Joa-

kim Wahlgren tog steget och
drog igång verksamheten. Nu
kan Bunkeflos invånare njuta
av frallor, bröd och ciabatas
innan jobb och få en kanelbulle levererad varje helg.
Trots väder och vind så siktar företaget på att köra hela
vintern och fram till som-

till oss alla. Frukosten levereras hem genom att ett bud
ringer på dörren. Vill ni ha en
annan uppgörelse, exempelvis att frukosten placeras
i brevlådan kan man givetvis anordna detta. Enklast
gör man denna överenskommelse med företaget, genom
att man skickar ett mail till:
info@frukostdirekt.nu.

maren, utöka sitt sortiment
till hela frukostpaket samt
expandera till Limhamn/
Malmö.
Miljövänligt ska det också
vara då plastpåsarna är producerade av företag som värnar om miljön och frukosten
levereras via cykelbud. För
den som har missat det, så
kan man kolla på företagets
hemsida www.frukostdirekt.
nu

lan 6–8. Om man har synpukter eller idéer som kan
hjälpa företaget att utvecklas
så tveka inte att höra av er.
På helger finns det ingen
möjlighet att leverera efter
önskad tid eftersom man
då tar emot betydligt större
beställningar. Av rent logistiska skäl kan man inte säga
annat än att frukosten levereras mellan kl 6–9 på morgonen.

Om företaget
Tanken är att erbjuda frukostpaket som vem som helst
kan beställa på internet. Sortimentet består av bageriprodukter från Arlövs bageri,
men i framtiden kommer man
att ha hela paket med frukost
och man jobbar just nu på att
hitta mejeri och lokala gårdar som man kan samarbeta
med.
Service är viktigt för företaget och man köper inte bara
en frukost utan även en service att få den hemskickad
dagen efter. På vardagar kan
man välja tiden själv och på
helger får man frukosten mel-

Hur fungerar det?
Beställning sker via hemsidan på vardagar innan kl.
18.45 (för leverans morgonen efter). I samband med
beställningen väljer man
själv vilken tid man vill ha sin
frukost levererad. Eftersom
det är en helt nystartad verksamhet med få anställda kan
man i dagsläget inte garantera att leveransen sker på
exakt önskad tid, men dom
kommer givetvis att göra sitt
allra yttersta. Tanken är att
när frukostdirekt.nu fått lite
mer kött på benen ska dom
kunna bli än mer precisa i
sina leveranser av frukost

Betalning
Vid kortköp så skickas man
till Paypal. Paypal är ett
e-handelsföretag som erbjuder tjänster för betalningar
och över Internet. Paypal
är en säker sida som finns i
hela världen och har flera av
Europas största företag som
kunder. Men andra ord ett
säkert sätt att betala på. Man
kan även välja E-faktura. Då
får man ett bekräftelse-mail
där man får ett bankgiro att
betala in på. Man kan även
välja att kryssa i ”pappersfaktura” och får då en pappersfaktura hemskickat.
Efter beställning så har man
10 dagar på sig att betala.
Väljer man ett abonnemang
får man automatiskt pappersfaktura. OBS! Där tillkommer ingen leveranskostnad eller faktureringsavgift,
man betalar bara för själva
produkterna man beställt.
Joakim Wahlgren

Redigerat av: Marita Malmgren

VIll du vara med och förnya VIllaföreningen?

Villaföreningen söker nya styrelsemedlemmar inför 2012.

Vill du vara med och utveckla villaföreningen med nya tankar, idéer och inriktningar?
En viktig position som vi beöver tillsätta är en kassör. Arbetet är inte speciellt tungt
och tillgång till dator finns. Vi söker även suppleanter för 1 år. Maila till oss om du är intresserad
eller vill ha mer info: styrelsen@bunkeflostrand.nu
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Vi som bor i Bunkeflostrand har förmånen att
ha nära till havet och till
ett av Malmös mest värdefulla naturområden, Bunkeflo strandängar, som löper från Lernacken i norr till
Klagshamnsudden i söder.

kommer från Tranberga gård
nära Bara.
Vi i styrelsen för villaföreningen har föreslagit kommunen att information om naturreservatet och förvaltaren
(t.ex. kontaktpersoner och/
eller telefonnummer att ringa

till vid frågor om naturreservatet) skulle kunna anslås intill naturreservatet, lämpligen
vid eller på de skyltar (om
växter och djur i området)
som redan finns där (dels vid
pumphuset, dels vid gångoch cykelvägen upp på Ler-

Strandängarna är Malmö
stads första naturreservat.
Att det är ett förklarat som
naturreservat ställer särskilda krav på skötsel av området och på oss som besöker
området.
Ett trevligt inslag är fåren
och korna som betar där. Fåren kommer från Kämpingegården mellan Kämpinge
och Trelleborg och korna

nacken). Även information
om både fåren och korna
(och var dessa kommer ifrån)
skulle kunna anslås. Det tror
vi hade blivit uppskattat.
Kommunen har svarat och
lovat att återkomma när rutinerna för området och skyltningen där har setts över.
Ni som vill veta mer om naturreservatet och dess tillkomst
kan hitta mer information
på Malmö stads webbplats,
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/
Oversiktsplaner--strategier/
N at u r r e s e r vat- B u n ke f l o strandangar.html
Jan Herbertson

Vad gör Villaföreningen?
• Vi har ett rabatthäfte med erbjudanden från företag med
lokal anknytning.
• Vi arbetar 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 anordnar Valborgsfirande, Föreningsdag, trafikmanifestationer och julmarknad.
• Vi ger tillsammans med LB07 ut BunkefloBladet.
• Vi delar ut vykort, kundvagnspolletter m.m.

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/hushåll för
2012 och sätts in på PlusGiro 433 51 01-4.

Styrelsemedlemmar 2011
Ordförande/Kassör:
Lana Jönsson, Mary Hemmings g. 5,
218 37 Bunkeflostrand. Mobil 0730-27 33 55
E-post: lana.jonsson@sonyericsson.com

Ewa Pålsson
John Lundvallsgatan 63, Bunkeflostrand
Telefon 51 08 84
E-post: malmo.red@swipnet.se

Vice ordförande:
Birgitta Jeppsson, Näktergalsv. 22, Bunkeflostrand.
Telefon 51 05 93. Mobil 0735-11 03 24
E-post: bjeppsson@telia.com

Jan Herbertson
Bunkeflovägen 37, Bunkeflostrand
Mobil 0708-81 74 85
E-post: jan_her@live.se

Sekreterare/Hemsidesansvarig:
Kristian Antonsson, Talgoxevägen 14,
218 32 Bunkeflostrand. Telefon 12 05 00
Mobil 0704-91 89 05. E-post: kristian@antonsson.net

Suppleant:
Jonny Pennsäter, Ärlev. 8, Bunkeflostrand
Telefon 15 63 64. Mobil 0760-15 63 64
E-post: 156364@telia.com

Hemsides- och tryckansvarig:
Marita Malmgren, Ädelgransgatan 40,
218 37 Bunkeflostrand. Telefon 51 07 63.
Mobil 076-125 25 18. E-post: originalaren@telia.com

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

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

Suppleant:
Carina Jakobsson, Stenöregatan 53,
Bunkeflostrand. Telefon 15 35 84
E-post: Carina_Jakobsson@home.se

www.bunkeflostrand.nu
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Aktiviteter

Aktiviteter

Oavsett om man är gammal eller ung…

…finns det alltid någon aktivitet…

Föreningsdagen

Valborg

Det här året kan vi inte klaga
på vädret! Strålande sol om
än lite vindpustar då och då…
Mycket folk kom och besökte oss, och det gillar vi
verkligen. Mest uppskattat
var nog våra fina vykort som
delades ut flitigt och vi vill ju
verkligen synas, så vad passar bättre än att skicka ett
kort med vackra bilder från
vårt Bunkeflostrand?
Biblioteket hade hyrt in
Clownen Jumping Joe som
var väldigt omtyckt av både
gamla och unga.
En härlig doft av grillad
korv fick vi från Scouterna
som också hade loppis på
gräsmattan.

Årets Valborgsmässofirande
bjöd på sång och vårtal och
massor av folk! Verkar vara
ett gyllene tillfälle för Bunkeflostrands invånare att träffas
och sjunga in våren och så
länge vädret står oss bi, blir
det fler och fler.
Firandet börjar med att
barn och ungdomar samlas vid Ängslätt Centrum
och sedan promenerar ner
gemensamt till pumphuset
med facklor, för att tända
bålet.
Möllevångens
Vokalensemble stod för skönsång
och årets vårtalare var Clas
Sköld, Casting Director på
Malmö Opera.

Barnloppis
Man förundras över hur
mycket det finns att sälja,
köpa och byta inom just
barnartiklar. Men visst är det
härligt att saker och ting kan
återanvändas? Och väldigt
viktigt för miljön också...
Detta evenemang försöker vi ha 2 gånger/år eftersom det är väldigt populärt.
Alla boende i Bunkeflostrand
är välkomna att hyra bord,
medlemmarna betalar dock
ett lägre pris… och vem som
helst får naturligtvis besöka
barnloppisen!
Enklare fika till en hyfsad
peng finns också tillgängligt
för den som känner sig lite
sugen.

