Nr 2 – december 2016

Bunkeflostrandprofilen
Se sidan 3

Mötesplats
Bunkeflostrand
Se sidan 10–11

Damallsvenskan
Se sidan 13

Våra senaste
aktiviteter
Se sidan 14–15

Ängsdals skolor
Se sidan 16–17

Nyfiken på
Se sidan 18–19

Foto: Marita

BUNKEFLOSTRANDPROFILEN

LEDARE

Ordföranden har ordet
Det har varit ett händelse
rikt år. Vi jobbar ständigt
för att hitta sådant som kan
lyfta vårt samhälle och som
ska få våra medlemmar att
känna sig delaktiga, t.ex.

Vi är ett sammansvetsat
gäng i styrelsen. Arbetet
är kul och utvecklande. Tyvärr har två varit tvungna
att lämna styrelsen p.g.a.
privata skäl. I dag är vi en
styrka på sex personer. Om
du är intresserad har du nu
möjlighet att vara med att
påverka och utveckla vår
verksamhet. Det är bara att
höra av dig till någon i styrelsen. Tillsammans gör vi
Bunkeflostrand levande.

• Vi har försökt påverka
våra politiker när det gäller problematiken med
parkeringar och förtätningen av Bunkeflostrand.
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Jag vill önska er alla en
härlig jul och ett bra 2017.
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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.
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• I höstas gjorde vi ett nytt
drag: Hus- och Hantverksmässa med lokala företa-
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• I Ängslättskolans matsal
har vi haft Barnloppis på
våren.

Nu närmar vi oss slutet på
året och julen närmar sig
med raska steg. Men innan
dess har vi vår julmarknad
den 10 december vid Ängslätt Centrum. Här kommer
att bjudas på överraskningar,
det får du inte missa!
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• Den 4 april hade vi temat
”Trädgård till nytta och
njutning” med Lena och
Kjell Åberg från Åbergs
plantskola i Ystad.

• När våren anlände kom
fåglarna och då hade vi en
fågelvandring.

gare från Bunkeflostrand
och Limhamn. Det blev en
succé som vi kommer att
fortsätta med.
• Styrelsen deltog även i
”Run for hope” till förmån
för Barncancerfonden.
• Den 7 november hade vi
temat ”Hur har du haft det
på internet i dag?” med
Mats Andersson.
• Vi har haft trafikmanifestationer både i våras och
nu under hösten.
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• Rolf Axel Nordström från
Ängavallen inledde vårt
årsmöte i februari. Han
pratade om Ängavallens
produktion.

• Vårt Valborgsfirande får
vi inte glömma, det har
blivit en trevlig och efterlängtad tradition.

2014

• Vi tog initiativ att få i gång
nattvandring i vårt område. Nattvandringen kom
igång i augusti. Vi vill att
det ska kännas tryggt att
vistas ute på kvällarna.

Peter Martinsson, elitdomare
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Ordförande:
Ingegerd Thulin
070-600 71 84. E-post: ingegerd.thulin@bunkeflostrand.nu

Övriga ledamöter:
Rickard Jönsson
070-33 19 400.
E-post: rickard.jonsson@bunkeflostrand.nu

Vice ordförande/Kassör:
Rolf Lundahl
040-15 39 18. E-post: rolf.lundahl@bunkeflostrand.nu

Marita Malmgren
076-125 25 18. E-post: marita.malmgren@bunkeflostrand.nu

Sekreterare:
Lena Svensson
040-15 52 51. E-post: lena.svensson@bunkeflostrand.nu

Andreas Fornestedt
0707-734 776.
E-post: andreas.fornestedt@bunkeflostrand.nu

När frun Helene påpekade
att hon ville bo i ett villa
område och gärna nära ha
vet gällde det att passa på.
Att husköpet gick fort och
att det just blev Bunkeflo
strand var inte fel det ihel
ler. Nu sexton år senare har
familjen byggt upp en nära
krets och fått vänner för livet
som dom gärna umgås med.
Peter som kommer ifrån
Hästveda och har en fotbollskarriär bakom sig i både
IFK Hässleholm och BK Kick
förutom Hästveda IF. Efter
det en internationell FIFA
domarkarriär som minst
sagt heter duga.

Pratar om energin
Peter har alltid varit involverad i föreningslivet och fotboll har haft en central punkt
i hans och familjens liv. Han
pratar om energin man får
när man arbetar i en förening och hur viktigt det är för
att orka utveckla både ungdomarna och även ledarna
till viss del. Samtidigt som
Peter dömde på elitnivå arbetade han som karriärvägledare vid Malmö Högskola.
Idag är han specialiserad på
elitidrottare med dubbla karriärer och jobbar med dessa
frågor inom Malmö Idrottsakademi. Man kan säga att
han innehar svart bälte i att
lösa det dagliga livspusslet.

Fotbollsfilosofi
Under hans spelande år i
IFK Hässleholm hade han
privilegiet att få ha både
Anders Linderoth och Bosse
Augustsson som tränare
och ledare, vilket har präglat
hans fotbollsfilosofi, och då
pratar vi teknisk fotboll och
med mycket självförtroende.
Vilket visade sig vara den typen av fotboll han smittade
av sig till pojkar födda 2006
i Bunkeflo FF.

Spelidén
Rollen som huvudtränare där
tog han 2012 och detta lag
har gjort en fantastisk resa
sedan starten. Inslag av en
kontinental fotbollsstil som
inte var den typiska svenskengelska tjonga och spring
utan med en mer teknisk
touch, lägg sedan på en stor
portion självförtroende så är
spelidén ett faktum. Peter
minns att vid ett par tillfällen
under denna femåriga resa
föräldrar som sökte till klubben då deras barn inte fått
plats i någon fotbollsklubb.
Han tvekade aldrig utan sa

bara, välkomna hit! Under
vissa perioder var där 30–
40 barn som spelade fotboll
i BFF och med alla möjliga
nationaliteter, vilken kick!
Utvecklingskurvan pekade
rakt upp och så mycket energi där strömmade mellan
föräldrar och barn vilket i sin
tur lockade fler att engagera
sig i laget och klubben.

