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Välkommen till Handelsbanken i Hyllie

Ordförande har ordet
Ett stort Tack för visat förtroende att leda styrelse
arbetet i Bunkeflostrands Villaförening ytterligare ett
år. Jag ska göra mitt bästa för att driva de frågor och
intressen som ni tar upp som aktuella.

Finns det något bättre än den första vårkänslan? Den
där dagen när det det plötsligt är något i luften som
signalerar att vintern sjunger på sista versen och att
ljusare tider väntar…

Ute blommar det i gult. Påskliljor, forsythiabuskar, gulsippor
och t.o.m. maskrosor är fullt utslagna. Det är en härlig tid vi
går till mötes. På årsmötet i februari hade vi nyval av följande styrelsemedlemmar: Rolf Lundahl, Lotta Kirchhoff, Maria
Walldov och Rolf Langhals. Vi välkomnar dem till styrelsen.
Året som gått har vi kvarvarande styrelsemedlemmar kämpat på med de aktiviteter som beslutats. Vi ser fram emot en
komplett styrelse 2014 som med kraft tar sin an årets uppgifter. Marita Malmgren avtackades efter 12 år i styrelsen.
Hon har varit föreningens stora stöd framför allt vid framtagandet av aktivitetsbladen och Bunkeflobladet. För Marita
är inget omöjligt, hon ser endast möjligheter. STORT TACK
Marita!
Johan Moritz, Malmö stads ljusdesigner höll ett föredrag om
”Konsten att ljussätta en stad”. Vi fick lära oss att olika sken
på ljuset passar på olika platser, pröva dig fram i hemmiljön. Fantastiska ljussättningar kvällstid kan du beskåda i bl.a.
Slottsparken och Folkets Park. Mars månads temakväll var
”Svensk-Danska kulturkrockar” med Mikael Bergstrand. Mikael berättade om episoder och förvecklingar han och hans
familj råkat ut för under perioden då han arbetade i Köpenhamn. Det blev en uppskattad kväll med många skratt när vi
fick höra om förväxlingar som kan uppstå i våra språk.
Temakvällen ”Planering, genomförande och byggnation av
förskolor” med Fredrik Sörling, avdelningschef på förskoleförvaltningen blev vi tvungna att ställa in på grund av för få
anmälningar. Bunkeflostrand har många barnfamiljer och vi
hörde om problemen i vintras. Information om framtidsplanerna för barnomsorgen trodde vi i styrelsen skulle locka
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många intresserade föräldrar. Så blev dock inte fallet. Vi får
se ifall vi kan återkomma en annan gång.
Nu går det fort till våra återstående aktiviteter. Fågelvandring med Mats Johannesson den 26 april. Valborgsfirandet
som i år kör igång kl 20 med underhållning av bl.a. Pontus
Stenkvist (känd från Allsång på Limhamn). Pontus hälsar våren välkommen också. Scouterna står för fackeltåg, eldning
och korvgrillning. Kyrkokören sjunger vårsånger.
Vi har barnloppis den 10 maj i Ängslättsskolans matsal. Då
är det samtidigt aktiviteter både utanför och inne på biblioteket. Vårens sista temakväll den 19 maj får ni inte missa. Då
kommer vår stadsträdgårdsmästare Ola Melin och berättar
om sitt arbete med att göra Malmö till en grönare stad.

Vice ordförande/Kassör:
Rolf Lundahl. Hakvingegatan 12.
Telefon 15 39 18. E-post: r.lundahl@ownit.nu
Sekreterare:
Jan Herbertson. Bunkeflovägen 37.
E-post: jan_her@live.se
Övriga ledamöter:
Jenny Andersson. E-post: je-an@live.se
Marie Norin. Vresalmsgatan 27.
E-post: villaforening@hotmail.se
Rolf Langhals. Ringspinnaregatan 8
E-post: bunkeflostrand@ownit.nu
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nas där våra kunder finnas. Vi vill finnas nära, på den
lokala marknaden. Idag finns 462 lokala bankkon
tor runt om i Sverige och som bosatt i Bunkeflostrand
har du nära till vårt kontor i Hyllie. Naturligtvis finns vi
även tillgängliga på nätet, i appar och telefonen med
personlig service dygnet runt.