Temakväll den 17/10
Denna kväll hade vi två aktörer inbjudna. Först ut var
Handelsbanken som berättade om Seniorlån.
Köpte du din bostad för
många år sedan? Är bostaden lågt belånad eller har du
inga lån alls på den idag? Då
kan ett seniorlån ge dig ett
extra tillskott till pensionen
eller kanske möjligheten att
göra det du länge drömt om.
Representanter från Handelsbanken Limhamn var
Maria Fredriksson och Anna
Claesson.
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Floraexkursion
Från Klimatkontroll i Vellinge
kom Mikael Måhlgren som
verkligen kunde svara på alla
frågor gällande olika värmepumpar och system.
Genom att välja rätt inomhusklimatlösning har du
mycket att vinna. Billiga värmepumpar är inte detsamma
som en långsiktig besparing.
Klimatkontroll kommer att
erbjuda en förmånlig rabatt
för Villaföreningens medlemmar vid köp och installation.

En ”gammal” nyhet för i år
var den trevliga floraexkursionen den 21 juni. Vi samlades nere vid John Lundvallsgatans slut för att följa
med på en exkursion längs
med Strandängarna. Amatörbotanikern Bengt Örneberg kunde namnen på i princip alla växter som fanns att
beskåda längs vår promenad, och det gick inte många
meter utan att han hittade
något intressant...
Denna utflykt mottogs väldigt postivt och kommer
absolut att bli av fler gånger,
troligen redan till våren 2012.
www.bunkeflostrand.nu

www.bunkeflostrand.nu
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Aktiviteter

…som passar de boende i Bunkeflostrand!
Fågelvandring
En tidig söndagsmorgon i
mitten av september ägde
höstens fågelvandring rum
utmed våra strandängar, en
mycket positiv upplevelse.
Erik Hirschfeld guidade oss
föredömligt och kunnigt.
Vi observerade ett fyrtiotal olika fågelarter däribland
den så vanliga lövsångaren
och den mer anonyma ängspiplärkan. Den grå flugsnapparen och stenskvättan dök
också upp. De är några av
de flyttfåglar som mellanlandar på ängarna för att under
en två veckors period äta upp
sig inför den långa resan till
varmare länder.

Är du mer intresserad av
vilka fåglar vi observerade,
gå in på vår hemsida och läs
mer www.bunkeflostrand.nu
Erik Hirschfeld har också
gett ut en bok ”Fåglarnas
Malmö” som våra medlemmar kan få köpa till ett förmånligt medlemspris. Gå in
på vår hemsida, läs mer och
gör din beställning.

Julmarknad!
Lördagen den 10 december
kl. 11–14 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.

Trafikmanifestation
Det är väl ingen som har missat våra återkommande trafikmanifestationer? Vi får
alltid många tummar upp,
nickningar och hälsningar
från många som kör förbi oss.
En del stannar helt enkelt och
talar om att de verkligen uppskattar vårt arbete. Från rektorerna på skolorna får vi
också mycket positiva kommentarer.
MEN, trots att vi står tydligt
med våra plakat och verkligen ser hur trafikanterna uppför sig, så finns det de som
inte ens stannar bilen när barnen står fint och väntar vid
övergångsstället! Vad ger det
för signaler till våra barn?

Hjärtligt välkomna!

Inredningskväll
Villaföreningen ordnade en
temakväll för medlemmarna
i Strandkyrkan. Peter Landgren & Co var inbjudna för att
berätta om marknadsläget i
Bunkeflostrand, de bjöd
även på en smaskig chokladkaka… Representanter var
Nicklas Björklund och Anna
Troedsson.
Susanne Larsson från
företaget Purple Area höll
sedan ett föredrag om inredning. Vi fick bl.a. lära oss
att trenden är nu natur, träd,
hantverk, begagnat m.m.
Vi ska också visa upp våra
”samlingar” av t.ex. vaser,
kaffekoppar eller vad det nu
kan vara, och inte gömma
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undan dem i skåp och lådor.
I köken är det fortfarande
vitt som dominerar men med
inslag av trä. Kakel är ute, det
ska vara glas, plåt eller målat
över vasken.

Årsmöte 2012
Bunkeflostrands Villaförening sammankallar till årsmöte
måndagen den 13 februari kl. 19.00 i Strandkyrkan.
Alla som kommer till årsmötet är med i en utlottning
av fina priser. Naturligtvis bjuder vi även på fika!

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

www.bunkeflostrand.nu
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damLageT
damLageTs bäsTa år någonsin ocH nu vänTar södereTTan!

Damlaget har fått en ny huvudansvarig tränare inför
2012, övriga ledare fortsätter. LB07 välkomnar kenneth Mattsson från Tomelilla som har ett förflutet
som målvakt, tränare och
målvaktstränare. Senast
året har kenneth varit
målvaktstränare i Tomelilla IF, varit en av tre distriktsförbundskaptener
för Skånelaget P 95 och
arbetat med målvaktsutbildning
hos Fotbollsakademin i Skurup och LdB FC Malmö.
Dessförinnan har kenneth haft en spelarkarriär i Tomelilla IF, IFk Malmö samt 2004 och 2006 haft korttidskontrakt med Malmö FF. Säsongerna 2009 och 2010 tränade kenneth Tomelilla IF och dessförinnan var han assisterande tränare.
när kenneth inte sysslar med fotboll så driver han sedan
några månader tillbaka ett eget företag som inriktar sig
på utbildning, musik och idrott. Företaget speglar kenneths intressen, men han har också en förhoppning att
åter ta upp golf efter några års uppehåll.
Målsättningen för 2012 vill kenneth vänta med att sätta, det kommer att göras tillsammans med spelarna och
föreningen under hösten och det ska vara ett mål som
man tillsammans tror på.

För ett år sedan var rubriken
nästan densamma, men nu
kunde vi byta ut de tråkiga
tre sista orden ”ändå lite bittert” mot ”nu väntar Söderettan”. Säsongen 2011 är nästan
till ända och vi kan konstatera att det varit damlagets absolut mest framgångsrika hittills än en gång.
Obesegrade
Seriesegern i Division 2 säkrades i praktiken redan efter
höstsäsongens första match
då Falkenbergs FF hakades
av och med fyra omgångar
kvar var det klart även i teorin.
Laget gick obesegrade genom serien och ”förlorade” endast två poäng på en lite onödig oavgjord match, marginalen till tvåan i serien, Falkenbergs FF, blev hela 15 poäng,
44 måls bättre målskillnad och
41 fler gjorda mål och detta i en serie som hade bättre lag än förra årets. Hela 85
mål lyckades man få in i motståndarnas bur (nära 5 i snitt
per match) varav anfallsparet
emma Stålhammar och Lin-
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néa katra tillsammans stod
för hela 59 stycken. emma
var dessutom bara 2 mål från
att ta hem Svenska Guldskon
för damer trots 4 matcher färre än de allsvenska och div.
1 lagen. Hade kvalet räknats
hade hon delat förstaplatsen,
nu fick hon nöja sig med en
hedrande andraplats medan
Linnéa slutade på femte plats
och detta i konkurrens med
spelare från alla lag från division 2 och upp till allsvenskan. en otroligt stark insats av
tjejerna att kunna ta sig samman efter förra årets bittra
slut där vi inte ens fick chansen att kvala efter förbundets
misstag.
I år däremot blev det kval
(märkligt med kval för seriesegrare!) mot IF norvalla från västkusten och värmländska Mallbackens IF, ett
lag med stolta allsvenska traditioner. Vi ställdes först mot
norvalla, som slagit Mallbacken med 2–0, och visade inga
som helst nerver utan spelade
ett spel som skulle vara ett hot
mot de flesta lag och seger-

www.lb07.se

siffrorna skrevs till hela 5–0.
De fina siffrorna innebar att vi
i kvalets sista match mot Mallbacken hade ”råd” att förlora
med hela åtta mål och ändå
gå upp till ettan. Då kvalet i
praktiken redan var klart hittades inte den där riktiga inspirationen i sista matchen
och siffrorna blev 2–3 vilket
ändå innebar att vi vann kvalgruppen och tillsammans med
Mallbacken kommer att spela
i division 1 år 2012.
Historiskt i Svenska Cupen
Laget hade före säsongen
satt upp ett par mål, först och
främst att vinna serien och få
kvala, sedan att klara kvalet
och avancera till Söderettan,
men de satte också upp ett
minst lika tufft mål då de sa
att de skulle komma längre i
Svenska Cupen än 2010 då
de kom till 16-delsfinal.
att komma längre är otroligt svårt då de allsvenska lagen kommer in just där och
risken/chansen att få ett av
dem är stor. nu hade vi inte
tur i lottningen utan fick kristianstads DFF just i 16-delsfinal, ett kristianstad som just
då låg trea i allsvenskan och
i år har gjort sin bästa säsong
någonsin, skulle vi kunna nå
vårt mål att komma minst till
8-delsfinal?
Det ser lite tungt ut efter en
halvlek då vi ligger under med
0–1 efter ett olyckligt självmål, men spelmässigt var det
jämnt och de flesta chanserna våra. I andra halvlek spelar vi ännu bättre och är det
klart bästa laget på plan och
det ger resultat, vi vänder till
3–1 som kDFF snyggar till på
övertid till 3–2, men segern
var helt odiskutabel och vi
når även denna målsättning.
Vi vinner sedan av bara farten
även 8-delsfinalen borta mot
Mariebo Ik och får i kvartsfinalen möta allsvenska tvåan
och totalvinnaren av Svenska Cupen kopparbergs/Göteborg FC som tyvärr visar sig
blir lite för svåra särskilt då vi
inte riktigt kommer upp till vår
standard.
Men att komma till kvartsfinal är stort, det har aldrig något division 2 lag gjort tidigare
så LB07’s damer är historiska.
I DM blev det semifinalförlust, det märktes på spelarna