Förebilder
Pappa Stig var också fotbollsdomare på sin tid, fast
inte på internationell nivå
men dock division 1, vilket
var stort på den tiden, såklart var han en stor förebild
för Peter. Martin Ingvarsson
ligger också på listan om förebilder han har precis som
Peter rötter i IFK Hässleholm.

Domarintresset
Peter tror att domarintresset startade på allvar när
Bosse Karlsson 1991 dömde
matchen mellan Olympiqe
Marseille och AC Milan,
semifinal i Europacupen.
Man kan minst sagt säga att
Bosse hamnade i rampljuset
då all belysning plötsligt slutade att fungera, då är det
riktigt bra att ha en domare
som Bosse, han hade nämligen tagit reda på att det
fanns ett reservaggregat så
att under inga omständigheter avbrott skulle ske. Vilken
domare kollar sånt idag?

Vägleder idrottsstjärnor
Jag frågar Peter om han
minns den första Allsvenska
fotbollsmatchen som han
dömde? Och det minns
han, det var 1999 Halmstad
BK mot Kalmar på Örjans
vall, och där hamnade han i
centrum rätt snabbt, det var
i början av september och
nästan så där klistrigt varmt
fortfarande och i en situation på plan var han tvungen
att ta ett beslut som resulterade en målchansutvisning
för det ena laget. Peter hade
möjligheten att snabbt ta sig
uppåt via Gothia Cup och
vips så hade Bunkeflostrand
en Elitdomare i fotboll, vilket
vi alla är stolta över såklart.
Idag vägleder han morgondagens idrottsstjärnor och
idrottare som behöver hans
expertis i vardagspusslet.

Krönikör
Under våren provade Peter
rollen som krönikör via fotbollssajten skånesport.se.
Totalt blev det 25 krönikor
ur ett domarperspektiv vilket han gärna vill utveckla
vidare. Peter hoppas komma
i kontakt med personer/företag som gärna stöttar den
här typen av samhällsengagemang och kunskapsspridning kring domarnas arbetsmiljö.
Text och bild:
Andreas Fornestedt
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TIPS FÖR DIG?

GÖR DET SJÄLV!

TRESPEKT.SE

Tapetsera mera!

Jag, Simon Lindh (född
och uppvuxen i Bunke
flostrand) gör tillsam
mans med mitt team, tips,
evenemang, tävlingar och
filmer. Välkommen till din
ultimata bettingguide!
Varje vecka släpper vi minst
en film där vi bland annat
kommenterar stryktipsraden mer grundligt och statistiskt. Vi kommer med råd
hur och vart man ska lägga
sina garderingar för att få
framgång till 13 rätt.
Vi brukar även släppa något
som kallas för helgtipset.
Helgtipset är tre matcher
(en trilling) som vi har hittat under helgen (fre–sön).
Dessa tre matcherna är oftast hög oddsade matcher
som vi anser är en stor del
att kunna vinna ”enkla”
pengar. Helgtipset kan också vara ett Powerplay eller
ett topptips beroende på

Vi tror på chansetta på
hemmalaget.
✔ Crystal Palace–
Southampton X,
Svårtippad match där vi
har två jämbördiga lag på
pappret, delad pott?
hur oddsen ser ut vecka efter vecka.
Under 2016 har vi planerat in 10 tävlingar som varierar månad efter månad.
Hur man anmäler sig och
hur tävlingsschemat ser ut
kommer ni enkelt kunna se
på våran hemsida.

Premier League omgång
14 den 3–5 december
✔ Man City–Chelsea 1,
svårtippat toppmöte mellan
2 guldkandidater, City vann
båda mötena förra året med
totalt 6–0 vi tror på seger
även här.

✔ West Brom–Watford 1,
Svårforcerade Wba släpper
sällan in mycket och på
hemmaplan är de ursäkta,
Ettan!

✔ Tottenham–Swansea 1,
Hemmalaget är det bättre
laget och brukar dessutom
ha enkelt för Walesarna,
säker etta!

✔ Bournemouth–Liverpool 2,
Pool ser starka ut i år men i
vanliga fall har man problem mot sämre lag. Tvåan
ska garderas!

✔ Stoke–Burnley 1,
Efter en trög start så har
Stoke börjat vakna. På hemmaplan är de alltid bra men
mot sämre lag brukar dem
ha svårt att föra matcherna,
vi väljer att sätta ett varningens finger på bortalaget.

✔ Everton–Man United X,
Mourinhos lagbygge kommer behöva några säsonger
till, poäng borta på Godison
Park är inte dåligt.

✔ Sunderland–Leicester 1,
Fjolårsmästarna Leicester
kommer vilja äga matchen
men i sådana måstematcher brukar Sunderland fixa
ihop det på något sätt.

✔ Middlesbrough–Hull 1,
Hett Nykomlingsmöte.
Hemmafördelen ger utgångsettan!
Hemsida: www.trespekt.se
Facebook: Trespekt
Twitter: Trespekt
Youtube: Trespekt

Andreas Jangenmo, jange@trespekt.se

Simon Lindh, lindh@trespekt.se

Mari Gerlach

Legitimerad sjuksköterska
Medicinsk fotvårdsterapeut

Här följer några råd inför
ditt tapetprojekt:

Non Woven tapeter sätts
kant i kant vilket gör att
skarvarna oftast blir osynliga. Tips: Vid tapetsering
med mörka tapeter utan infärgade kanter blir inte skarvarna helt osynliga.

Att välja en tapet som passar alla i hemmet kan ibland
vara en svår nöt att knäcka!
Det kan behövas fler än ett
besök i färgaffären innan
man hittat rätt. Utbudet är
ju enormt! Dessutom ska
kanske tapeten kombineras
med nytt golv eller en kulör
på snickeri eller vägg?

