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Ordföranden har ordet
Ett nytt verksamhetsår
har inletts. Vi har fått in
nya i styrelsen Philip Ahreskoug, Christian Helldahl och Ewa M. Nilsson.
Jättetrevligt. Jag tycker
att vi har en bra sammansättning i styrelsen.
Nu är vi nästan fulltaliga,
vi saknar en suppleant.

alltid med på vår agenda.
Hur kan vi fortsättningsvis
påverka förändringar och
beslut? Medborgarförslag
är viktiga och att du som
enskild agerar.
Vad händer nu i vår?
Vi anordnar som vanligt
Valborgsfirandet nere vid
gamla pumphuset, Strandstigen som vanligt.

Barnloppis den 13 maj. Gå
in på vår hemsida för mer
information www.bunkeflostrand.nu
Nu när solens varma strålar letar sig fram, då tar jag
mitt kaffe sätter mig ute på
min bänk och bara njuter av
solen och fågelkvitter, sakta
men säkert börjar naturen
vakna till liv. Det som visar

Äntligen vår!
att våren är på gång hemma
hos oss är att vi tar fram vår
husbil från vinterförvaringen. Ser till att den är fix för
fight. Det är en frihetskänsla
att ta bilen och köra ut i naturen, vakna på morgonen
och höra vågornas brus och
titta ut över ett öppet hav
eller en lummig natur vid en
insjö.
Det finns många fina platser
att upptäcka. En promenad
eller cykeltur i naturen är
verkligen härligt. Med husbil upplever man naturen på
ett annat sätt. Vi får se vad
det blir för destinationer i år.
Kanske Gotland i början på
juni. Vi tar det som det blir
och njuter.
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Jag ser framemot ett aktivt
år. Du som är boende i Bunkeflostrand: Ge oss tips på
vad du vill ska hända. Vi i
styrelsen vill att Bunkeflostrand ska upplevas som
en villastad. Den planerade
och genomförda förtätningen av Bunkeflostrand
medför att den känslan förminskas.

Önskar er alla en härlig vår
och sommar!
Ingegerd Thulin
andra
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ökar, alla har inte möjlighet att åka kommunalt eller
att cykla, den frågan finns

Gälle
erbjudand r
en.

◗ PCJou
Haglösa ren
Erbjuda 103, 231
96
fri fram nde: 10% Trellebor
g.
körning. rabatt
på allt Telefon 0410
utför t
arbete, -33 11 77
dessutom

◗ Pizz
eria
Klagsham Madonn
Erbjuda nsvägen a

(Gäller nde : Köp 5, Bunkeflo
stran
kan ej nr. 1–32 på en pizz
d.
a för
komb
meny
enda Telefon

n år 2017
040-51
st 69:❑ ❑ ineras med andra
). Kan
04 23
utnyttjas !
erbjudand
❑ ❑
vid 8
en.
tillfäll
en och
❑ ❑

❑ ❑
◗ Salu
bis
Telefon – Ett företa
g inom
0707-46
Erbj
friskv

uda
71
ård med
av giltig nde: 10% 71
perso
t med
raba
nligt enga
lemskort. tt på alla
gema

beha
ng
◗ Sec
ndlingar
urita
mot
s
Telefon
Hemlarm
uppvisand
e
Erbjuda 010- 470 14
74
nde:
Se vårt
erbju
◗ Skå
dand
nsk
e på www
Telefon El- & Data
.securita
0708
tjän
Erbj
-49
st
slarm
uda
71
.se
ex mom nde: 10% 17
på varje
s.
timme.
Timpris
◗ Spo
larn
480-10%
Industrig a
= 432:
Erbjuda atan 96,
Kristians
nde
fören
ingens : 12,5% raba tad. Tele
fon
medlemm tt på
samtliga 040-19 00
ar.
arbeten 64
till villa-

Ordförande

oss !

MED
LEM
SKOR

2 07:2
2

ts adre

ss

STYRELSEN 2017
Ordförande:
Ingegerd Thulin
070-600 71 84. E-post: ingegerd.thulin@bunkeflostrand.nu
Vice ordförande/Kassör:
Rolf Lundahl
040-15 39 18. E-post: r.lundahl@ownit.nu
Sekreterare:
Lena Svensson
E-post: lena.svensson@bunkeflostrand.nu

Isabella Karaszi – din lokala
mäklare i Bunkeflostrand
0733-531591

na. Räntehöjning i USA har
sakteligen påbörjats, detta
ger så klart ringar på vattnet
även i Sverige på sikt. Vi följer med spänning vad våren
och sommaren har att erbjuda. Våren brukar annars
ofta kännetecknas av fler
bostäder till salu, framför
allt villor. Kan detta påverka
priserna något må tro?