Handelsbanken är en decentraliserad organisation. Som
kund märker man av decentralisering framför allt genom
våra korta beslutsvägar. Det ger oss möjlighet att ge kunden
snabba besked. Vi är en trygg samarbetspartner så väl för
våra privatkunder som för våra företagskunder. Under 2013
blev Handelsbanken uppmärksammad vid ett flertal tillfällen. Bland annat såsom den av de fyra storbankerna som har
mest nöjda privat- och företagskunder, Svenskt Kvalitetsindex. Handelsbanken blev även för tredje gången på fem år,
andra året i rad, utsedd till Årets bank av tidningen Privata
Affärer.

ligtvis stolta över
u tm ä r ke ls e r n a
men vi slår oss
inte till ro. Vår
ambition är att
utveckla och förbättra våra produkter och tjänster för att ge
ännu bättre stöd
till våra kunder.

Som anställd i Handelsbanken är man stolt över att arbeta i en
bank som kunderna uppskattar och ödmjuk inför utmaningen att fortsätta att utveckla samarbetet med våra kunder.
Stolt att våra kunder värdesätter just det som är Handelsbankens främsta styrkor, nämligen hög kvalitet på service
och rådgivning, stabilitet samt hög tillgänglighet. Vi är natur-

Kom gärna upp
till oss på Hyllie stationstorg 13 så berättar vi mer!
Anna Harrison Barthold
Kontorschef
Handelsbanken Malmö Hyllie

Vi i styrelsen har beslutat att vi ska arbeta för att få grannsamverkan i hela villaområdet. Rolf Langhals är sammanhållande och söker nu kontaktpersoner. Se artikel i tidningen.
Vi ses på våra aktiviteter eller hur?
Birgitta Jeppsson
Ordförande

STYRELSEN 2014
Ordförande:
Birgitta Jeppsson. Näktergalsv. 22
Telefon 51 05 93. Mobil 0735-11 03 24
E-post: bjeppsson@telia.com

Sedan mars 2013 finns ett nytt Handelsbankskontor i
Hyllie. Du hittar oss lätt på Hyllie Stationstorg 13, på
andra våningen ovanför Pressbyrån. Vi är ett fullser
vicekontor där vi erbjuder våra kunder allt från enkla
ärenden som ”vanliga kontanter” till mer komplice
rade bankaffärer. Handelsbankens målsättning att fin

Suppleanter:
Carina Jakobsson. Stenöregatan 53.
Telefon 15 35 84. E-post: Carina_Jakobsson@home.se
Bertil Göransson. Talgoxevägen 18.
Telefon 15 17 82. E-post: goransson040@gmail.com
Lotta Kirchhoff. Årtevägen 14.
Mobil 070-7185131. E-post: charlotta@kirchhoff.se

Vi har plats för
fler nöjda kunder
Söker du en bank med ett komplett utbud av tjänster och ett personligt engagemang?
En bank nära dig som finns tillhands när det passar dig?
Tveka inte att kontakta oss. Vi har plats för fler nöjda kunder.
Välkommen till oss i Hyllie!

Maria Walldov. Skogsmätaregatan 18
E-post: mariawalldov@gmail.com
Revisorer: Jan Hasselgren och Gunnel Göransson
Revisorssuppleanter: Ingrid Mardell och Kaj Holm
Valberedning: Sture Brunulf info@prosumus.se
Ewa Pålsson malmo.red@swipnet.se
Marita Malmgren originalaren@telia.com
Detta nummer ges ut av Bunkeflostrands villaförening.
Ansvarig utgivare: Birgitta Jeppsson
Layout och original: www.originalaren.se

www.bunkeflostrand.nu

Hyllie
Hyllie Stationstorg 13, vån 2
215 32 Malmö
040-92 20 00
hyllie@handelsbanken.se
handelsbanken.se/hyllie

www.bunkeflostrand.nu
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bunkeflo gille

Din hälsa

Nutiden är morgondagens historia

Förebyggande hälsovård

”Vart mig ödet kastar. Till min hembygd tanken has
tar”, så stod det på en broderad tavla som hängde på
köksväggen hos grannen, dit jag brukade gå på en hå
lig grusväg i Bunkeflostrand när jag var liten.

I skrivande stund har jag varit ordförande i Hembygds
föreningen Bunkeflo Gille i några veckor. Med detta
hedervärda uppdrag är det ofrånkomligt att man fun
derar på vad man vill att detta skall leda till.

Att få ihop livspusslet är på tapeten, men det hand
lar inte om någon trend. För att möta vardagens krav
måste vi se om oss själva på alla plan, både privat och
i arbetslivet.

Vad kan du som medarbetare eller arbetsgivare göra
för att ditt företag ska vara ett friskt företag? En god
hälsostatus bland medarbetare ger lägre sjukfrånvaro,
högre vinster och ett bättre arbetsklimat.