att det var kvalet man väntade
på, men i MM lyckades man
försvara sin titel.
Lite fakta om 2011 och 31 tävlingsmatcher (Serien, kvalet,
Sv. Cupen, DM, MM):
• Nära 4,4 mål gjorda i snitt
per match
• Knappt 1,3 insläppta mål i
snitt
• 12 spelare har gjort mål
• 30 stycken har varit med i
minst en match (varav några från U-laget)
• I 11 matcher har vi inte
släppt in något mål
en bra grundstomme från förra året plus några förstärkningar gjorde allt detta möjligt. Som det ser ut nu hoppas
vi kunna behålla de allra flesta
spelarna, de har tillsammans
kvalitet för att klara sig bra i
ettan, men vi kommer ändå
att försöka förstärka truppen
med ett mindre antal för att ytterligare stärka lagets bredd.
engagemanget och stödet
från klubben har genom åren
ökat och fortsätter att öka för
damfotbollen, vilket gör att vi
ser framåt med otroligt stor tillförsikt inför 2012 och kommer
att jobba stenhårt för att det
kommer att bli ännu bättre så
att vi kan etablera oss i division 1 och vi sticker ut hakan
lite och säger att vi mycket väl
kan hamna på den övre halvan redan första året med den
vinnarinstinkt, det stora fotbollskunnande och med den
vilja som finns i laget.
Vi har duktiga flicklag som
inom en snar framtid kommer
att fylla på truppen och vi har
ett mycket bra samarbete med
LdB FC Malmö vilket bör göra
LB07 till en mycket attraktiv
klubb för tjejer i alla åldrar.
På ledarsidan fortsätter alla
utom tränaren som kommer
att ersättas av kenneth Mattsson, en tränare med fina meriter som också har spelat själv
i Tomelilla IF, IFk Malmö då de
låg i Superettan och kortare
perioder i Malmö FF.
Övriga ledare är Douglas
Stålhammar som assisterande tränare, Fredrik Helldal
som lagledare, Janne Möller
som sköter vår målvaktsträning och massören Christian
Granlund som på ett utmärkt
sätt tar hand om tjejernas ska-

vanker tillsammans med Torbjörn Petersson samt anders
Olsson som är oumbärlig med
allt han hjälper till med.
Vi hoppas och tror att vi om

ca ett år kan inleda rubriken
med samma fyra ord som i år
”Damlagets bästa år någonsin” sedan får vi se om meningen ska få fler ord.

Julmarknad i Bunkeflostrand
Lördagen den 10 december kl. 11-14

Besök gärna oss och prata fotboll, köp lotter som kan ge
fina priser, köp LB07 souvenirer perfekta som julklappar,
passa på att bli medlem/kompis med oss, ta en kopp
glögg och en pepparkaka etc etc.

Heja LB07!
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I år kommer julen tidigt till Malmö!
Vi har nämligen bestämt oss för att börja dela ut julklappar redan nu – och ända fram till jul!* Vi kommer att erbjuda massor av
fina bilar till fantastiska priser. Det gäller våra nya bilar, som är registrerade, men inte körda. Så ge dig själv en ny bil i julklapp!

C-Klass.
LGD835, C 180 Business Sedan, svartmet, dragkrok,
Avantgarde, Becker Navi, aut.vxl 7-gtronic............ 349.000:KEG005, C 220 CDI Coupé, diamantvitmet, krompaket,
aut.vxl 7-gtronic, parktronic, dragkrok, mm......... 409.000:-

E-Klass.
E 250 CGI Sedan. Businesspaket.
LFR894, NRM394, JDF411, iridiumsilvermet, aut.
vxl,parktronic, drag................................................... 389.000:-

E-Coupé.
FSP249, E 220 CDI, palladiumsilvermet, aut.vxl,
panoramatak, AMG-sportpkt.................................... 429.000:PTP553, E 220 CDI, tenoritgråmet, aut.vxl,
panoramatak, AMG-sportpkt, m.m.......................... 429.000:EZA211, E 250 CGI, röd, aut.vxl............................. 419.000:-

Svart läder, automat växlad, airscarf.
FYM559, 200, palladiumsilvermetallic.................. 379.000:FYN200, 200, palladiumsilvermetallic................... 379.000:SNA849, 200, palladiumsilvermetallic................... 379.000:-

LTE594, 4-M.silvermet, svart tyg/läder Artico,
aut.vxl, sportpkt, parktronic, dragkrok, mm......... 419.000:LTE594, 4-M.palladiumsilvermet, svart tyg/läder Artico,
aut.vxl, sportpkt, parktronic, dragkrok, mm......... 410.000:LSG366, 4-M.obsidiansvartmet, svart tyg/läder Artico,
aut.vxl, sportpkt, parktronic, dragkrok mm.......... 423.000:-

A-Klass.

SLK.

GLK 220 CDI.

Dessutom 4 st E 200 CGI Cabriolet från 472.000:-

Ytterligare 10 st Sedan & Kombi till julklappspriser!

Ytterligare 18 st Sedan & Kombi till julklappspriser!

E 350 CGI Sedan automat.
EZM810, diamantvitmet, Avantgarde, comand,
distronic, panoramatak m.m.....................................619.000:-

LSE338, C 180 Business Kombi, silvermet, aut.vxl 7gtronic, dragkrok, Avantgarde, parktronic, mm... 352.000:-

LUL536, 4-M.silvermet, svart tyg/läder Artico, navi,
audio 50, sportpkt, parktronic, dragkrok............... 415.000:LTY155, 4-M.vit, svart tyg/läder Artico, parktronic,
panoramatak, sportpkt, dragkrok mm................... 399.000:-

DHD623, 200, svartmetallic..................................... 379.000:SNC833, SLK 350, silvermetallic, svart läder,
parktronic, aut.vxl, distronic plus, comand online,
AMG sportpaket, panoramatak................................ 589.000:-.

EZA477, E 250 CGI, silvermet, aut.vxl,
panoramatak, AMG-sportpkt, audio 50...................449.000:-

Enhetspris:

149.900:-

12 st svarta, vita och röda.

Ytterligare 6 st 200 CGI till julklappspriser!

4 runda paket på köpet!
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HerrLageT
HerrLageT kvar i eTTan södra!
Nytt kontrakt
Ännu en säsong att lägga till
handlingarna. en märklig säsong som präglats av massor
av skador och det började redan i vår första tävlingsvecka
då vi i seriepremiären fick Bovar karim korsbandsskadad
och veckan därpå rönte anes
Mravrac samma öde i Svenska cupen mot Ängelholms FF.
eländet slutade inte med
det utan även Tobias Hansson blev långtidsskadad, lägg
därtill att Max Fuxberg aldrig
blev kvitt sina skador och att
andreas Friman flyttade till
Stockholm då han fått ett nytt
jobb i huvudstaden så är det
inte så svårt att förstå att med
den brandskattningen av truppen blev det svårt för oss.
nu tog killarna ett stort ansvar och när det som bäst behövdes plockade man fram
alla kvaliteter och i en direkt
avgörande match i sista omgången slår vi kristianstads
FF med 4–0 och därmed är
kontraktet klart och vi kan
glädjas åt att vi behåller vår
division 1 status.
Årets höjdpunkter
Vi har under säsongen visat
att vi i våra bästa stunder kan
spela en underhållande och
vägvinnande fotboll och jag
har valt att plocka fram fyra
matcher där vi spelat en bra
fotboll och sevärd fotboll.
Den första matchen var mot
Ängelholms FF hemma på
Limhamns IP i Svenska cupen
som vi vann med 3–2 efter två
mål av richard Henrikson och

Alla som köper en av bilarna**
i den här annonsen före jul, får
vinterhjulen på köpet! Vinterhjulen är på lättmetallfälgar och
är värda 11.000–19.000 kr (inkl
däckhotell, se nedan). Så slipper
du överraskas av snön i år!

Gratis vinterförvaring!
Förvara dina däck gratis i vårt
nya, fina däckhotell – för dig
som passar på att köpa en av
bilarna** i annonsen!
* Erbjudandena gäller från nu och fram till den 24 december. God jul!
** Gäller C-Klass, E-Klass, E-Copué, GLK och SLK.