Samtidigt så byggs flera
områden i Malmö ut. Runt
Malmö Central pågår byggandet av nya områden som
spås bli väldigt bra. Intill
vårt citykontor på Citadellsvägen förbereder man för
att bygga nya, moderna
lägenheter (oj, så snabbt
de såldes!) och inte minst i
Bunkeflostrand där nya hus,

Öppet alla
dagar 8–21

T 20
17

-01-1

Hushålle

skolor och dagis planeras.
En sak är i alla fall säkert,
det är en väldigt rolig marknad att jobba i och jag ser
med spänning på Malmös
framtid!

Öppet alla
dagar 8–21

I Stockholm har priserna
stabiliserat sig något de
senaste månaderna och
många Stockholmsmäklare
vittnar om färre spekulanter
på visningarna. Vi märker av
samma mönster i Malmö.
Detta gäller både lägen
heter och villor. Marknaden
är fortfarande het, bara inte
glödhet som tidigare. Priserna har gått upp kraftigt
de senaste åren men vi känner nu även av en viss tveksamhet bland spekulanter-

2017

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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Är du medlem i villaföreningen?

Vi börjar närma oss våren
med stormsteg. Vårvindarna känns i luften och
vårblommorna tittar fram
i rabatterna. Samtidigt
som vi går en stabil och
ljusare årstid till mötes så
har vi en allt mer osäker
fastighetsmarknad.

Ledamöter:
Rickard Jönsson E-post: rickard.jonsson@bunkeflostrand.nu
Marita Malmgren E-post: marita.malmgren@bunkeflostrand.nu
Andreas Fornestedt E-post: andreas.fornestedt@bunkeflostrand.nu
Christian Helldahl E-post: christian.helldal@gmail.com
Suppleanter:
Philip Areskoug E-post: philip@areskougfilm.se
Ewa M Nilsson E-post: mammaewa59@gmail.com
Revisorer: Jan Hasselgren och Ingrid Mardell

Detta nummer ges ut av Bunkeflostrands villaförening.
Ansvarig utgivare: Ingegerd Thulin.
Layout och original: Originalaren

Revisorssuppleanter: Christina Persson samt en vakant

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

Valberedning: Vakanta platser

För dig över 18 år.

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

BUNKEFLO GILLE

Lernacken
Vi vill tipsa om ett utflyktsmål i vårt närområde som kanske inte alla
har upptäckt ännu. Varför inte packa ryggsäcken
med kaffe och kanelbullar och ge sig iväg till fots
eller med cykel till Lernacken.
En fin asfaltsväg sträcker
sig runt hela halvön. Vägen
har ett par långa uppfarter
men är trots det lättgången.

Längs vägen finns flera bänkar där man kan vila sig och
njuta av utsikten. Här finns
ett rikt djurliv. Både till lands
och till sjöss häckar många
olika sorts fåglar. Har man
tur kan man även se sälar.
Vägen kantas på många
ställen av buskage med
bland annat hagtorn, nypon och inte minst havtorn
vars orange bär är mycket
C-vitaminrika. På Lernacken
finns även flera mindre stigar som används flitigt av
joggare.
Picknicken äts med fördel
på den södra sidan där man
kan vandra en bit upp till
Olafur Eliassons skulptur
”The Tower”. Härifrån har
man en fantastisk utsikt i
alla väderstreck.
I öster syns Hyllies nya siluett och Bunkeflos kyrk-

På väg upp för backen.

Kan du detta om Bunkeflostrand?
Axeltorp: Hus vid Klagshamnsvägen byggt 1905 av
Hans ”greve” Hansson. Från
1920 till 1962 Frälsnings
armens barnhem (”Barnalyckan”). Nu skoldaghem.
Bagers ängar: Folkligt namn
på strandmarken som ägdes
av Petersborgs gård. I början
av 1970-talet köpt av Malmö
kommun. Nu ”Fjärilsgate
området”.