Bunkeflo Gille har sedan 2000 drivits av ett antal entusiaster
för ta tillvara Bunkeflo, Vintrie, Skumparps och Naffentorps
historia. Föreningen har för närvarande ca. 220 medlemmar.
Gillet har under dessa år anordnat utställningar, föredrag, studiecirklar och ett antal besök på skolorna där
man har berättat om byarnas historia. Studiebesök, rundvandringar i byarna och tipsrundor
har också genomförts.

nutid är morgondagens historia. Det tänker vi ofta inte på
förrän tiden har runnit förbi. Vi måste också tala med och
intressera våra barn och ungdomar för vår hembygds historia. Föreningen bör även mer aktivt samarbeta med
skolan i form av projekt och föreläsningar.
De intressanta byavandringarna kommer att
fortsätta. I år har vi planerat en vid Stenören den 14 juni, samt en vid området runt
Båtmansgrand och Fiskaregränd den 12
juli.

Vi lär ut om hur stresshantering kan hjälpa dig i ditt förhållande till press och krav i vardagen och arbetslivet, kostens
betydelse för att kroppen ska fungera på bästa sätt, enkla
tips på vardagsmotion och träning. Vi presenterar hur vi kan
hjälpa dig/er att höja hälsostatusen i er organisation, att få
medarbetarna att må och fungera bättre och på så sätt skapa en bättre och mer harmonisk arbetsplats.

Stresshanteringskurs

Massor av historia
Sedan mitten på 60-talet då jag gick till grannen på den gropiga grusvägen i Bunkeflo har det
”runnit mycket vatten under broarna”. Byarna har expanderat och förändrats drastiskt sedan dess. Antalet invånare
har ökat i takt med utbyggnaderna och det finns massor
av historia att ta del av både före och efter min vandring på
grusvägen.
Bunkeflo Gille skall fortsätta att lyfta fram och forska i vår
bygds äldre mycket intressanta historia, men samtidigt
måste vi på olika sätt dokumentera det som sker nu. Dagens

Gå gärna in på vår hemsida www.bunkeflogille.se där finns mycket mer om vad vi sysslar med. Bli medlem i Hembygdsföreningen Bunkeflos Gille, så stöder du vårt
arbete för bevarande av kulturella och miljömässiga värden
i gamla Bunkeflo socken. Sätt in 50 kronor på föreningens
bankgiro 5489-7160.
Ha en skön vår och sommar och titta gärna in på vår hemsida och bevaka kommande evenemang.
Christer Sandgren

Välkommen till

Salubis arbetar med personlig friskvård för att ge alla en
möjlighet till sin bästa hälsa eftersom varje människa
har olika behov och varje företag är unikt. Vi
skräddarsyr lösningar för hälsoarbete
utifrån de förutsättningar och önskemål som finns. Läs mer på hemsidan www.salubis.se

Hälsoprofilbedömning
Din livsstil är avgörande för
din hälsa. Med en hälsoprofilbedömning får du reda på din
hälsostatus och vad du kan göra
för att främja en hälsosam livsstil.
En Hälsoprofilbedömning tar ca 1,5
timme och innefattar inledande samtal,
6 minuters cykeltest och avslutande genomgång av resultatet.
Salubis anordnar kontinuerligt kurser inom viktminskning
och stresshantering , både individuellt och i grupp.

Viktminskningskurs
Sedan slutet av 1980-talet har medelsvensken blivit nästan
5 kilo tyngre. Vill du bli av med dina överviktskilon eller vill
du undvika att få dem? Att vara överviktig är egentligen inte
magens ”fel” utan hjärnans och handlar inte om att ha dålig
karaktär. Kontakta oss om du vill få hjälp och verktyg till att
gå ner i vikt och må bättre.

Bil i Syd etablerades 2012 i Bunkeflostrand,
Malmö med en utställningsyta på 300 m2
och ett 15-tal noga utvalda bilar i lager.
Samtliga bilar som finns till försäljning hos
oss har genomgått noggranna tester och
kontroller, därmed kan Bil i Syd lämna en
garanti på samtliga objekt för att du som
kund skall känna dig trygg efter ditt köp.

Vill du må och fungera bättre i vardagen? Få kunskap och
utveckla tekniker för att finna din bästa hälsa och motverka
negativ stress?