Mercedes-Benz Malmö

ett av Zoran Jovanovic. Vi visade upp en härlig moral och
kämpaglöd varvat med individuella prestationer av hög
klass. Vi avslutar matchen
med en man mindre och kan
trots det komma tillbaka efter
Ängelholms kvittering och vinna med uddamålet.
nästa match jag vill lyfta fram är när vi slår anrika
Örgryte IS hemma med klara 3–0 efter hattrick av Zoran
Jovanovic. Här var vi effektiva och vi lyckades hundraprocentigt i vårt försvarsspel och
då kommer även våra chanser och med en Zoran på målhumör missar inte de lägena.
Starkt gjort av hela laget och
då inte minst Zoran.
Den tredje matchen får bli
bortamötet mot topplaget Varbergs BoIS som vi besegrade med 3–0, vilket för övrigt
var vår tredje raka seger mot
seriesegrarna i år då vi vann
hemmamötet med 3–2 och
en träningsmatch i våras med
3–1. Vi fick se ett taggat LB07
där alla gör en formidabel insats och vi lyckas neutralisera Varbergs duktiga forwards
och vi tar en tidig ledning genom Xhevdet Llumnica och
sedan har vi god kontroll på
matchen och skapar förutom
målet ytterligare ett par riktigt
kvalificerade målchanser och
vi kunde mycket väl drygat ut
målskörden med ytterligare
ett par mål.
Den fjärde och sista matchen får bli mot kristianstads FF
i seriens sista omgång och vi
var piskade att klara minst ett

oavgjort resultat för att klara
oss kvar av egen kraft. Vi vinner med klara 4–0 och återigen ett stabilt försvarsspel.
Framåt handlade mycket om
Liridon rrustemaj som var inblandad i det mesta framåt,
han gör ett mål själv och spelar fram till två av målen.
Hur ser då framtiden ut?
Jag vill påstå att den ser väldigt ljus ut för oss. Division 1
spel nästa ger en bra plattform att bygga vidare på.
Vi har massor av unga talangfulla killar födda -93 till
-95, killar som har kvalificerat oss till såväl U17 som U19
allsvenskan 2012. Dessa killar har alla möjligheter att bli
duktiga fotbollsspelare och vi
kan nu på ett strategiskt sätt
matcha in dom i vårt a-lag.
redan nu har vi Henrik Bäckström, Saman Ghoddos, Jesper Modig och Oskar Månsson som alla är juniorer men
upplyfta i a-truppen. Jag är
övertygad om att vi inom två

år kommer att ha ett starkt
ungt och hungrigt lag som till
stor del består av killar fostrade i vår egen ungdomsverksamhet.
Jag avslutar med att citera
anders andersson som lär ha
sagt att det bästa med fotbollen är att det alltid kommer en
ny säsong och visst känns det
spännande och inspirerande
med alla unga killar som klappar på a-lagsporten. Det kommer krävas ett hårt jobb för att
bli division 1 spelare men jag
är övertygad om att killarna
är beredda att ta det jobbet
och redan nu börjar jag längta till att träningsmatcherna
kommer igång och vi får börja snacka spekulera om framtida framgångar och vem som
kommer få sitt genombrott under säsongen.
Morgondagens stjärna?
att många duktiga fotbollsspelare fostrats i division 1
kanske inte alla vet men spelare som alexander Gerndt,
alexander Milosevic, nominerad till årets genombrott i
allsvenskan, vår egen erdin
Demir har alla fått sitt genombrott i ettan.
Vi har Saman Ghoddos uttagen i matchen Morgondagens stjärnor som i skrivande
stund kommer att spelas om
en vecka och jag skulle inte bli
förvånad om just Saman kommer att visa att han är nästa
Morgondagens stjärna.
Johan Andersson
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fin, framförallt har många aktiva en vinnarinställning av sällan skådat slag. att komma till
varje träning och gå in till 100%
för att vinna varje duell ger resultat rent utvecklingsmässigt.
Som ett kvitto på detta har
4 spelare från truppen blivit uttagna till Skånelaget. De spelare som fått chansen är: Tobias Svensson, Ulf Lindgren,
Christian Seiger och Mattias Widén. Samtliga spelare
är välvärda denna chans och

vi vill önska dem lycka till i
dessa nya utmaningar.
Vi har deltagit med 3 stycken lag i seriespel, med ett lag
i vardera division 1,2,3. Laget i division 3 lyckades i sista matchen säkra en 3:e plats
i serien. Division 1-laget har
tyvärr haft mycket skador i laget, vilket naturligtvis påverkat vårt spel en hel del. Tyvärr har laget blandat strålande insatser med riktiga bottennapp.

alla i laget är överrens om att
till nästa år hitta en jämnare nivå där vi kan prestera på
topp i alla matcher. Division 2
laget har under året hittat ett
bra flyt i passningsspelet.
Tyvärr har vi haft lite dålig skärpa i avsluten och alltför många missade målchanser resuluterade i en snöplig
4:e plats.
Tycker trots allt att laget
ska vara stolta över vad de
presterat och fortsätta på

samma sätt nästa år, så är
jag helt övertygad om att
resultaten också kommer!
Division 3, laget som var årets
överraskning har tack vare
några heta nyförvärv lyckats
kriga till sig en bronsmedalj.
Inställningen i laget har varit
helt fantastisk, hårt men juste
spel och en vinnarinställning
utöver det vanliga gav resultat.
Spelarna i laget har visat att
de kan prestera på de flesta
platser i laget.

LB07 INDOOR CUP

INOMHUSCUPEN I BUNKEFLOSTRAND
KATEGORIER
F13
P15
P17
P14
F12
P11
P12
P10
P13
P9
P8
F10

födda 1999
födda 1997
födda 1995
födda 1998
födda 2000
födda 2001
födda 2000
födda 2002
födda 1999
födda 2003
födda 2004
födda 2002

SPELDATUM
03 december
10 december
17 december
07 januari
14 januari
21 januari
28 januari
04 februari
03 mars
17 mars
24 mars
31 mars

2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
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och sätter av mittplanen för
5-mannaspel mellan Limhamn
och Bunkeflo. Där roterar vi
sen under hela träningstiden
så att alla barnen får chansen
att spela lite match – ett mycket uppskattat inslag! Tillsammans med Limhamnsgruppen
börjar vi nu också så smått att
planera för vår gemensamma
Indoor Cup den 17 mars.
För att ytterligare kunna utveckla såväl tekniken som lagandan kommer vi att delta i
ett par cuper under vintern, utöver vår egen Indoor Cup. Det
som redan är inbokat är Sandby-cupen i Södra Sandby och
Tomtecupen i Malmö. Vi ser nu
också fram emot 7-manna seriespel till våren!
Ett fartfyllt år för 03 L
Vårt lag har gjort stora framsteg i år. Från att ha haft ett
gäng solitärer så har vi nu ett
lag som börjat lära sig passningsspel och att jobba tillsammans.
Vi har hunnit med att vara
mascots två gånger. Inte minst
matchen mot IFk Göteborg var
spännande då alla ( som hade
föräldrar som orkade vänta )
fick autograf av Tobias Hysén.
Vi har spelat vår sista match på
Bulltofta och det känns skönt
men lite vemodigt.
Bulltoftaturneringarna har
varit en jättebra start, inte
minst för föräldrarna som lärt
känna varandra riktigt bra. På
Bulltofta ställde vi upp med tre
jämnstarka laguppställningar
i höst. På så sätt har alla fått
spela mycket. (kanske t o m lite
väl mycket ibland).
Våra lag har blandat vinster
med förluster samt spelat en
del oavgjort. De flesta matcherna har varit jämna och spännande. Precis som det skall

vara alltså, och det lär ju vara
av förlusterna som man lär
sig mest.
04 B
Äntligen så fick vi börja spela matcher. något som barnen har längat efter i många
år. Under våren och hösten så
har vi varit igång vid 12 tillfälle
på Bulltofta och spelat 5-manna fotboll.
Det har varit med blandade
resultat på planen men barnen
har alltid haft roligt och gjort sitt
bästa och föräldrarna har varit flitiga med sina mobiler och
kameror. Vi har haft riktigt tur
med vädret vi som har haft förmiddagspassen på Bulltofta.
Vi är idag en trupp på hela
40 barn och 7 ledare i vårt Bunkeflogäng. nu ser vi fram emot
inomhussäsongen som kommer innebära dels en egen Indoor cup och även deltagande
i några cuper runt om i Skåne.
PF04 L
årets summering av gruppen
PF04 Limhamn har varit mycket givande och glädjande för
oss tränare/föräldrar och givetvis barnen. I gruppen har
vi tränare sett att barnen har
haft kul och utvecklats som fotbollsspelare.
Vi har cirka 25–30 barn inskrivna, men i runda tal 20
barn har varit i på träningarna
under året. Den stora händelsen under året för barnen och
givetvis för oss tränare och föräldrar har varit Bulltofta Cupen.
Här ställde vi upp med 2 lag.

Barnen har varit mycket duktiga och utvecklat sitt spelsinne
för att spela matcher mot andra lag. Träning i all bemärkelse, men att spela match mot
andra klubblag är steget intressantare. Då ser man vilken
bit som barnen har utvecklats
på och givetvis vad vi tränare
måste fortsätta att träna på.
Det är med stor glädje som
vi tränare kommer att fortsätta utveckla denna grupp barn
som fotbollsspelare och goda
kompisar.
Mvh Anders, Kali, Sarandis
och Patrik
05 B
Barnen är många i LB07 Bunkeflogruppen åldersgruppen
05 och fler lär vi bli. Härligt med
detta stora intresse!
Under året blev vi inbjudna
till match mot klagshamn och i
princip alla barn ville vara med.
Det var ett par riktiga kämpamatcher som innehöll stora vattenpölar, lera, blåst och
regn. Vår träning brukar innehålla 3–4 övningar och vi avslutar med matcher.
Det är många som ger allt på
träningen och vi har en bra dynamik mellan barnen, alla hjälper varandra. en positiv händelse är att fler delaktiga föräldrar tillkommit.
Föreningen bedrivs helt ideellt och det är föräldrarna själva som bestämmer hur bra det
skall bli. nästa år börjar matcherna på Bulltofta och då behöver vi ännu mer hjälp till våra
små kämpar.