Asfaltvägaen under Öresundsbron.

spira sticka upp, i söder
syns Stenören, Strandhem
och Klagshamnshalvön. Vid
klart väder kan man skymta
Falsterbohalvön.
Stenören är små öar och
en halvö som är förbunden
med Lernacken. Innanför
Stenören har Malmö Stad
anlagt ett par dammar och
i åtminstone en av dem
planterat ut den utrotnings

hotade, fridlysta, grönfläckiga paddan med gott
resultat. I väster ser man
högbron med Köpenhamns
byggnader i bakgrunden.
Vänder man sig mot norr
ser man Malmös stoltaste
byggnad, Turning Torso,
med Sibbarp och Öns nya
byggnader i förgrunden.
Text och bild:
Lena och Arvid Svensson

Breplatsen: Plats vid stranden nedanför nuvarande Fiskaregränd där fiskarna hade
sina fiskehoddor och där sillgarnen hängdes till tork.
Bunkeflo Väster: Namn på
Bunkeflo bys strandmark
från sekelskiftet fram till
1960-talet. Nu del av Bunkeflostrand.

Bomhög: Ättehög från sen
bronsålder, vid rondellen
Klagshamnsvägen/Fjärilsgatan/Bomhögsgatan. Togs
bort när Klagshamnsvägen

Porse hauffun: Namn på
hamnanläggning i Bunkeflo bys strandmark nämnt i
danskt dokument från 1522.
Låg troligen på Stenören.

rätades ut 1974. Förutom
bronsåldersfynd
hittades
även en hällkista från stenåldern, järnålderfynd och
silvermynt. Den hette från
början Bogen Hög, som på
danska betyder vårdkase.

Grevens park: Namn på
träddunge nära stranden
på Vintrie bys strandängar,
som till stor del ägdes av
grevefamiljen Hamilton från
1700-talet fram till 1930-talet. Var på 1950-talet nudistkoloni. Nu park och lekplats.

Holmströms affär: Bunkeflo strandmarks första affär
startad 1914. Låg i ett gammalt småbruk i sydöstra
hörnet av Bunkeflovägen
och
Klagshamnsvägen.
IOGT hade spritfri dans på
1920-talet och man visade
också film.
Kärringahollet:
Folkligt
namn på djup vik i Stenörens
södra ände, nu igensandad
i mynningen. Enligt sägnen
skall en bondhustru ha försvunnit där med häst och
vagn när hon gick genom
isen under stenhämtning till
husbygge.

Stenören: Namn på långsträckt ö utanför Bunkeflo
strandmarks norra del och
Hyllie strandmarks södra del.
Hyllies del är nu kalkutfyllnad
och brofäste, medan Bunkeflos del är orörd.
Texten tagen från skriften
”Äldre och yngre Bunkeflonamn” skriven av Bert Persson.
Vill du veta mer om Bunkeflos
historia?
Bli då medlem i ”Hembygdsföreningen Bunkeflo Gille”.
Årsavgiften 50 kronor sättes
in på Bankgiro 5489-7160.
Hemsida: www.bunkeflogille.se

Vi kan våra gator.

Ur arkivet: Denna bild är från Lernacken när man tippade sten från kalkbrottet. Huset till
vänster i bild är Ängslättsskolan. Gården i bakgrunden till höger om lastbilen hette Betesgården men i folkmun benämndes den Ängagården och var bara drygt tjugo år gammal när
den revs. Platsen är numera Grevens park. Bilden är från 1962 eller möjligtvis 1961.

Utsikt över Stenören.

Nyhet!
Nu köper ni lätt presentkort
online på hemsidan!
Mari Gerlach

Legitimerad sjuksköterska
Medicinsk fotvårdsterapeut

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

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

- boka

fotvår

d!!

Kontakta oss för att
boka en fri värdering.
040-36 36 80 • Övägen 8 A, Limhamn • info@landgren.com

landgren.com

Fotvård är ingen lyx, det bara känns så!
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BUNKEFLOSTRANDPROFILEN

forts. Marianne Mörck

Marianne Mörck, artist
Åter igen gör hon oss den
äran att hålla vårtalet
på vår villaförenings Valborgsfirande. Vad är det
första hon gör (efter att
hälsat på mig) när hon
kommer hem till mig för
första gången någonsin?
Jo, hon sätter sig ner på hallgolvet och gosar med vår
Flattehund, Sally. Länge sitter vi så. Hon med Sally lugnt
vilandes på hennes ben och
jag sittandes på halltrappan.
Där börjar flera timmars
mycket gott frågande och
berättande. Hon tar sig tid
till detta trots att hon har
mycket på gång. Vilket inte
är så ovanligt för Marianne,
att bry sig om och att vara
nyfiken på andra människor.