Kostrådgivning
Är du trött och vill ha mer energi. Vanlig mat i rätt kombination och i rätt mängd ger fantastiska hälsovinser på kort tid.
Individuell kostrådgivning. Vi samarbetar med Kronans
Apotek i Limhamn. Torsdagen den 10 april 2014 var vi på
Kronans Apotek, Linnégatan 41, för att svara på frågor angående diabetes. Här hade man möjlighet att exempelvis få svar på lämplig
kost; vad? när? hur? Vi gav även individuella råd om lämplig motion,
stresshantering, information om
olika typer av diabetes med mycket
mera.

ADHD
Vi anordnar även kurser/föreläsningar inom ADHD, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom Autismspektra – hur
går jag vidare som förälder, pedagog eller annan
anhörig? Ovanstående diagnoser ställs alltmer ofta
i vårt samhälle, föräldrar och skolpersonal kämpar
med att finnas till och stödja dessa barn/ungdomar
men saknar kunskap. Vi menar att med enkla och tydliga regler, förhållningssätt kan vi få dessa barn/ungdomar
att må och fungera så mycket bättre. Detta uppnås genom
information till alla vuxna/syskon kring barnet/ungdomen
och barnet/ungdomen självt.
Kvalitetssäkrad enligt Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Vill du orka mer i vardagen?
Hur skapar jag balansen som alla efterfrågar?
Är det dags att göra den livsstilsförändring du önskar?

Utöver försäljning av bilar erbjuder vi även
finansiering och försäkring genom välkända
tjänsteleverantörer. Välkommen!

Magnus Nilsson

Vi erbjuder:
◗ Viktminskningskurs
◗ Stresshanteringskurs
◗ Hälsoprofilbedömning
◗ Kostrådgivning
◗ Avslappningsmassage

Försäljningsansvarig

Klagshamnsvägen 6, 218 36 Bunkeflostrand  ◆  040-620 00 05  ◆   www.bilisyd.se
Öppettider: Måndag – fredag 11.00–18.00. Lördag 11.00–14.00

www.salubis.se
Grönalundsgatan 1 B  216 16 Limhamn

Petra Eninge

10% rabatt på
alla priser till
alla som läser
BunkefloBladet.
Boka på
info@salubis.se
eller tel: 040-16 06 66,
uppge BunkefloBladet.

Typsnitt: Engravers Gothic Regular
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SPF

biblioteket

Marianne Mörck – första Hedersmedlemmen
i SPF Bunkeflostrand
Vid månadsmötet den 4 mars utsågs Marianne Mörck
till Hedersmedlem i SPF Bunkeflostrand. Den första i
föreningens historia.
Marianne fick utmärkelsen med motiveringen
”För en lång och trogen yrkesgärning i Thalias tjänst, för dina
stora insatser för Malmö, för din mångsidighet som artist,
din värme, humor och charm som gör att du är älskad av oss
Malmöbor. Du är en ovärderlig del av Malmös musik- och
teaterliv”

Öppet alla
dagar 8–21

SPF Bunkeflostrand är en seniorförening med över 600
medlemmar. Föreningen bildades 1988. Vi är en av Malmös
mest aktiva seniorföreningar med ett program anpassat för
dagens seniorer. Du kan läsa mera om oss på vår hemsida
spf.bunkeflostrand.

Foto Ronny Gullstrand

Margareth Ekberg
Ordförande

Bunkeflostrands villaförening vill gärna passa på att tacka alla sina sponsorer,
dels till rabatthäftet, dels till detta nummer av BunkefloBladet!

Vill du också annonsera i BunkefloBladet? Maila till styrelsen@bunkeflostrand.nu så ger vi dig mer information.

Öppet alla
dagar 8–21

Läsning är för själen, vad gymnastik är för kroppen
Vårlördag:
Lördagen den 10:e maj kl.11-14.
Välkommen till bibliotekets traditionella vårlördag! Bokloppis, föreningar och andra aktiviteter på Bunkeflostrands
bibliotek. Barnteater kl. 12:00. Banditsagors föreställning
Boom! En saga om fiskaren, vars liv i den stora skogen plötsligt tar en olustig vändning. Ålder: 3–6 år. Föranmälan till
biblioteket.

Rista in:
Just nu pågår en skrivverkstad på Bunkeflostrands bibliotek.
Tio ungdomar i åldern 13–16 år träffas tio gånger under våren
under ledning av författaren Per Ole Persson (Albert Bonniers förlag). Skrivverkstaden utgår från kroppens fem sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Lästips:
Per Ole Perssons debutroman Jaco
är en fantastisk roman som utspelar
sig på ön Timor i Sydostasien. Bokens
huvudperson rör sig allt längre bort
från civilisationen. På ett rev träffar
han Elias och Miriam och tillsammans
tvingas de fly från ett annalkande inbördeskrig. Men vilka är Elias och Miriam? Och framför allt: Vad döljer sig
på ön Jaco?

många olika tolkningsmöjligheter. En resa in i en värld där
civilisationen upphör, som för tankarna till Mörkrets hjärta
av Joseph Conrad.
Boken finns att låna på Bunkeflostrands bibliotek, och har
man tur kan man även springa på Per Ole Persson själv bland
hyllorna!