05 L
”evolutionen av 30 små vilda
individuella spelare till lagspelare” året startade med att ordinarie ledare slutade av olika anledningar. Jonas Snygg
som är klubbens ansvarige
för 5-mannafotbollen fick vara
med och träna gruppen samt
försöka få in nya ledare som
skulle ta över efter de som slutat. Vi blev ett bra gäng som
tog an oss uppgiften.
Vi har gått igenom en tid där
mycket varit nytt för oss. Vi
känner att vi börja komma in
i rutinerna. att leda en grupp
innebär ju mer än att kasta in
en boll och låta barnen spela,
det ska ju vara en meningsfull
träning där barnen får med sig
något efter varje tillfälle och det
tycker vi att vi har nu.
Det finns mycket mer runt en
grupp som måste fungera, såsom kommunikation med spelare, föräldrar och klubb. Vi har
nu skapat en härlig grupp där
spelare och ledare ständigt utvecklas och vi ser fram emot
ett bra 2012.
06 B
året som gått har innebärit stora kliv för 06:orna. Många börjar nu placera bollen vid skott
på mål och de skjuter dessutom riktigt hårt jämfört med för
ett år sedan.
att de har blivit äldre märks
också klart vid matchsituationerna. Spelet är betydligt bättre och man märker också att
många gärna vill vinna matcherna och bättre förstår den tak-

05 L
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tiska diskussionen som vi så
smått har fört in. allt går givetvis ut på att ha så roligt som
möjligt och det är även här fokus kommer att ligga framöver,
tillsammans med att utveckla
barnen ytterligare.
Uteträningen har vi haft på
Brovallens gräsplaner en gång
per vecka och vi har även träningar på Wihlborgs arena en
gång per vecka.
06 L summerar det roliga
året som gått!
I början var det lite kaOS med
allt det nya. allteftersom tiden
gick och vi ledare blev mer erfarna, har det flytit på bättre
och bättre. Under hela året har
vi märkt barnens glädje och
hur uppslutningen i gruppen
har ökat hela tiden.
De flesta övningarna som
användes i början av året, var
mer lekinspirerade. nu när de
har utvecklats så pass, blir det
mer ”vanliga” övningar. Självfallet försöker vi även nu att
avsluta med ngn form av lek.
Hälsningar från 06 L
Dam U
Då var säsongen slut för Dam
U och det blev en blandad säsong. Truppen var inte jättestor när vi började så vi
hade ett väldigt bra samarbete med tjejerna från F96.
Samarbetet gjorde att många
yngre fick chansen och det
gynnar deras utveckling.
Vi spelade i division 1 för
Dam U och gjorde ett helt
okej resultat där vi slutade 5:a.
Det svåra var att aldrig veta om
man fick möta ett renodlat utvecklingslag eller damlag. Men

tjejerna kämpade varje match
och stod upp bra mot alla.
Bästa matchen för säsongen var nog höstmatchen mot
Uppåkra där vi pressade vinnarna av serien hela matchen
och fick 1–1 mot dem.
Truppen har som sagt varit
tunn men träningsnärvaron har
varit hög. nu slutar några av
våra ”veteraner” och vi hoppas
på att vi får ett par nya spelare. Vi välkomnar alla 96:or upp
till oss och de kommer höja
träningen med deras närvaro.
F96/97
ett stort tack till alla som deltagit och gjort denna säsong
till den bästa någonsin för
F96-97.
Vi som varit ledare för er är
mycket stolta över att ni under hösten tog tag i utmaningen att byta spelsystem och vi
lyckades mycket bra med det.
nu ser vi fram mot nya utmaningar under 2012.
1:a i Södra Sandby med
både F97 och F96
1:a i Veberöd 96/97
1:a i Copa Cataluna 96/97
kvartsfinal Gothia CUP
4:a I DM för F95
3:a I Skåneserien med
F96/97 1
1:a I Skåneserien sydvästra
med F96/97 2
2:a i Sanktanslutspelet
1:a i Tjejcupen med F97
4:a i Sverige
Roger, Jonny, Anna-Carin
och Jenny C
F99
Vi har haft ett fantastiskt år.
Tjejerna har utvecklats nåt
enormt i år. alla spelare har

tränat flitigt och då kommer
också resultaten. Det som
glädjer oss ledare mest är viljan att utvecklas som spelare.
nu laddar vi för 11-mannafotboll 2012.
F00/01
Damlandslagets VM-framgångar i somras ökade intresset för fotbollen för kategorin
unga tjejer. Som ett resultat av
detta har vi numera en trupp
som består av 23–24 spelare och två lag i seriespel. Det
ena laget har spelat mot tuffast möjliga motstånd medan det andra laget har spelat
i C-serien.
resultaten har varit blandade men som helhet är vi supernöjda med upplägget och beslutet att kunna erbjuda samtliga tjejer tävlingsmatchande
varje helg.
Utvecklingskurvan går framåt i rasande fart och grunden
är lagd inför 11-mannaspelet som påbörjas om ett drygt
år. Vi räknar med stora framgångar framöver och tror inte
att det finns mer än något enstaka lag i sydvästra Skåne
som kan matcha våran breda
trupp och potential för spel på
stor plan. Vi följer utvecklingen med spänning.
I cupspel har tjejerna skördat stora framgångar med andraplatser i såväl Tjejcupen i
Löddeköpinge som Scandlines Cup i Danmark som främsta meriter.
F02/03
efter att ha tagit över ledarskapet för 02/03:orna från Jenny
Clair i april i år, var det med
blandade känslor och förväntningar jag kenneth tog på mig
ansvaret för en samling småtjejer som alla genomgående
var nybörjare i fotbollens värld.
Vi var ca 10–11 stycken i
några veckors tid, men växte
med ytterligare 4–5 nya tjejer
i månaden fram till augusti och
idag är vi oftast så många som
24–28 stycken som deltar på
träningspassen.
Tacksamt nog fanns det ytterligare två pappor, James
med elma och Thomas med
Fanny, som tillsammans med
mig förvaltade och utvecklade tjejerna till att lära sig spela
fotboll, att trivas med träningen, att trivas med oss som trä-

nare, och framför allt att trivas
med alla andra tjejerna i laget.
Vi började vårt seriespel i
augusti som utpräglade noviser, och fick spela matcher mot
betydligt mer väletablerade lag
och fick således genomlida
förlust efter förlust där tjejerna
till sist frågade både sig själva
och oss tränare: Varför förlorar vi hela tiden? Vi har dock
alltid lyckats vända tjejernas
nedstämdhet till den glädje
som både fotbollen och vi tränare förmedlar, och laget blev
överlyckligt genom att lyckas
besegra motståndarna i Höllvikens GIF i sista matchen för
säsongen i oktober.
Därefter följde Tjejcupen i
Höllviken några veckor senare, med tre matcher mot tre
nya motståndare, och trots
tre uddamålsförluster var deras glädje av att delta i detta härliga arrangemang och
framför allt stoltheten när de
alla fick mottagga medaljer för
sitt deltagande var oslagbart.
nu fortsätter vi utvecklingen
av laget och spelarnas olika
färdigheter, och ser med stor
spänning fram emot ett fartfyllt 2012, med både segrar i
seriespelet och deltagande i
nya cuper.
Kör hårt F02/03!
Kamplaget summerar
resultatmässigt är 2011 inte
kamplagets bästa år, men
som tur var fanns det mycket annat att glädjas åt. Truppen fortsätter att växa och
vi är idag 45 aktiva i laget.
Stämningen i laget är mycket
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I finalen väntade Husie som
i sin semifinal ganska enkelt
slagit ut Balkan.
Matchen började väldigt trevande men efter ett tag tog vi
över matchen och började skapa chanser i nästan alla anfall.
Men det dröjde innan vi fick in
det första målet. Målet kom på
straff som William n säker satte. Vi ledde 1–0 i paus.
andra halvleken började
som den första avslutades, vi
låg på och skapade målchans
efter målchans men hade förtvivlat svårt att få in bollen. Det
dröjde till mitten av halvleken
innan vi fick utdelning via en
frispark som Max säkert satte direkt in i mål. nu trodde de
flesta att det var klart, men så
var inte fallet. På två halvchanser gjorde Husie två mål. Detta
oavgjorda och orättvisa resultat stod sig tiden ut. allt skulle
nu avgöras via straffsparkar.
Fem tappra anmälde sitt
intresse att vilja ta en straff:
Hampus, William B, Victor,
William n och Petrus. Hampus, Victor och William B satte säkert våra tre första straffar och samtidigt hade vår målvakt Linus svarat för en fantastisk räddning, sett en straff gå
utanför samt släppt in en. Vi
lede med 3–1 efter tre slagna straffar.
nu var det upp till William n
att sätta sin straff så var det
klart. William n straff strök
högra stolpen men gick tyvärr
utanför. Men det löste sig bra
ändå, Linus tog Husies 4:e
straff och vi var MM utan att Petrus hade behövs slå sin straff.
Under hela MM har vi spelat
vår bästa fotboll och det var
väldigt rättvist att vi fick avsluta turneringen som Mästare.