Sångerska, skådespelare,
regissör, konferencier
och föredragshållare
Meritlista ett urval; Kvällspostens Thaliapris, Guldmask för ”Bästa kvinnliga
biroll” i Kristina från Duvemåla, Årets Skåning, Malmö
stads kulturpris, SDS´s kulturpris och Litteris et Artibus (latin för För vitterhet
och konst. Kunglig medalj).
Vad har hon sjungit, skådespelat och regisserat?
Listan är oändligt lång. Hon

vill göra med sitt
liv; SJUNGA!

har sjungit i operor, musicals. Skådespelat på teaterscenen och i långfilm och
TV-program.
Regisserat
musikals och operor (även
utomlands). Varit röstskådespelare i tecknade filmer.

Vägen till Scenskolan
När man får lyssna när hon
håller föredrag och berättar om sitt liv så är det inget
som kan få dig att sluta lyssna. Jag upplevde det själv
när hon gjorde detta på en
sjukdomsförenings årsmöte
för några år sedan. När jag
gick därifrån var jag varm inombords av att en människa
som har haft det kämpigt på
vissa sätt under sin uppväxt
har haft styrkan att aldrig
sluta tro på vad det är hon

Hon är adopterad
som 8-månadersbarn av föräldrar i
40-årsåldern som
inte tyckte att det
passade sig att
”vara vid teatern”.
Pengar till sånglektioner bidrogs det
absolut inte med.
Vad gör 18-åriga
Marianne
då?
Skaffar sig ett hotellstädningsjobb
för att bekosta det
själv. En ettårig utbildning till sjukvårdsbiträde
ledde sedermera till jobb
som det. Andra sysselsättningar hon har haft är bl.a.
kontorist på bilregistret i
Göteborg som är den stad
hon växte upp i. Kassörska
i en liten livsmedelsaffär i
Limhamn (där Linnea ligger
nu) innan hon fick anställning på Malmö Stadsteater.
Hela tiden tog hon sånglektioner. Så småningom blev
hon anställd i kören på Stora
Teatern i Göteborg. Genom
dess försorg så fick hon gå
en utbildning på Scenskolan
i Göteborg.

Flyttade till Malmö
1977 började hon som extrakorist på Malmö Stads-

annat sätt på senare år även
om jag har egna barn.
teater och fick så småningom ett solistkontrakt. Till
Malmö flyttade hon med sin
sambo som hade fått kontrakt på Malmö Stadsteater.
Tillsammans med honom
drev hon även ett tag kantinen inne på teatern och
även
Teaterrestaurangen
när dessa två gick i konkurs. Nya utmaningar och
få prova på olika genrer hör
ihop med hennes ödmjuka
nyfikenhet.
På Malmö Stadsteater har
hon medverkat i ett fyrtiotal uppsättningar som solist
eller regissör. När jag frågar
hur hon kom in på att regissera så berättar hon om hur
det är när hon gör det. – När
jag regisserar människor då
lever jag, att förstå varandra.

Som barn fick inte Marianne höras eller stoja
När hon berättar så är det
många starka beröringspunkter med det jag själv
känner när jag arbetar med
barn 1–5 år. För Marianne;
när skådespelaren hittar
känslan och kan uttrycka
den och jag när barn upptäcker att de lärt sig eller förstår något. Våra ögon tindrar ikapp för det go’a detta
väcker. Barn, säger Marianne har jag upptäckt på ett

Som barn fick inte Marianne höras eller stoja. Hon
blev uppklädd i finkläder
och skor. Om hon skulle på
maskerad så ville hon vara
clown eller t.ex. bagarfru.
Detta kom inte på fråga;
1800-talsdam fick det bli.
Nu tar hon igen det här
med kläder. Sköna och bekväma ska de vara. Så inte
visste Marianne att det var
ett baddräktsöverdrag hon
köpte och hade på sig när
hon tog emot sin medalj av
kungen. Det uppenbarade
sig först när hon ville köpa
fler i samma bekväma modell av ”aftonklänningar” i
affären.
Arbetskläder, sköna såna
blir det möjlighet att bära
vid repetitioner inför kommande uppdrag som består
av Nallekonserter på Malmö
Live, spela på Ystads teater i

sommar, spela en roll i ”Evigt
ung” på Intiman och leda
Brandkårens julkonsert och
medverka i två kortfilmer.
På tal om film, Marianne
kan inte riktigt förstå varför
så många så väl känner igen
henne som den som spelar
Ebba i Wallanderfilmerna.
Jag tror för alla de människor som inte går på teater
och konserter men tittar på
Wallanderfilmer så ger Marianne så mycket personlighet och värme åt den lilla
rollen så att den fastnar lätt.