Sommarboken:
Låna och läs fem böcker från biblioteken i sommar! Skriv lite
om varje bok och lämna in på Bunkeflostrands bibliotek eller
på något av de andra folkbiblioteken. Gäller hela sommarlovet för dig mellan 7–16 år.

Utställningar:
Det finns möjlighet att ställa ut tavlor eller föremål på
biblioteket. Har du något du vill visa upp, kontakta Bunkeflostrands bibliotek.
Bunkeflostrands bibliotek
Klagshamnsvägen 46. Telefon: 040-660 85 11
malmo.se/bunkeflostrandsbiblioteket

Jaco är en roman som man läser på
helspänn, den förvånar och bjuder på oväntade vändningar
samtidigt som den innehåller ett djup och öppnar upp sig för

Öppettider:

Öppettider (16/6–15/8):

Måndag		
13–19
Onsdag–torsdag 10–14
Fredag		
13–17

Måndag		
Onsdag		
Torsdag		
Fredag		

13–19
10–14
Stängt
13–17

Varför är tidningen tunnare?
strands
Bunkeflo 2014
Nr 1 –

villaföre

ning

april

Som ni säkert märker så är detta nummer av Bunkeflobladet något tunnare och ges ut enbart av
Villaföreningen även om det medför ökade kostnader för oss. LB07, som vi har haft ett långt gott
samarbete med, har valt att inte medverka i detta numret. Villaföreningen tycker dock att BunkefloBladet, i sin traditionella form som tidning, har ett stort värde för Bunkeflostrands invånare.
BunkefloBladet delas ut till samtliga villor i Bunkeflostrand och är idag den enda tidning som ger
direkt information om vad som händer i vår omedelbara närhet, och det tycker vi är viktigt.

Mari Gerlach

Legitimerad sjuksköterska
Medicinsk fotvårdsterapeut

Vi säljer receptfria
läkemedel
i butiken!
Vi
säljer receptfria
För dig över 18 år.
läkemedel
i butiken!
För dig över 18 år.

6

Vi säljer receptfria
läkemedel i butiken!
För dig
över 18 år.receptfria
Vi
säljer
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.

Bunkeflostrand
Bunkeflostrand
Bunkeflostrand
Bunkeflostrand

www.bunkeflostrand.nu

John Lundvallsgatan 3
Tel: 0709-743 475
www.bara-fotter.se
mari.gerlach@bara-fotter.se

50:- rabatt vid första besöket!
www.bunkeflostrand.nu
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grodor

grannsamverkan

Vi behöver få in fler kontaktpersoner

Den fridlysta grönfläckiga paddan

Det finns säkert många av er som hört att det har skett
en hel del inbrott den senaste tiden i Bunkeflostrand.

Vi berättade i höstnumret
av Bunkeflobladet att det
skulle grävas dammar till
de här små krabaterna. Av
olika anledningar blev det
inte möjligt i höstas, men nu
är det gjort. Om ni vill veta
något mer om paddorna och
projektet eller om ni träffar
på dem på annan plats än
uppe på Lernacken, så får ni
jättegärna kontakta ;
ola.enqvist@malmo.se
Tel: 0709-341005

Något måste göras så nu känner vi att det är dags att
genomföra en Grannsamverkan i hela Bunkeflostrand.

Vad är då en Grannsamverkan?
Grannsamverkan mot brott är ett nätverk där Länsförsäkringar Skåne tillsammans med dig, Polisen och den lokala
räddningstjänsten jobbar för ett tryggt och säkert boende.
Undertecknad driver idag själv en Grannsamverkan mot
brott på Fjärilsstaden samt Båtmansgränd. Information går
ut till samtliga via mail samt Facebook om det som sker.
Dessutom har vi en SMS-grupp med bevakning.
De som är med i denna grupp är dagligen ute på promenader runt området och håller samtidigt koll på husen och
dess trafik. Detta sker dagtid då många naturligtvis är på arbetet. Det kostar inget att vara med i Grannsamverkan, men
genom att bli medlem i Villaföreningen kan vi genomföra
saker tillsammans som gör det möjligt för alla, både gamla
och unga, att få en bättre och säker miljö att bo och vistas i.