Underarbetet
Förutsättningarna för underarbetet kan variera väldigt,
men det finns lösningar på

allt. Grunden är att väggarna ska vara lika släta
och fina inför en tapetsering
som inför en målning. Ett
tips är att avsätta god tid till
detta moment.
Ångmaskin för tapetnedtagning, Spärrfärg för att minska risken för blåsor, spackel
att jämna ut ojämnheter, renoveringstapet för detsamma, väggslipmaskiner med
dammsugare, ja, det finns

en mängd hjälpmedel som
underlättar arbetet. Dessa
maskiner går att hyra.

Tapetsera är lätt?
Nu är det dags för det roliga,
att se resultat! ”Easy Up”
”Sätt Lätt” är moderna begrepp i tapetvärlden. Nästan alla tapeter i handeln är
tillverkade i ett Non Woven
material som inte sväller av
vatten/lim. Detta gör att
limmet kan strykas direkt på

För att ytterligare förenkla
jobbet ska man ha bra verktyg! Det kostar inte mer än
några hundralappar att utrusta sig med de hjälpmedel
som faktiskt gör halva jobbet!
Lycka till!
Pär Roslund

Butiken för både
proffs och
amatör!

Den hä
r
- städa veckan:
- jobba
- tvätt natten, lör
dag
a

- boka

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

fotvår

d!!

Tofra Färg
Årets
Företag
på Limhamn
2014

50:- rabatt vid första besöket!
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väggen, (slipper skrymmande tapetbord) alternativt på
tapetens baksida. Till skillnad mot ”vanliga papperstapeter” kan tapeten sättas
upp direkt utan väntan på
att tapeten ska svälla klart
vilket förenklar betydligt.

Vi har allt
du behöver!
Färg, tapet, golv,
poolkem, järnvaror
och mycket mer.
Välkommen in!

Lucas Rahm, rahm@trespekt.se

Nyhet!
Nu köper ni lätt presentkort
online på hemsidan!

Det kan kännas som ett
stort projekt med mycket
att tänka på inför en
tapetsering. Dock är det
precis som inför ett prov
eller en uppkörning, det
gäller att vara förberedd.

www.bunkeflostrand.nu

www.bunkeflostrand.nu

LIMHAMN: Gustavsg. 34
Tel: 040-15 29 00
Öppet: Vard 7–18, lör 9–14
www.nordsjoidedesign.se

5

Vilka projekt har ni på gång?

Oavsett storlek och omfattning är vi ett enkelt
val när ni letar efter en bra byggfirma med lokal
förankring…

MADONNA

0705 510326

Öppet alla
dagar 8–21

HSH byggplåt är din lokala plåtslagare med erfarenhet och kunnande.
Tre anledningar att välja HSH byggplåt:

1

Personligt – Den personliga kontakten är viktig för oss,
det för att båda parter blir nöjda efter utfört arbete.

2

Förtroende – Under de år vi har varit i branschen har vi
byggt upp ett stort förtroende hos våra kunder.

3

Flexibla – Vi har möjlighet att utföra alla arbeten inom
plåtslageri, kontakta oss ifall du har en utmaning.

info@hshbyggplat.se

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

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

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

Pizzerian som är här för att stanna...

Ring oss för en kostnadsfri offert redan idag!

kundkontakter, så 2002 tog
Erkann över pizzerian i egen
regi. 14 år senare ångrar han
inte sitt beslut en sekund.
– Jag är glad att jag hamnade i Bunkeflostrand, kundkontakt är viktigt och i ett
sådant här område är det
ganska lätt att bibehålla den
kontakten, många pizzerior
i Malmö har nästan bara
ungdomar som kunder, här
kommer alla åldersgrupper
och handlar pizza, det är ett
bra tecken, säger Erkann.

Erkann är 38 år, han är
kurd från turkiet född 1978
i Konya. Trots hans stora
intresse för matlagning , sallader och pizza arbetade
han i unga år med något helt
annat, nämligen som assistent på en läkarmottagning
i Turkiet där han bokade
besök åt patienter till både
allmänläkare och tandvården.

Hur ser du på att Bunke
flostrand har vuxit som det
gjort på senare år?

Hade en dröm

Vilka pizzor går mest?
– Gyrospizzan, dynamiten
och husets värsting.
Tröttnar du aldrig?
– Aldrig! Jag älskar jobbet
och att träffa människor, det
är kul med högt tempo!
Vilken är din favoritpizza då?
– Hm, det blir nog Mexicana

Erkann fann kärleken på
hemmaplan, hans blivande
fru var boende i Malmö men
befann sig i sitt hemland Turkiet och på den vägen var det.
Erkann flyttade till Malmö
1998 och försörjde sig under
fyra års tid som pizzabagare
på olika pizzerior i Malmö
samtidigt som han läste SFI,

Bunkeflostrand
Bunkeflostrand
Bunkeflostrand
Bunkeflostrand

Precis efter skylten ”Bunke
flostrand” från Limhamns
hållet ligger på höger sida
Pizzeria Madonna som
har blivit ett självklart in
slag i vardagen för många
boende i Bunkeflostrand.
Mannen bakom pizzerian
heter Erkann Köylu. När
vi kommer in står han just
med pizzaspaden i handen
och hälsar glatt! Vi slår oss
ner, bläddrar i blocket och
vässar pennan...

www.bunkeflostrand.nu

– Visst har det vuxit, det har
jag sett på min kundkrets
också, men jag tycker inte
att Bunkeflostrand har ändrats så värst mycket ändå,
säger Erkann.

Tre snabba till pizzabagaren:

han hade en dröm om att
kunna starta något eget och
plötsligt dök rätt tillfälle upp,
Pizzeria Madonna i Bunkeflostrand behövde en ny och
driven ägare. Erkann som
hade erfarenheten från sitt

www.bunkeflovvs.se
www.bunkeflostrand.nu

jobb som pizzabagare visste
direkt att detta var något för
honom. Han visste hur man
gjorde beställningar, förberedelser, skötte restauranghygien, hanterade livsmedel
och hade dessutom goda

Kaj: 0707-908590

Text och bild: Rickard Jönsson

Stefan: 0709-607770
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SPOLA RÖREN I TID!