P01 B, året som gått!
året 2011 är ett framgångsrikt år för våra killar. De har tagit stora framsteg och vi har
utvecklat vårt redan positiva
spel, som går ut på att vi skall
kontrollera spelet via bra passningsspel, trygghet med bollen samt med en stor rörelse
på planen.
året började med att vi innan alla träningar var ute och
sprang, det blev uppskattat
och vi hade en bra uppslutning. Själva fotbollsträningen
har vi koncentrerat oss på att
bli bättre med bollen (teknikträning), positionsspel, och spelförståelse.
Vi tycker killarna har tagit
stora steg framåt hela tiden,
vilket är jättekul. nästa år hoppas vi att även deras mognad
tar ett steg i rätt riktning, det är
fortfarande för mycket trams
på träningarna. Framåt kommer vi att jobba hårt på mar-

kerings- och positionsspel.
Veckan efter midsommar var
vi på cup i Bohuslän ”kaviar Cup”. Denna cup spelades
utan resultat men vårt spel var
mycket bra från båda lagen. Vi
hade en mycket trevlig och rolig tid tillsammans i Bohuslän.
Vi har varit väldigt lyckosamma med våra resultat under
2011, här kommer ett axplock
av resultat:
• 1:a i den högsta serien på
våren,
• Malmömästare.
• 1:a i vår egen inomhuscup
”Indoor Cup”
• 1:a och 2:a i Bjärreds Cupen (två lag i finalen)
• 1:a Svedala cupen
• 2:a i Bråhögs cupen
kort och gått, det har varit ett
mycket bra år på alla fronter
och vi ser fram mot 2012.
Mats, Stefan, Peter, Knut
och Frank
P01 L
efter stor tillströmning av spelare under vårsäsongen så delade vi in truppen i 3 nivåanpassade lag för spel i 3 olika
serier och matchande cuper.
Förutom seriespel så har vi
deltagit i vår egen Indoor cup,
eskilsminnes cup och årets
stora begivenhet Halör Cup
där endast 10 åringar fick delta. Säsongen avslutades med
ett träningsläger i Maglarp.
P01 Limhamn lag grön
Vår första utmaning var eskilsminnes cup i Helsingborg, där
vi kämpade oss igenom alla
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matcherna med stor moral och
trots motgångar i alla matcherna lyckades spela samman laget på ett positivt sätt.
Bästa insatsen gjordes inne i
centrum den 6/8 mot Fortuna
FF, där vi visserligen förlorade med 0–2 men visade att vi
kunde spela som ett riktigt lag.
Vi kämpade hårt, höll våra
positioner, markerade motståndarna, passade varandra
och sköt flera fina skott på mål.
en härlig insats! I seriespelet P10 Sanktan Sv C3, höst
så inleddes vi med 5 raka förluster där det gick att hitta små
fina trender, som att vi först
spelade 0–0 i andra halvleken
och sedan vann andra halvlek
med 1–0 i nästa match.
I vår bortamatch mot Bk näset tog vi vår första seger med
5–3 och avslutade med att vinna de 3 sista matcherna och
blev slutligen 5:a i serien.
Dan Svanfelt
P01 Limhamn lag röd
Vi valde att anmäla oss till Halör cup, Sveriges största turnering för 10 åringar, vi insåg snabbt att skulle vi ha något där att göra så fick vi spela ihop ett gäng killar som senare blev det röda laget under
höstens seriespel.
Vi hade extra träningar och
träningsmatch för att komma
väl förberedda till cupen, vi
gjorde spelmässigt en mycket bra insats och alla killarna
kämpade som aldrig förr, lagmoralen var fantastisk.
I seriespelet P10 Sank-
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tan Sv B6, höst så vann vi 5
matcher, spelade 1 oavgjord
och hanterade 1 förlust vilket
gjorde oss till 3:a i serien, alltså ett topplag!
Mats Andersson
P01 Limhamn lag blå
Vi har under året varit 14 killar och ett par ledare som har
kämpat och skrattat tillsammans. killarna visar en stor
glädje och utvecklas hela.
Under våren hade vi det
ganska tufft med resultaten
men grabbarna kämpade på
och under hösten stabiliserade vi oss som ett lag på den
övre halvan av serien C5, hade
t.o.m. häng på topp placeringarna ett tag.
Det roligaste har varit att se
hur bra grabbarna för det mesta tagit till sig vad vi tränat på
under året. Både passningsspel och positionsspel har blivit mycket bättre, nu skall vi
bara få upp tempo och tuffhet så blir det ännu bättre.
Det viktigaste tycker jag ändå
är att vi behåller glädjen till fotbollen och har roligt tillsammans.
Som avslutning på årets utomhussäsong hade vi ett träningsläger i Maglarp där jag
hoppas att killarna hade lika
trevligt som mig.
Mats Svensson
Stolthet & Glädje på träningslägret i Maglarp
efter serierna så avslutades
säsongen med ett träningsläger 8–9 oktober för alla spelarna där vi hade träningspass
med inriktning på teknik, skott,
löpning och positioner.
engagemanget var stort hos
både spelare, led re och deltagande föräldrar. Vi känner
stolthet och glädje för alla barnen som skötte sig exemplariskt! Vi skickar med stolthet
och glädje till familjen Sarhede som stod för mathållningen!
Vi känner stolthet och glädje som tränare över att det blev
så lyckat!
Slutligen. Tack till alla ledare, föräldrar och syskon som
hjälpt oss under säsongen,
ni har alla bidragit till den positiva stämning som präglar
en bra och rolig verksamhet.
Till föräldrarna: Tack för att vi
får låna era barn och förmånen att se dom utvecklas både

som grupp, individer och fotbollsspelare.
02 B – Året som gått.
Vi är en stadig grupp nära femtio pigga fotbollsspelare, fem
tränare och en lagledare. Vi
kommer under året 2011 ha
genomfört 81 st träningar, 42
st seriematcher, minst 17 st
träningsmatcher, minst 12 st
cuper (oftast tre egna lag anmälda per cup), ett Coerverträningsläger med övernattning, varit ”maskotar” en gång
och gemensamt gått och tittat
på två a-lagsmatcher.
Vi tränar 1,5 h två gånger i
veckan. Vi har stationsbase-

rad träning, tre stationer per
träning + smålagsmatchspel,
oftast 3 mot 3.
Vi jobbar oftast med träningsblocken, teknik/bollkontroll, passning/mottagning/
medtag och fintteknik/skott, ett
block körs i en treveckorsperiod innan det byts ut mot nästa block. en av tre stationsövningar är alltid en spelövning.
Spelarna uppskattar att
gå mellan stationerna och få
omväxling i övningarna under träningen. Inte helt oväntat är det avslutande matchspelet det populäraste inslaget på träning.
På vårt träningsläger i våras åkte vi med 42 barn och
16 vuxna. Soliga dagar i Hörby med mycket träning och lek.
På alla matcher vi spelat under
året har vi haft jättekul och såväl spelare som tränare har
lärt sig mycket. Vi har en tydlig
spelidé som hela truppen har

tagit tills sig och som blir tydligare från match till match. Vi
äger mycket boll och spelar fotboll snarare än att sparka fotboll. Vi ser alla fram emot fortsättningen för vårt supersköna
lag och för våra superduktiga
fotbollsspelare och kompisar.
LB07 P02 L
Detta året har vi ägnat mesta tiden åt att komma in i vårt
7-mannaspel. Vi har haft 2 lag
i seriespelet vilket inneburit
att vi har fått ytterligare tränarförstärkning från en förälder. Vi har även lyckats skaffa hjälptränar som backar upp

huvudtränarna.I början var
det stor omställning för killarna. Från att ha sprungit i ”fiskstim” mot bollen så skulle dom
nu lära sig hålla sina positioner
och ha ett bra passningsspel.
Träningen har varvats med
”riktiga” matcher i seriespelet.
Vi har även bjudit in andra lag
till vänskapsmatcher för att få
lite mer matcherfarenhet.
nu när serien slutat kan vi
bara summera att killarna har
gjort ett toppenjobb. Vi har
haft två lag och båda lagen
har vunnit nästan alla matcher. Superduktigt tycker vi.
nu börjar kylan komma med
stormsteg och vi ser fram emot
inomhusträningen. Vi kommer
delta i olika cuper men även
fortsätta bjuda in olika lag till
vänskapsmatcher.
MVH
Tränarna, föräldrarna och
dom som gör det tyngsta
jobbet småkillarna.