Problem med postutdelning?
Vi i styrelsen har blivit uppmärksammade på att det är problem med postutdelningen på sina håll i Bunkeflostrand. Det upplevs att post ofta läggs i fel brevlådor. Vi har varit i kontakt med båda postutdelningsföretagen och de är angelägna om att vi medlemmar/boende tar kontakt med dem vid problem. Ring
Postens Kundtjänst 020-23 22 21 eller Citymail/Brings kundtjänst 0200-21 19 11 så snart ni drabbas.
För att kunna veta vilket företag som lämnat levererat fel brev o dylikt, så har Posten en orange
streckkod längst ner på kuvertet. Finns ingen streckkod är det Bring som levererat.

Samverka mot inbrotten
Nu behöver vi få in fler kontaktpersoner som kan ansvara
för ”sitt” område. Vi kommer att ha ett informationsmöte

för nya kontaktpersoner den 22 april kl 18.30 i Strandkyrkan. Ta tillfället i akt! Ju fler vi är i denna Grannsamverkan,
desto bättre kan vi samverka mot inbrotten. Anmälan gör ni
på mailadress: bunkeflostrand@ownit.nu där ni lämnar era
personuppgifter samt mailadress.
Med vänlig hälsning!
Rolf Langhals
Styrelseledamot med ansvar för Grannsamverkan

polisen

Premiär!

Information från närpolisen Söder i Malmö

Vi öppnar våra växthus
den 30/4.
Köp dina vår- och sommarblommor direkt av odlaren.

Klassiska svenska
trädgårdsblommor
Inget känns väl mer genuint och
äkta än pelargonior, fuchsior, margueriter, flitiga lisor
och lyckliga lottor. Vi odlar ett brett urval av riktiga
klassiker.

I Bunkeflostrand är inbrottsstatistiken för närvarande
relativt låg, dock har det skett tio fler inbrott i år i jäm
förelse med samma tid förra året. I övrigt kan områ

det betraktas som ett lugnt och säkert område med lite
problem kring kriminalitet och missbruk. Hör av dej om
du ser eller hör något som du tror polisen behöver veta.

• Ring 112 om du tror att ett brott begås.
• Ring 114 14 om du vill lämna tips om en iakttagelse eller
anmäla ett brott.
• Var med och starta grannsamverkan, det kan hjälpa dej
själv och andra att förebygga brott.

• Är det till exempel myndigheter eller elbolag, be om legitimation.
• Berätta gärna för grannarna om du reser bort, be dem titta
till ditt hus, flytta soptunnan, tömma brevlådan med mera.
• Titta upp när du står i trädgården och någon okänd går
förbi. Sök ögonkontakt och hälsa! Tjuven vet nu att minst
en person kan identifiera honom.
• Var uppmärksam på okända bilar som kör runt eller parkerar. Tjuven parkerar gärna på en gata och begår brott på en
annan. Ibland sitter det en chaufför kvar i bilen!

Hur kan jag förhindra inbrott i min bostad?
• Belysning som tänds släcks vid olika tillfälle är bra. Likaså
en sensor som tänder ytterbelysningen när någon rör sig i
trädgården.
• Ha lås på insidan av fönster och dörrar speciellt de som går
mot trädgårdssidan.
• Öppna inte dörren för vem som helst. Titta först vem det är
innan du öppnar. Har du inget fönster vid dörren skaffa ett
tittöga.
• Släpp aldrig in okända personer i din bostad OAVSETT vilken anledning de uppger.

Godsaker till skafferiet
Vi har bullat upp med vår bästa sallat, tomater,
gurkor, meloner m.m. som vi och våra grannar odlar.
Mer närproducerat kan det inte bli!
Välkomna till Lillgården!
Eva & Håkan Håkansson
Tel 0708-55 02 86
Öppettider
Mån – Fre 10 –18
Lör – Sön 10 –14

Grannsamverkan är en viktig del i ditt inbrottsskydd
Lite om tjuven, som oftast…
... kommer mellan 06:00 och 17:00 en vardag.
... är en man, vanligt med sällskap av någon annan.
... bryter upp ett fönster eller en dörr på baksidan av huset i
den insynsskyddade trädgården.
... först tittar om du är hemma, då denne inte vill göra inbrott
när det finns folk hemma.