NATTVANDRING

Hjälp till att nattvandra!

040 – 19 00 64 • 046 – 13 14 55 • SPOLARNA.COM

Nattvandring.nu är en poli
tiskt och religiöst obunden
stiftelse som arbetar för att
utveckla, stödja och främja
nattvandring i hela landet.

12,5%

RABATT FÖR
MEDLEMMAR I
VILLAFÖRENINGEN

Vår organisation består av
en styrelse (oarvoderad)
samt anställda på kansliet
som stödjer de befintliga
grupperna ute i landet. I nuläget har vi över 200 nattvandrargrupper.
Verksamheten startade offentligt 8 april 2008 och
vid detta tillfälle fanns inga
nattvandrargrupper inom
nätverket. Målet var 100
nattvandrargrupper under
det första verksamhetsåret.
Men redan den 18 september 2008 anslöt sig den
100:e gruppen. Under 2011
deltog mer än 26 000 vuxna
i nattvandring inom stiftelsen nattvandring.nu.

Vårt mål är att värna om
ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende
och dialog som annars inte
är möjlig. Just genom att
bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så får vi
en helt annan insikt och förståelse för deras situation.
Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar
att minska bruket av alkohol
och droger samt gatuvåldet
och därigenom möjliggöra

ett tryggare samhälle för
oss alla.
Våra värderingar skall genom
syras av:
• engagemang
• förtroende
• trygghet
Förutom detta skall en värdig och jämställd människosyn ligga som grund för
verksamheten, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning, etnisk eller kulturell
bakgrund.

Verksamheten drivs också
så att det, så långt det
är möjligt, skall vara helt
kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga
medlemsavgifter. Stiftelsen
förser oss med jackor, försäkring, trycksaker m.m.
– helt utan kostnad.
Vi behöver dig också, anmäl
dig på Facebook ”Nattvandrarna Bunkeflostrand”
Text och bild hämtad från
www.nattvandring.nu

”På grund av vårt unika uppföljningssystem är
vi ett av västra Skånes mest rekommenderade
servicebolag. Vi lämnar verkligen ingen kund
obemärkt!” – Ola Olofsson, VD

Hemstädning • Fönsterputsning • Gräsklippning
Plantering • Seniorservice • Målning • Inköp av mat
Ledsagning • Tvättning • Strykning etc.
God Service i Sverige AB

Tel. 040 26 66 00
www.godservice.se
info@godservice.se

Skånska Högtrycksspolarna AB och systerbolaget Repipe Sverige AB erbjuder fastighetsägare allt inom avloppsunderhåll – från planerad underhållsspolning till relining av uttjänta avlopp. 24 timmars jour vid akuta stopp. ROT-avdrag är tillämpligt på våra tjänster, ha gärna fastighetsbeteckningen
till hands vid bokning. Läs mer på SPOLARNA.COM

www.bunkeflostrand.nu

Spara 15%
genom ert
medlemskap!
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MÖTESPLATS BUNKLEFLOSTRAND

forts. MÖTESPLATS BUNKLEFLOSTRAND

”Från dag ett kändes det som en familj”

Jag visste faktiskt att den
fanns och att den är till för
ungdomar och håller till
vid vissa tillfällen inne på
Sundsbroskolans cafeteria.
Även att de arbetar för att
det ska uppstå samarbete
Mötesplats Bunkeflostrand
mellan ungdomarna/Mö
Gottorpskolan, Klagshamnsvägen 48, 218 37
tesplatsen, föreningar och
Bunkeflostrand
privatpersoner.
Och hur är
Kontor: biblioteket
bredvid Sundsbroskolan
073 - 334 29 47
det nu när jag varit med på
aktiviteter och träffat ung
domar? Det värmer gott
att umgås med de här unga
människorna och deras fri
tidsledare.
Jag har varit med vid två
olika tillfällen. Det första
var när det var spontanfotbollskväll i Sundsbrohallens
Sporthall en fredagkväll. I
början kändes det lite rörigt men det berodde på
att man precis börjat med
att man ska vara medlem

Mötesplats
För dig i årskurs 6 upp till 19 år

och att barnens vårdnadshavare skall godkänna det.
Innan och under spelandet
så möttes jag av nyfikenhet
och intresse från ungdomarna när jag berättade varför
jag var där och om de ville
berätta för mig om vad de
tycker om Mötesplats. Här
är några röster;
– När vi började här kände vi
inte varandra. Men från dag
ett kändes det som en familj

Bunkeflostrand

och vi lärde känna varandra.
Vi gör så många roliga saker
tillsammans. Åker t.ex. på
utflykt till Bokskogen. Vi har
också hälsat på andra fritids
gårdar (Zin).
– Jag började här när jag
gick i sjätteklass och nu går
jag andra året på gymnasiet.
Alla pratar med alla, även från
andra stadsdelar. Man träffar
gamla kompisar och man får
nya. Det är lagom ofta Mötes

plats är öppet. Jag kommer hit
varje gång det är fotboll (Can
dan).
Ali har gått här sen han gick
i skolan. Nu är han 25 år och
utbildar sig till sjuksköterska. Han kommer hit ideellt
och hjälper till med fotbollskvällarna. Förutom Ali så är
det fotbollsspelaren Kelly
(timanställd av kommunen)
som håller i fotbollsspelandet. Ibland händer det att
tjejer är med och spelar. Fritidsledarna från Mötesplats
är också här på dessa kvällar.
Man är välkommen om man
vill titta och prata. Spon
tanfotbollskvällarna började
som ett projekt i samarbete
med LB07 men ligger nu helt
i kommunens regi.

tjejgruppen har åkt med ledarna för att bowla. Så här
berättar de vad de tycker
om Mötesplats:
– Det är ett bra ställe. Man
träffar nya människor hela ti
den.
– Filmgruppen är bra för man
får lära sig av någon som kan
film (en av ledarna). Man får
själv välja vad i filmen man vill
göra. Vi får jobba proffsigt,
det känns som om man är med
och gör en riktig film.
Lova om jag blir sugen på att
se dessa entusiastiska ungdomars film! Jag ska fråga
om jag får se den.