Året som gått för 03 B
Bunkeflos 03:or har under det
senaste året vuxit ihop till en
mer sammansvetsad trupp
och vi kommer att fortsätta ha
samspel och lagkänsla som fokus även framöver. att ha ett
välfungerande passningsspel
blir viktigare nu när barnen
kommer att börja spela på lite
större ytor i 7-manna nästa år.
Passningsspel är därför en av
de viktiga byggstenar vi jobbat
med på träningarna under året.
en annan viktig del är spelförståelsen som nu börjar få
större betydelse i takt med att
nivån höjs markant hos alla

lagen i regionen. Fotbollsintresset hos barnen ökar medvetenheten om såväl teknik,
finter och taktik, för nu är det
inte bara på fotbollsträningen man lär sig om fotboll, utan
även på rasterna och när man
ser de äldre spela på TV eller
stadion...
Det är nu första vintern som
våra 03:or kommer att spela
såväl utomhus som inomhus
och de verkar bibehålla spelglädjen, trots mörker och kallla vindar på tisdagskvällarna.
Vi väljer dock att fokusera på
mycket spel och färre övningar vid utomhusträningarna för
att alla ska kunna hålla humöret och värmen uppe.
På inomhusträningen i Wihlborgs arena passar det bättre att dela in i mindre grupper
och öva olika moment och situationer. Vi har vid inomhusträningarna också utökat samarbetet med Limhamnsgruppen
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ungdomsLagen
ungdomsLagen summerar
U19 2010/2011
Säsongen startade redan november 2010! Två nya coacher
Sven Sjunnesson och Björn
Peters.
Truppen har matchats i Juniorallsvenskan och Pojkallsvenskan. Truppen har bestått
av 15 spelare med kontinuerlig
träning! Övriga använda spelare i juniorallsvenskan har hämtats från a Truppen, respektive
U17 Truppen.
Laget och spelarna har överraskat mycket positivt vilket resulterade med en fantastiskt
4:e placering i serien, med
samtliga lag bakom som är
på samma nivå med respektive a-lag! Faktiskt också Ängelholms FF (a-lag som kvalat
till allsvenskan) var efter oss
i serien!
Under säsongen har flera
spelare från Juniorlag 2 och
U17 truppen flyttas upp i U19!
Spelarna har flyttats upp med
anledning av deras kvalitéer!
Detta innebär att vi har använt 7 spelare födda 1995, 7
spelare födda 1994 i serien!
Dessa kan alltså spela ytterligare 2 säsonger på denna
nivå, vilket ger en fantastisk
förutsättning att på sikt förberedda dessa för spel i vårt alag! Tyvärr måste (av åldersskäl) Henke, Grimman, Pålle,
reslow, kundor och karlsson
lämna truppen! Vi hoppas verkligen att dessa tar chansen när
de erbjuds träning i LB07:s atrupp under 2012! ”Henke” är
redan etablerad I a Truppen,
och även de andra har provat
på träning och spel i a Truppen
under 2011!
Vi i ledningen för truppen
vill passa på att tacka ”Henke” Saman , Jesper och Oscar som under 2011 tillhört atruppen, men spelat en hel del
med oss i U19. Vi vill tacka för
deras stora engagemang och
rätta inställning varje gång de
representerat klubben i Juniorallsvenskan!
Tack för en bra säsong!
Björn Peters och
Sven Sjunnesson

de tippade toppkandidaterna åkarps IF. Premiären blev
lika jämn som förväntat. Även
om LB07 hade flera chanser
att avgöra matchen till sin fördel, bjöd man även på ett par
klassiska ”bjudningar” och på
den högsta nivå som Pojkallsvenskan är, straffar det sig
på ett ödesdigert vis. Så även
denna gång och matchen slutade lite förargligt med ett poängtapp och 2–2. ett poängtapp som skulle visa sig vara
direkt avgörande för utgången av serien. Debutsäsongen för laget i Pojkallsvenskan
slutar med en tredjeplats, endast en poäng ifrån kvalplats
till SM-slutspelet, en plats som
Trelleborgs FF snöpligt tog.
Säsongen bjöd på ömsom
vin och ömsom vatten. Höjdpunkterna var kanske de båda
matcherna mot Högaborg där
det blev idel klara segrar till det

och samtliga ledare och spelare önskar honom ett stort lycka
till och tackar för allt fotbollsgodis han bjudit på. Pappa ekendahl dvs. Peter ekendahl, tackade också för sig och lämnade över en nykrattad cirkusmanege till Tom Strand som
nu blev huvudansvarig för det
talangfulla laget. Till hjälp fick
Tom rutinerade glädjespridaren Vladimir Marica, brodern
niklas Strand, med på ett litet
blygsamt hörn var även undertecknad, Mats Linde.
Laget var inför säsongen
kvalificerat för spel i Pojkallsvenskan Södra Götaland där
de flesta lagen till största delen består av spelare födda
1994. efter lite rockader i föreningen anslöt 94orna Tino
Lisjak och Mert kocacenk till
truppen och samtidigt flyttades Joy Hossain upp permanent i LB07 U19. Under sä-

songen skulle det visa sig att
ännu fler 95or skulle visa sig
så pass mogna att de skulle komma att tillföra kompetens i U19truppen. ett gott betyg åt verksamheten i laget.
ett par veckorna innan seriepremiären av Pojkallsvenskan
laddade laget upp med träningar och matcher i holländska Twente. Det är oerhört
nyttigt för unga spelare att
komma ut i europa och andas internationell luft och lägret blev en bra kick för laget.
I premiärmatchen vänta-

LB07 U17 Säsongen 2011
Detta var säsongen när pojklaget P95 blev ungdomslaget
U17 och införlivades i Herrsektionen. en milstolpe för killarna i laget som nu över en natt,
blev stora pojkar. Inför säsongen lämnade Jonathan ekendahl, en av lagets trotjänare
och stora profiler, laget. ”Jonne” tog ett stort kliv i karriären
då han klev över till laget i staden som spelar i himmelsblå
tröjor. ”Jonne” som varit laget
troget sedan bollskolan i Bunekflo IF är värd all framgång

6

röda laget. Högaborg vann till
slut serien, spelade SM-slutspel men åkte ut mot ett Malmö FF med en viss Jonathan
ekendahl i laget. För övrigt
blev elfsborg svenska mästare i åldersklassen, ett elfsborg som LB07 hade en rejäl
holmgång mot i Gothia Cup för
ett par år sedan då elfsborg
med uddamålet slog ut LB07 i
16delsfinalen i världens största ungdomsturnering. ett kvitto
på att laget och spelarna trots
allt haft en bra utveckling och
att man ligger på en bra nivå.
Det bådar gott inför framtiden.
Under säsongen fick flertalet spelare födda 1995 chansen att spela med LB07s
U19lag, och som spelarna tog
chansen. Martin Overgaard,
nils Löfberg, Stefan Vagic,
Philip Cascalheira och Joakim Svensson var de spelare som tillsammans med tidigare uppflyttade Joy Hossain
gav extra spets åt U19. Därtill
var det ytterligare spelare som
spelade i U19 och gjorde det
bra. kul att se att de talangfulla 95orna tar för sig även i
sällskap av ännu större pojkar.
en som verkligen tog för sig under seriespelet var den notoriske målskytten Joakim Svensson, som vann skytteligan i
Pojkallsvenskan Södra Götaland. Jocke stänkte in hela 19
mål, vara fyra på straffsparkar och kan härmed titulera
sig pojkallsvensk skyttekung.
Laget spelade även DM där
man efter ett lyckat gruppspel i ett tidigt skede av turneringen fick respass av ärkerivalerna Helsingborgs IF.
I Malmömästerskapet blev
det finalspel men en skrällförlust mot underskattade Heleneholms Sk. Ingen skugga skall dock falla över Heleneholm och vi säger grattis
till titeln som Malmömästare.
På det stora hela en godkänd säsong med många och
tuffa matcher där laget fick
känna på hur det känns att
möta lag från bl.a. Blekinge
och Halland och inte enbart
lag från Malmöregionen. en
www.lb07.se

nyttig fas i spelarnas utveckling som bådar gott inför framtiden. Truppen innehåller ett
antal stora talanger som med
rätt utveckling har alla möjligheter att spela a-lagsfotboll i
den röda LB07 tröjan!
Mats Linde,
lagledare LB07 U17.
P97 – Tufft gäng i stark utveckling!
P97, under ledning av Jonas
Öberg, består idag av 19 killar,
inklusive några nyförvärv under hösten. 3 träningar i veckan med stor uppslutning och
bra fokus bäddar för fortsatt
utveckling.
Våren startade med träningsturnering i danska Vejle.
Fem hårda matcher mot kvalificerat danskt motstånd gav
mersmak. Under påsken var
det dags för nästa stora händelse, inbjudningsturneringen nordic Cup i Göteborg där
vi via Brommapojkarna, Västra Frölunda och norska mästarna Stabaek avancerade till
semifinal.
Till slut blev det förlust mot
kalmar FF i match om 3:e pris.
Våren i övrigt gav avancemang
till 1/16-del i DM där det blev
respass av Landskrona BoIS,
och viktigast av allt; andraplats
i serien vilket innebar spel i
Skåneserien a under hösten.
Skåneserien har varit tuff
och härdande, efter en dramatisk avslutning bärgade vi
en plats ovanför strecket och
fortsatt spel under våren 2012.
året avslutades med semifinal
i MM mot MFF, repris på förra
årets final. Då som nu tyvärr
med MFF som segrare.