Lillgården, Naffentorpsvägen 40, Bunkeflostrand
Vägbeskrivning: Kör mot Lockarp från Klagshamnsvägen
och mot Klagshamn från Pildammsvägen.
Foto: Marita
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Hälsningar närpoliserna
Tomas Aggebrandt, Victor Eriksson samt Johannes Dontsios
9

FIBER

aktiviteter

Fiber eller inte?

Julmarknad den 14 december

har vi tyvärr varken kompetens/erfarenhet eller re
surser att driva och hantera dessa frågor. Det handlar
också om frågor för enskilda fastigheter och kostnader
för kabel m.m. Det är många komplicerade tekniska,
ekonomiska och juridiska aspekter.

Villaföreningen är en allmän intresseförening för boende i
Bunkeflostrand. Därför kan vi inte och ska inte agera eller
involvera oss i frågor om fiber/bredbandsanslutningar i olika
delområden på orten. Som ni säkert har sett pågår det ett
arbete med att lägga ner fiberkabel genom Bunkeflostrand
ner till Vellinge.

stad som i samarbete har ett paketerbjudande om bredband.
Det är också dessa aktörer som är informationsbärare. Vi
hänvisar er som är fastighetsägare i dessa områden till dessa
aktörer vid frågor om det aktuella erbjudandet. Om ni vill ha
mer allmän information om fiber/bredband kan vi tipsa om
information med kontaktuppgifter på Malmö stads webbplats http://www.malmo.se/Medborgare/Bo--bygga/Boende-narmiljo/Stadsnatet-i-Malmo.html
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Om inte så skulle vi gärna vilja se dig också som medlem i Bunkeflostrands villaförening.
Sätt in 200:-/hushåll på PlusGironr: 433 51 01-4. Glöm inte att skriva namn, adress,
mailadress samt vilket år avgiften avser.

Inbjuden att hålla ett föredrag innan själva Årsmötet var Johan Moritz från Malmö Stad. Johan arbetar som ljussättare
och har som uppgift att låta Malmö bli en upplyst stad även
nattetid. Vi fick lära oss att det finns olika vita sken på lampor som passar till olika saker och att man måste prova sig
fram, det är inte alltid det dyraste som är bäst… Fantastiska
ljussättningar kvällstid kan man beskåda i bl.a. Slottsparken,
Folkets Park m.m. Efter Johan bjöds det på fika och sedan
avlöpte Årsmötet enl. konstens alla regler.
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Är du medlem i Villaföreningen?

Årsmöte den 24 februari
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Vi i villaföreningen är givetvis positiva till att fler och flera får
fiber-/bredbandsuppkoppling så att våra medlemmar fullt ut
kan ta del samhällsinformation m.m. på nätet. Det underlättar
ju även för oss när vi som förening vill nå ut med information.
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Det finns idag områden på kustsidan, t.ex. på fjärilsgatorna,
som har dragit fram fiber. Just nu känner vi till att information med erbjudande om fiber-/bredbandsanslutning har
skickats till alla fastighetsägare på Södra vägen, Mittvägen
och Norra vägen (de s.k. fågelgatorna) och angränsande
gator på kustsidan. Det är Canal Digital, Ownit och Malmö
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Informationsbärare

Foto: Marita

2014

Vi i villaföreningens styrelse får ofta frågor om fiber/
bredband från både från boende/medlemmar och fö
retag i branschen. Vi har då hänvisat till de olika sam
fällighetsföreningarna eller i förekommande fall en
skilda fastighetsägargrupperingar. Som villaförening

Som vanligt hölls det en sedvanlig julmarknad på Ängslätt
Centrum. Ingen vacker vinterdag direkt men det hindrade
inte folk från att besöka oss. Vi hade vuxenlotteri med bl.
a. tre st populära pepparkakshus som vinster och för barnen hade vi fiskdamm. Tomten minglade och lyssnade till
barnens önskningar. Blomsterdekorationer, inredningstips,
smycken m.m. kunde man också ta del av hos övriga julmarknadsdeltagare. Stämningen förhöjdes onekligen med
hjälp av julmusik spelad av Kjell-Arne Friberg på Keyboard.

Med
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Svensk – danska kulturkrockar

ss

Vi är fem veterinärer och sex djursjukvårdare
som står klara till att ta hand om ditt djur. Vi
erbjuder avancerad vård, kirurgi, ultraljud och
har många års erfarenhet. Vi ger mer tid så
ditt djur kan känna sig tryggt och oftast kan
du få svar på blodprov direkt då vi även har ett
stort laboratorium.