– Sommargrupp tillsammans
med Mötesplats Tygelsjö
har bl.a. inneburit att ung
domarna själva har planerat
och gjort program för gemen
samma utflykter i minibussar.
Målen har varit t.ex. Tosselilla
och Pannkaksladan.
De som berättade så engagerat och trevligt för mig vid
detta tillfället var Josefin,
Sally, Karolina och Sofia.
Vem som sa vad hann jag
tyvärr inte anteckna eftersom vi pratade på samma
gång som de bowlade och
jag dessutom pratade med
en av ledarna samtidigt.

Vid det andra tillfället när
jag får gästa ungdomarna
är det skollov och en del av

Vi tror på lokala beslut
och långa relationer

Sally, Josefine, Caroline, Zofia Sally, Josefine, Caroline, Zofia

Min personliga upplevelse av
dessa två besök;
Spontanfotbollen
Man har roligt här när man
spelar fotboll för spelandets
skull, inte bara för att vinna.
Alla jag pratar med tycker att
det är mycket trevligt att träf
fas här.
- Alla pratar med alla även de
från andra stadsdelar, säger
någon.
Många har gått på Mötes
plats i många år och har här
blivit mycket bra kompisar.
Jag hade några mycket trev
liga fredagskvällstimmar med
vänliga och nyfikna ungdomar
och deras vuxna ledare. Det
värmde mycket gott att få
möta/uppleva deras gemen
skap.

Bowlingen
Att bli så trevligt bemött och
känna sig accepterad av fyra
tonårstjejer första gången
man träffas visar på vilken
styrka de har. De utstrålar
verkligen att de har det gott
tillsammans med varandra
och ledarna.
Efter att träffat er som jag
gjorde vid dessa två tillfällen
känner jag mig sugen på att
komma och träffa er mer och
att göra någon aktivitet med
er. För som någon av er sa;
– När man gör saker tillsam
mans så lär man känna varan
dra jättebra.
Text och bild:
Carina
Jakobsson

Öppen fritidsverksamhet • Telefon 073-334 29 47
Två kvällar i veckan anordnas fritidsaktiviteter på Gottorpsskolan i caféet.
Torsdag 18.00–21.00 • Tisdag (ojämn vecka) 18.00–21.00 • Fredag (jämn vecka) 18.00–21.00
När det är öppet så är det två ledare som arbetar. För att vara med så ska man vara medlem (gratis) genom
att man fyller i en blankett och att vårdnadshavare skriver på.

Vi finns nära dig på Hyllie Stationstorg.
Välkommen!
Vi utgår från Limhamn och arbetar
för såväl företag som privatpersoner
i Malmö med omnejd.
Hyllie Stationstorg 13, våning 2
tel 040-92 20 00
handelsbanken.se/hyllie
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Kontakta oss gärna för mer
information, ring 0703-17 75 75!
www.bunkeflostrand.nu

www.bunkeflostrand.nu
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ERA HÅKAN SKÖLD FASTIGHETSBYRÅ

LB07

Hösten är här!
Den mysiga hösten är kom
men. Bladen faller ned från
träden och de som finns
kvar, skiftar i de vackraste
av färger... rött, orange eller
gult. Underbart! Jag tänder
en massa ljus, tänder vår
mysiga brasa och äter goda
soppor och grytor. Härligt!
Efterfrågan på bostadsmarknaden är fortfarande
mycket stor. Vi hade en
kort konstpaus efter
att reglerna för amorteringskravet ändrades, men detta har
sedan flera månader
balanserats och försäljningspriserna är
åter på topp. Vi har
många spekulanter som har finansieringen
klar och
som bara

Damallsvenskan
Lagom till 10-års firandet
går LB07s damlag upp till
Damallsvenskan.

väntar på att rätt bostad ska
komma ut på marknaden.
Har du tankar eller frågor
om ditt boende så välkommen att besöka mig på vårt
nya kontor på Malmö live
eller ring mig gärna.

Att vinna på beställning är
aldrig lätt och att bära favoritskapet skapar press men
spelare och ledare har under året visat upp en imponerande vilja och ett fokus
och målinriktning som signalerade att den här chansen kommer man aldrig att
släppa ifrån sig.

Min hund, Angus, stortrivs
i sitt Bunkeflostrand. Han
har några hundtjejkompisar
som han gärna busar med
och rastplatsen är hans
favorit. Han gillar att busa
bland löven som fallit!
Var ni på Hantverksmässan som
Villaföreningen
anordnade i september? Vilken uppslutning! Vi träffade
på många av våra
kontakter, kunder
men också en del
av mina grannar
där. Superkul för

Imponerade vårsäsong

mig som bor i Bunkeflostrand! Hoppas att vi ses
på Julmarknaden den 10
december! Ser ni mig ute på
hundpromenad eller på ICA
så hälsa gärna.

Jag önskar er alla en riktigt
härlig höst!
Isabella Karaszi – din lokala
mäklare i Bunkeflostrand
0733-531591

Redan förra året var man
nära men lyckades inte hela
vägen. I år tog man kommandot direkt och med
en imponerade vårsäsong
hade laget skapat ett stort
avstånd till toppkonkurrenterna Hammarby och Växjö.

Föreningens filosofi

Under hösten har det rullat

på av bara farten och med
fyra omgångar kvar kunde
laget säkra platsen i damallsvenskan 2017. Man gör det
med föreningens filosofi och
målsättning med spelare
från egen ungdomsverksamhet eller spelare från
närområdet. Hela 19 spelare
kommer från närområdet.
Medelåldern är låg i laget
och endast AIK har lika ung
spelartrupp som LB07.