Årskönika 2011 – P98 Gr. 1
2011 har in n e b uret sto ra förändringar för killarna,
övergång från 7-manna- till
11-mannaspel och sammanslagning av träningstupperna i Bunkeflo och Limhamn.
För lag Jaran (lag 1) började
2011 med träningsturneringar i Malmö och Halmstad som
vi vann respektive kom tvåa i.
Seriespelet i Sva på våren inledes trevande, men slutade
trots allt i en 4:e plats, vilket
följades upp av en andra plats
under hösten efter starkt seriespel efter suveränen Landskrona Bois.
Under vår och sommaren deltog vi i ett antal cuper som bl a innebar seger i
BIF-cupen under kristihimmelsfärd och 1/8-delsfinal
i eskilscupens a-slutspel.
Höjdpunkten på året var utan
tvekan vinstedn i Copenhagen
International Cup, där vi förutom segern även tilldelades turneringens Fair Play pris, vilket
vi är mycket stolta över.
året avslutades, som valigt
höll jag på att säga, med final i
Malmömästerskapet mot MFF.
Tyvärr blev det även i år förlust,
men vi kommer närmare, andra halvlek slutade oavgjort.
Tack för i år!
Tränarstaben P98
P98 Grupp 2
Historik: Fusionen var nu ett
faktum med ett Lag ”Jaran”
och Lag ”nils”. killar som inte
kunde beredas matchspel i lag
”Jaran” skulle med automatik
beredas plats i lag i lag ”nils”.
Detta har inneburit att vi har
haft olika uppställningar i våra

matcher. Vi har haft ca 15 killar i träning under säsongen.
Tyvärr har vi tappat några under resan efter vårsäsongen.
Trots dessa förutsättningar har killarna gjort det bra.
Försäsongen gick bra, med
vinster i de flesta träningsmatcherna. Under vårsäsongen kom vi fyra l Sv 13e. Vi
slog samtliga framförvarande lag, men tappade onödiga poäng mot sämre, varför
vi fick stanna kvar i serien.
Cupspel: Vi kom 2:a i åshöjdenscup. Vi förlorade en jämn
final med 2–1 emot ett duktigt
danskt lag Fremad amager.
Under hösten blev det
tränarbyte, då nils Heinegård, som gjorde ett jättefint
arbete, skulle börja läsa på
GIH/Stockholm. ny tränare
blev Jenny Svensson som tidigare har tränat tjejer i LB07.
I augusti månad medverkade
vi i ”eskils cupen”. Vi blev utslagna i 16 delen mot Högaborg.
Under höstens seriespel slutade vi femma i en jämn serie, där vi hade lite ”stolpe ut”.
Under senhösten kommer laget att medverka i ett flertal inomhusturneringar och framtiden under Jennys ledning ser
ljus ut för laget.
Med vänlig hälsning
Jenny, Mikael & Ulf
P99
2011 var sista året för oss i smålagsspel. Vi tackar för väl utfört
arbete med både toppar och
dalar precis som det skall vara.
nu blickar vi framåt mot 2012
när vi skall spela ”riktig” fotboll med samma förusättningar som de ”stora grabbarna”.
Under nästa säsong hägrar
såväl träningsläger i Danmark
under våren som deltagande i
Gothia Cup under sommaren.
Tomas Kulle
P00
Under året 2011 har laget deltagit i ett antal cuper av olika
svårighetsgrad allt från elitcuper i Göteborg och Falkenberg
under försäsongen i våras till
mer lokala cuper i bl a eslöv.
Under slutet av sommaren så
deltog vi med två lag i HälleviksCupen som arrangeras av
Mjällby IF. en cup som varmt
kan rekommenderas då omgivning, boende och arrang-

emang håller bra klass. Utfallet rent resultatmässigt blev en
tredje plats och en femteplats
för våra respektive lag.
Under året har vi också varit på träningsläger i everöd
där vi bodde på fotbollsföreningens egna vandrarhem
som ligger i direkt anslutning
till fotbollsplanen. Vi kunde
där köpa ett helhetspaket med
mat och logi till en rimlig peng
vilket ju är bra för lagkassan.
Seriespel har vi haft med två
lag i Skånes Sv. serie B respektive e. Båda lagen presterade bra spel utifrån den träning som lagts upp. ett snabbt
spel med få tillslag är målet
och det börjar nu ta form.
ett fortsatt fokus kommer
att läggas på att kunna ha två
lag även nästa år i olika nivåer.
I nuläget har vi cirka 23-25 aktiva killar som regelbundet tränar, vi är fyra tränare och har
en lagledare som sköter det
administrativa.
Under vintern 2011/2012
kommer vi att delta i några lokala cuper för att hålla i gång
med matchtempot. Även denna vinter kommer vi att arrangera vår egen LB07 Indoor Cup.
Tränarna i P00
P01 B
killarna i P01 B har utfört en
fantastisk prestation och blivit Malmömästare. efter att ha
slagit ut kulladal och MFF på
vägen fram, så var det dags att
möta Hyllie i semifinal. Denna
match blev enkel resa fram
till finalen, Hyllie besegrades
med hela 5–0. killarna spelade en mycket bra match.
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Vi tänker lite annorlunda.
Vi räknar lite annorlunda.
Vi bygger lite annorlunda.
MVB är helt enkelt ett lite annorlunda byggföretag
med verksamhet framför allt i Skåne, Stockholm och Göteborg.
Vår filosofi är att leverera, att ge mer än förväntat i alla delar.
I kvalitet, i tid och i ekonomi.

lokalt
hela vägen.
Vi på Peab är stolta över att ha en av
Nordens största hantverkarkårer.
Det gör att vår syn på kvalitet och vårt
engagemang för effektivt byggande omvandlas till praktisk handling in i minsta
detalj ute på projekten.

Vi har otaliga exempel på det. Gå in på www.mvbab.se
och syna oss i sömmarna. Välkommen!

läs mer om nordens
samhällsbyggare på peab.se

Ett annorlunda ByGGförEtaG.

peab.se

Vi ger vårt
för att laget ska
kunna ge sitt.
Det är vårt sätt att stötta LB07.
Sydtotal hade inte vuxit till den storlek vi har idag utan den
laganda som håller ihop oss. På drygt 11 år har vi lyckats bli ett
av de ledande ventilationsföretagen i Sverige.
Med den fina ungdomsverksamhet och laganda som finns
inom LB07 är det ett nöje för oss att stötta föreningens fortsatta
utveckling. Vi lever på luft – och kan den luften också ge LB07
lite medvind så rullar nog bollen er väg.
Go for it – som vi säger när vi är på det humöret.

www.sydtotal.se
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– member of Imtech group
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ApQ EL AB startades år 2000 i Trelleborg och har för närvarande 142 anställda.
Vi arbetar i huvudsak med elinstallationer, tele, larm, nätverk passerkontrollsystem och telefonväxlar. Verksamheten är i dag till största delen förlagd i sydvästra Skåne och har
filialer i Malmö, Lund, Trelleborg och kristianstad.
nybyggnation, ombyggnation, service, stort eller smått, inget är främmande för oss.
Företagets styrka är vår bredd. kunderna finns inom allt från fastighetsbolag, byggföretag till
offentlig sektor. Det utförs en hel del arbete på sjukhus, t ex nya akuten på UMaS
där vi gör komplicerade installationer. Swedbank Stadion i Malmö är ett annat stort projekt.
– en nyckel till framgång är vår kompetenta personal, det gäller hela vägen från ledningen till
montörerna och det gör allt mycket lättare. Vi har även en mycket positiv anda
på företaget vilket genererar mycket bra.
Läs mer om apQ eL på www.apqel.se

När ditt projekt ska i mål
Kontor, skolor, butiker, industrier, bostäder, sjukhus,
vårdboende och idrottsanläggningar

Kantyxegatan 25 | SE-213 76 Malmö | Tel: 040-98 78 60 | Fax: 040-26 56 51 | www.rorlaggaren.se
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Ansvariga utgivare: Tommy Larsson, LB07 och Lana Jönsson,
Bunkeflostrands villaförening • Tryck: FS Grafiska 4.500 ex

Ledaren
Tommy Larsson ordförande i Lb07
Så kan vi lägga ytterligare
ett år bakom oss i LB07:s
historia. När detta skrivs i
november så känns vädret som om det vore vår.
Vi får glädjas över våra damers
serieseger och uppflyttning till
Söderettan, samt att vårt herrlag spelar på samma nivå även
2012. I våra ungdomssektioner
har vi firat många triumfer och
vi ser fram emot nästa år med
tillförsikt. Det händer mycket i

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 – Wihlborgs arena.
Wihlborgs arena ger oss unika möjligheter att träna och
spela med världens roligaste leksak – fotbollen. Dessutom
möjliggörs att skolan i Bunkeflostrand kan ha fysisk aktivitet på schemat varje dag för alla elever.
Vår vision: Vår vision är att skapa en förening för 2000talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke
och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen.
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.

vår stadsdel som säkert alla
märker. Våra arenor skall förses med konstgräs så fort det
ekonomiska läget i kommunen
tillåter detta. Det gör att vi kan
använda våra ytor på ett optimalt sätt. Med gemensamma
krafter så blickar vi framåt i den
unga föreningen LB07. Vi hörs
till våren. Med hopp om trevliga helger.
Väl mött!
Tommy Larsson
Ordförande
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Julfin i december?

20 %

9 / 1–
17/ 2
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Det fixar vi hos

012

HårkaMMaren…
…en frisersalong i Bunkeflostrand. Hit ska du komma om du vill
ha en frisör som verkligen vill göra det bästa för dig och ditt hår.
KREATIVITET • SERVICE • KVALITÉ • INDIVIDUALISM • ENGAGEMANG

Alla kunder i december får en julklappscheck!
VARMT VÄLKOMNA!
Gunilla Sandberg
Telefon: 0734-42 63 19, 15 37 46
John Lundvallsgatan 48, Bunkeflostrand

p
Julklap

s t ips !

c c ano
Mor o : 13 9

il

Öppet: Mån 9–15, tis 14–20, tors 14–20, fre 9–18, lör. enl. övk., onsdag och söndag stängt
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