Foto: Marita

Mikael Bergstrand 17 mars 2014

t 20
14

Husse och Matte, hälsa ditt djur från
oss på Veterinärgruppen i Tygelsjö!

Foto: Marita

Foto: Marita

Foto: Marita

Mikael är för många känd som bl.a. tidigare krönikör i Sydsvenskan. Numera skriver han egna böcker och åker runt
och håller föredrag om olika ämnen. Vi fick t.ex. höra hur
svenska och danska kan ställa till det med samma ord fast
med olika betydelse. Vi västskåningar anser ju oss prata
perfekt danska men det kan ibland ändå bli för mycket för
en stackars dansk att lyssna till vårt konstiga språk. Vi fick
också veta att dansken tycker om att ”hygge” sig i alla möjliga konstiga sammanhang, dock finns det inte en bra översättning av detta ord till svenska…

Busskur

På villaföreningens årsmöte den 24 februari efterlystes en busskur vid busshållplatsen på
Klagshamnsvägen framför Ängslätt centrum. Villaföreningens styrelse tillskrev därefter
Malmö stad och har nu fått svar att gatukontoret har lämnat in en bygglovsansökan för
väderskydd, som är kommunens benämning på busskur. När bygglov är beviljat kommer
väderskyddet att sättas upp och preliminärt kommer det att bli under 2014.

Dessutom kommer ögonspecialisten Ida Möller och sjukgymnasten Lena Balkefors till oss. Våra duktiga djursjukvårare kan hjälpa dig
med kostrådgivning, kloklippning och mycket annat.
Gilla oss på Facebook!

Ring 040-663 06 30 • Edvard Ols Väg 2, 21871 Tygelsjö • www.veterinargruppen.se
Öppettider: mån–fred 08.00–17.00, tisdag 08.00–20.00
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Klagshamnsvägen 4, 218 36 Bunkeflostrand • 040-51 07 76
www.bunkeflostrand.nu
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kommande aktiviteter
Lördagen den 26 april kl. 8:00 vid Strandängarna
Mats Johannesson guidar oss på

fågelvandring

Promenaden pågår ca 2 timmar beroende på frågor. Ta på er stövlar! Samling sker längst ner på John Lundvallsgatan. För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, icke medlemmar betalar 100:-/hushåll (i mån
av plats, max 2 pers.). Begränsat antal platser! Föranmälan krävs antingen via formulär på hemsidan, mail: styrelsen@
bunkeflostrand.nu eller på telefon 0733-731238 efter kl. 18.00. Senast torsdag 24/4.

Onsdagen den 30 april från 20:00 nära pumphuset vid Strandängarna

Valborgsfirande

med Pontus Stenkvist

Villaföreningen tillsammans med Bunkeflo Scoutkår inbjuder i år till årets festligheter. Vi börjar med lite underhållning
med Pontus (Pontus är musiker och bl.a. känd som allsångsledare) innan det blir fackeltåg med Scouterna ca 20:15 från
Grevens Park. Elden tänds ca kl. 20.30 och Bunkeflostrands skönsjungande kyrkokör kommer att sjunga in våren med
traditionella vårsånger. Korvförsäljning blir det också! Se mer och tydligare info när det närmar sig på hemsidan och på
ICA. OBS! Ingen risinsamling från allmänheten!

Lördagen den 10 maj kl. 11–13, Ängslättskolans matsal

Barnloppis
Pris: 100:-/bord för medlemmar och 200:-/bord för icke medlemmar (betalas på plats). För alla småsugna
kommer det att finnas fika till försäljning. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs antingen via formulär på
hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller på telefon 0709-73 62 94. OSA senast 8/5. Ni som bokat bord för
att sälja får tillträde kl. 10.00.

Måndagen den 19 maj kl. 19.00 i Strandkyrkan

OLA MELIN ”Konsten att göra en stad grön”

Stadsmiljöavdelningen är en avdelning på gatukontoret i Malmö stad och arbetar med att planera, gestalta, projektera
och genomföra gatu- park- och torgmiljöer i Malmös exploateringsområden. För medlemmar är det gratis mot uppvisande av medlemskort, icke medlemmar betalar 100:-/hushåll (betalas på plats, max 2 pers.). OBS! Föranmälan krävs
antingen via formulär på hemsidan, mail: styrelsen@bunkeflostrand.nu eller telefon 040-51 05 93. Senast 18/5.

Rätt pris för
din bostad.

Missa inte vårt
medlemserbjudande
hos Villaföreningen
i Bunkeflostrand!

Flest sålda villor i Bunkeflostrand — i över 10 år!