Flicklaget växer

Vägen till damallsvenskan
har varit frukten av ett strategiskt arbete under flera
år och föreningen har metodiskt byggt upp en stark
flickverksamhet. Nämnas
kan att föreningens flicklag
växer och antalet flickor blir
allt fler. Sportsliga framgångar för de äldsta flick
lagen borgar för att återväxten är god. En bättre

10-årspresent är svårslaget
och nu pågår förberedelserna för att få allt på plats till
april 2017 när det blir premiär för spel i damallsvenskan.

Avtryck
LB07 tjejerna skördar inte
framgång bara i klubben

utan Olivia Welin, Saga
Ollerstam, Nellie Lilja och
Elina Lenir har alla gjort avtryck i ungdomslandslagen
under året.
Johan Andersson
Klubbchef LB07

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

Årets julmarknad kommer inte att se ut som tidigare år!
Den här gången vill vi bredda utbudet och se till
att det verkligen finns något för alla.
I år sker t.ex. evenemanget ute på gröningen vid ICA’s
parkering kl. 10–16. Det kommer att finnas marknadsknallar
som säljer allt från godis till hemdekorationer och smycken,
barnkaruseller, chokladhjul, matvagnar med belgiska våfflor
och churros m.m. På scen kommer Bunkeflo kyrkokör att
sjunga, Malmö kulturskola kommer att bjuda oss på en blockflöjtskonsert och sist men inte minst kommer Elsa & Olof från
filmen ”Frost” att uppträda inte mindre än två gånger under
dagen. Utöver allt detta kommer såklart de lokala föreningarna
att finnas på plats med kaffeförsäljning, korvgrillning tillsammans med Nattvandrarna och en del andra lokala företag...

Vi är glada att kunna meddela att Thomas
Lindgren som är ögonveterinär kommer att börja hos oss i november på måndagar.
Han tar emot alla slags ögonproblem och ögonlyser även inför avel.

Som vanligt kan du boka tid direkt dygnet runt hemifrån på

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

Kom och hälsa på oss, sup in atmosfären och dofterna
och känn julkänslan tillsammans med oss...

Gilla oss på Facebook!
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VÅRA SENASTE AKTIVITETER

VÅRA SENASTE AKTIVITETER

Tillsammans gör vi Bunkeflostrand levande!
Villaföreningen försöker hitta aktiviteter som engagerar
och intresserar de boende i Bunkeflostrand. Har du nå
got önskemål om vad vi ska erbjuda för temakvällar eller

andra aktiviteter, är du hjärtligt välkommen att höra av
dig. Vi marknadsför våra aktiviteter främst på Facebook,
hemsidan och i skåpen på ICA och Pizzeria Madonna.

Valborg 30 april
Vilken härlig Valborg det blev trots hot om regn!
Mycket folk i alla åldrar, trevlig underhållning av Pontus Stenkvist, vackra vårsånger av Bunkeflo kyrkokör,
tjusig brasa, god grillad korv och härlig stämning, vad
mer kan man önska? Valborg är den största och mest
kostsamma aktiviteten vi har under året och därför är
vi väldigt beroende av våra medlemmar för att kunna
fortsätta med detta evenemang.

Barnloppis 7 maj
Så kom då äntligen vädret alla väntat på! Och Villaföreningens årliga barnloppis! Alla bord var bokade
och det var verkligen välfyllt med barnsaker. Loppisen
var väldigt välbesökt trots att det var långhelg och
trädgårdsväder... Vi vill härmed passa på tacka alla
som kom och gjorde vår Barnloppis till en succé... Vi
lämnade allt kvarlämnat, leksaker och kläder till Emmaus som ser till att det kommer till användning igen.
Tack för er generositet!

Run for hope 8 oktober
Idag deltog Villaföreningens styrelse i ”Run for Hope”
till förmån för Barncancerfonden och arrangerat här
i Bunkeflostrand av Therese Österlind & Co. Många
ställde upp för denna goda sak, både unga och gamla.
Man kunde välja mellan att springa 5 km eller springa/
promenera 2,5 km. Efteråt bjöds det på sportdryck och
frukt. Mycket trevligt initiativ!

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.
14
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Trafikmanifestation 6 oktober
I sedvanlig ordning stod vi lika givet som solens uppgång åter på plats i den hetsiga trafiken genom Bunkeflostrand. Våra årliga trafikmanifestationer uppskattas
av många, något som blir tydligare och tydligare för
var gång. Många har dock inte observerat att det är
30 nu ALLTID på Gottorpsvägen utanför skolan, inte
bara under terminerna...Tack till er som sänkte farten
förnuftigt!

Hus- & Hantverksmässan 24 september
Vilken succé! Ett högt besökarantal, många nya kontakter förmedlade, fint väder och glada barn! Vi ser
med stor spänning fram emot nästa år då vi tänker
upprepa detta event. Vi vill tacka alla som hjälpt oss
med genomförandet, föreningsmedlemmar och frivilliga. Sist men inte minst vill vi också tacka alla övriga
sponsorer och lokala företagare som utan tvekan
ställde upp och gjorde sitt yttersta för att visa upp sin
verksamhet i förhoppning om att öka nyttan för de boende i Bunkeflostrand och samtidigt stärka den lokala
företagsamheten.

Mats Andersson 7 november
Temakväll med rubriken ”Hur har du haft det på
Internet idag”? En väldigt matnyttig föreläsning! Mats
Andersson som driver företaget Netscan är en av
Sveriges mest anlitade föreläsare när det gäller riskexponering online samt internetsäkerhet för barn och
unga. Han håller föreläsningar och utbildningar i sin
kamp och strävan efter att skapa en trevligare vardag
för våra unga användare av Internet. Ett av Netscans
viktigaste budskap till våra unga är att de ska våga
prata med sina nära vuxna om det som de ser och
upplever på Internet.

Årsmöte 2017
Bunkeflostrands villaförening sammankallar till årsmöte måndagen den 13 februari
kl. 19.00 i Birgittasalen, Strandkyrkan. Alla som kommer till årsmötet är med
i en utlottning av fina priser. Naturligtvis bjuds det på fika!

www.bunkeflostrand.nu
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ÄNGSDALS SKOLOR

forts. ÄNGSDALS SKOLOR

Projekt ”Barnkonventionen”
Ängsdals skolor är en fri
skola i Bunkeflostrand.
Företaget startade 1994
upp med förskolorna
i Bunkeflostrand och
Klagshamn. Nu ingår
även en förskola i Lim
hamn. Våra tre förskolor
har ett nära samarbete.
Barnen som går i Bunke
flostrand har möjligheten
att fortsätta på företa
gets grundskola.
Sedan 2012 arbetar Ängsdals skola 1–16 år med entreprenöriellt lärande, det
ett är synsätt och arbetssätt
som tillsammans med Reggio Emilia filosofin (italiensk
grundare, Loris Malaguzzi),
läroplanen för förskolan och
pedagogisk dokumentation
bildar en kompletterande

Ett tillåtande klimat
gemensamma ledord för
detta stimulerande arbetssätt är lust, kreativitet,
självständighet och stolthet.
Ledordens innebörd bidrar
till att barnen vågar testa
olika problemlösningar och
är inte rädda för att misslyckas och vi vill att barnen
har med sig detta förhållningssätt när de en dag slutar på Ängsdals skolor.

Barnstyrt entreprenör
iellt lärande
fyrklöver där man ser barnet som rikt, kompetent och
kreativt.

Lust, kreativitet, självständighet och stolthet
Entreprenörskap
handlar
också om att använda sig
av kompetens innanför förskolan/skolan samt aktörer
utanför som t.ex. samarbete

med äldreboendet Storskarven, utställningar på
biblioteket samt samarbete
med eleverna från vår skola i form av” Hälsovecka”.
Genom dessa samarbeten
och nya relationer med andra utanför sin egen avdelning stimuleras barnens
motivation, inre drivkrafter och arbetsglädje. Våra

Två forskare från Malmö
Högskola, Jonas Alwall &
Balli Lelinge har genomfört
en studie på både förskolorna och skolan. Studien heter
”Mot gemensamma mål –
om entreprenöriellt lärande
som
gränsöverskridande
arbetsmetod”. Förskolorna
har enligt studien kommit
långt i sitt entreprenörskap

och använder sig både av
yttre och inre kompetenser
på förskolan/skolan och aktörer utanför förskolan. Ett
exempel är vårt gemensamma projekt kring Barnkonventionen där ett till en början pedagogplanerat projekt
övergick till ett barnstyrt
entreprenöriellt lärande där
barnen tog över rodret och
pedagogerna backade från
planeringen och följde efter
barnens inflytande, drivkrafter och intresse.

Startas en process

Visste du att man genom att
installera solpaneler faktiskt kan slippa
betala för sin elförbrukning?
Det är möjligt, dessutom enklare än du trodde…
Ring oss redan idag för kostnadsfri konsultation!
Rickard 0709-880803 • Andreas 0709-880804

Projekt, Barnkonventionen
påbörjades i okt 2015 med
utgångspunkten att; ”Vuxna
vet att barn har rättigheter,
men är barnen medvetna
om sina och andras rättigheter”. Detta är ett fortlöpande, främjande projekt
som har kommit till försko-

Artikel 12 ”Barns rätt att
göra sin röst hörd och
komma till tals i frågor som
berör dem”

Detta material grundar sig
på följande artiklar;
Artikel 2 ”Alla barns lika
väärde och rätt till skydd
mot diskriminering”
Artikel 3 ”Barns bästa”
Artikel 6 ”Barns rätt till liv
och utveckling

När arbetet påbörjades visade barnen på olika sätt hur
betydelsefullt detta ämne
var för dem så till den milda
grad att de ursprungliga planerna släpptes och pedagogerna tog en medforskande
och stödjande roll.

Barnråd
Arbetet har fortsatt även
denna höst ute på alla avdelningar och gemensamt i det
som har fått namnet; BARNRÅD. I detta forum möts ett
barn och pedagog från varje
avdelning och framför vad
sin avdelning röstat fram. I
höst var det aktuellt att rösta fram tema för Höstfesten
som blev filmtema.

Charlotte Overup
Förskolechef Ängsdals förskolor
040-36 34 51
charlotte.overup@angsdals.se

Vi genomför dina trädgårdsdrömmar!
w Anläggning
w Stensättning
w Skötsel & underhåll

SOLKRAFT

Kontakta oss för gratis konsultation
om hur vi kan hjälpa just dig!

SVERIGE
www.solkraftsverige.se
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lan för att stanna och utvecklas. Vi använde oss av
material om barnkonventionen utgivet av Unicef.

Kunskaper kring barns rättigheter, hur man är en bra
kompis, hur man gör om
man gjort någon ledsen, hur
man gör någon glad och hur
man bemöter varandra och
varandras olikheter är för
oss på Ängsdals skolor ett
otroligt viktigt arbete för att
skapa en positiv inställning
och ett tillåtande klimat där
barnen har aktivt inflytande
på sina förskolor. Ängsdals
förskolors pedagoger strävar efter att tänka normkritiskt och har ett medvetet
arbetssätt i genusfrågor och
andra likabehandlingsfrågor.
Om ni tycker att vår verksamhet verkar intressant,
är ni hjärtligt välkomna att
ta kontakt med oss eller om
ni önskar att starta ett samarbete med någon av våra
förskolor eller skola. Litet
som stort eller varför inte
komma på ett studiebesök!

Gren & Sten i Skåne AB
Strandgårdsvägen 10, Bunkeflostrand
Telefon 040-630 01 07
info@grensten.se • www.grensten.se

www.bunkeflostrand.nu
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NYFIKEN PÅ

forts. NYFIKEN PÅ

Bibliotekarie Jesper Pettersson
Nu fortsätter vi med att
ge er möjlighet att stifta
bekantskap med fler per
soner och verksamheter
i Bunkeflostrand. Turen
är kommen till Bunke
flostrands bibliotek och
vår bibliotekarie Jesper
Pettersson.
Hur länge har du arbetat som
bibliotekarie och hur länge i
Bunkeflostrand?
– Jag har arbetat som bibliotekarie sen 2002 och i
Bunkeflostrand sedan 2003.
Har du arbetat med något an
nat innan du började arbeta
som bibliotekarie?
– Ja, jag har haft olika sorters fabriksarbete bl.a. på
tryckeri. Jag har också arbetat som hantlangare inom
snickeri.

Hur ser den närmsta fram
tiden ut för biblioteket?
– Ett annat klassificeringssystem av böcker är påbörjat. Det gamla, SAB, bestod av bokstäver. Det nya,
Dewey, består av siffror.
Förändringen görs för att
det ska underlätta internationellt samarbete. Ett nytt
utlåningssystem har införts
som innebär att alla böcker
får ett chip. Detta innebär
också att lånekortet byts ut
vid nästa lånetillfälle. Det
finns en ny Biblioteksplan
för Malmö Kommun. Omorganisation av biblioteken blir
det också när Stadsområdena i kommunen försvinner.

Vad är det som gör att du
arbetar som bibliotekarie?
När jag efter några år med
ämnesstudier på Universi
tetet (idé- och lärdoms
historia, filosofi och engelska) ville bestämma mig för
en yrkesinriktning blev det
bibliotekarie. Jag har alltid
tyckt mycket om böcker och
bibliotek.
Hur samverkar ni med andra
verksamheter?
– Med Mötesplats Bunkeflostrand (12–19 år) har vi
projekt tillsammans t.ex.
skrivcirkel och filmprojekt
(eventuellt kommer den att
visas). För de yngre barnen
ordnas det sagostunder. Hit
kommer bl.a. förskolorna.
Det blir även sagostunder på
andra hemspråk. När det anordnas Föreningsdag i Bunkeflostrand medverkar vi där.

Alla klasser i Grundskolans
årskurs 2, 5 och 8 får besöka
oss för Bokprat. Då pratar
vi om vad det innebär att
vara en läsare, hur man utvecklar sitt läsande och om
hur stor och rik böckernas

värld är samt att Biblioteken
är paradis på jorden. Vi har
också en möteslokal för max
12 personer här. Denna kan
användas av föreningar och
privatpersoner. Flitiga användare är bl.a. PRO och SPF.

Vi tar ansvar för miljön!

Vad brinner du för att arbeta
med och att utveckla på bib
lioteket ?
– Jag brinner för att skapa intresse för demokratin och litteraturen i egen
rätt. Demokrati och läsning är intimt förknippade! Utan läskultur blir det
ingen levande demokrati.
Jag vill gärna att vårt bibliotek ska vara en otvungen
och trivsam mötesplats.
Läskultur är ett nyckelord
för oss, vi vill inspirera till en
rikare läskultur i samhället.
Vi vill också vara en symbolisk plats i lokalsamhället för
demokrati, gemenskap, delaktighet och tillit.

biblioteket fått ökade anslag
så att det räcker till t.ex. mer
öppethållande?
– Inte än.
– Vilka tankar vill du dela med
dig om biblioteket till oss som
bor i Bunkeflostrand?
Det viktigaste för oss är
det vardagliga arbetet ute i
biblioteket och alla samtal
med besökarna. Ett mindre
bibliotek har inte samma
resurser som ett större men
kommer ofta närmre sina
användare och har bättre
möjligheter att skapa bra
möten och relationer, något
som ökar möjligheterna till
delaktighet och kvalitativa
förmedlingstillfällen.
Inte
minst är mötena med våra
besökare viktiga för oss som

Nu när det är så många fler
invånare i Bunkeflostrand, har

T E LL
DÄCKHO

Service
från 1500:-

Bunkeflo Bilservice
Klagshamnsvägen 4, 218 36 Bunkeflostrand • 040-51 07 76

Rörelse och
tätningsfogar
utgör en viktig
del i ert hem.
Att underskatta
detta kan bli dyrt.

Vi lämnar 10% rabatt till villaföreningens medlemmar i samband med bilreparationer!
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arbetar här, mycket av det vi
kan lär vi oss nämligen av
dem.

Jag hade några mycket trev
liga och givande timmar un
der intervjun med Jesper.
Lärorika och tankeväckande.
I Sverige har vi en biblioteks
lag (hade jag glömt) och tan
kar om vad vi har biblioteken
till. Vad är skillnaden på ett
bibliotek och en bokhandel
förutom priset? Är ni nyfikna
på det eller något annat så
tror jag att Jesper och Henrik
mer än gärna diskuterar om
det finns tid. Känslan jag får är
att de i största mån tar sig tid
till oss besökare. De är intres
serade av oss och det känns.

Text och bild:
Carina
Jakobsson

Låt oss ta hand om alla mjuka fogar!

FOGMA
VI KAN MASSA

Martin 0736-738073
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VILL DU HA BÄST BETALT FÖR
DIN BOSTAD?
ERA Håkan Sköld Fastighetsbyrå är en mäklare med mer än 30 års
erfarenhet av försäljningar i Bunkeflostrand.
Det som skiljer oss från andra mäklare är att vi genom vårt samarbete med
ERA även har många köpare från hela världen. Vi satsar inte på att vara
störst, utan att vara bäst.
Anlita vår Isabella som själv bor i området!

Isabella Karaszi
070-910 52 27
isabella.karaszi@erasweden.com
www.erasweden.com

LOKALT. GLOBALT. PERSONLIGT.