Jag får ro här
Bunkeflostrand. Hur kom
det sig att Marianne flyttade hit för 28 år sen? Att det
är så länge sen har jag fått
bekräftat av grannen Rosa
Jönsson. – Vi får fråga henne,
hon vet, sa Marianne. När jag
pratade med Rosa i telefon
så hör jag samma värme
och uppskattning som när
Marianne berättade om

stannat kvar här i sitt stora
hus även sedan barnen flyttat ut? Det är nära till Malmö men känns ändå som
landet. Jag får ro här och jag
har min underbara terrass.

Alla är lika värda!

sina grannar, Per och Rosa
Jönsson. Du måste skriva
om mina underbara grannar! Omedelbart när Marianne ensam tittat på huset
bestämde hon sig för att
köpa det. Hon som inte visste något om det juridiska
och ekonomiska fixade allt
nu när hon separerade från
sin sambo. Varför har hon

Det som gör att jag uppskattar Marianne så mycket är
att förutom allt som hennes
underbara scenkonst och
sång ger mig är hennes underbara inställning till djur
och människor. Symboliken i
det kan man se i att hon i sitt
hem i ett fönster har symboler för olika religioner. – Alla
under samma tak, ingen vinner, det är inget krig, för alla
är lika värda!
Är du mer nyfiken på Marianne så kan du både lyssna
på Sveriges Radio (sommarpratare 2015) och/eller se
på Tv4 (Malou efter 10).
Text & bild:
Carina Jakobsson

Vad kostar ditt städbehov?
(Prisexempel återkommande hemstädning)

190kr/tim efter RUT + 50kr i inställelseavgift per tillfälle

Hemstädning / Trädgårdsarbete / Fönsterputs
och mycket mer

Boka ett kostnadsfritt hembesök idag!

God Service i Sverige AB
Tel. 040-26 66 00
www.godservice.se
www.bunkeflovvs.se
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SPOLA RÖREN I TID!
040 – 19 00 64 • 046 – 13 14 55 • SPOLARNA.COM
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RABATT FÖR
MEDLEMMAR I
VILLAFÖRENINGEN

SKÅNSKA TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

Skånska Trädgårdsföreningen – 140 år ung…
Skånska Trädgårdsföreningen firade sitt 140-årsjubileum i höstas och är
med sina 1700 medlemmar Sveriges största lokalavdelning. Genom anslutningen till Sveriges
största trädgårdsorganisation – Riksförbundet
Svensk Trädgård – innebär detta stora mervärden för alla medlemmar.
Som villaägare – nybliven
eller mångårig – dyker det
ofta upp lite frågor som man
inte har svaret på. Ibland kan
man rådfråga grannen, men
ofta ställs man inför större
utmaningar. Och då är det
bra att veta att det kan finnas hjälp att få på Trädgårdsföreningen…

du ett ”gästmedlemskap”
fram till halvårsskiftet och
kan därefter välja att bli
medlem året ut för endast
150 kr (och gäller för hela
hushållet)
föreningen förenas kunskap,
intresse och trevlig samvaro.
Som medlem i Skånska Trädgårdsföreningen och Svensk
Trädgård får Du:
• Sex nummer av trädgårdstidskriften HEMTRÄDGÅRDEN
• Skånska Trädgårdsföreningens MEDLEMSBLAD
• Medlemsavgiften gäller
även för familjemedlem
• Kostnadsfri trädgårdsrådgivning
• Kunskap på medlemssidor www.tradgard.org

Växtmarknad i Alnarp.

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

Du som är intresserad av
trädgård och odling kan få
både tips och råd som medlem i Trädgårdsföreningen.
En ideell, allmännyttig organisation som arbetar för att
bevaka och sprida kunskap
om miljövänlig odling och
driver konsumentfrågor för
trädgårdsodlare. Genom att
anordna kurser, studiebesök, trädgårdsresor, öppna
trädgårdar mm vill föreningen öka kunskapen om
trädgårdsodling och trädgårdsdesign. I trädgårdswww.bunkeflostrand.nu

• Rabatterbjudanden och
information
• Möjligheter att vara med
på kurser, trädgårdsresor
och besök i intressanta
trädgårdar m.m.
• Deltagande i vår- och
höstmöte med intressanta föredrag och aktiviteter
Välkomna på vårens arrangemang – läs mer på hemsidan www.sktradgard.se

Vill ni arrangera en egen
trädgårdsträff på hemmaplan – hör av er så ställer vi
upp med råd och kunskap!

20 maj kl 10–16 Studie
besök på Linders Plantskola
med guidning kl 12 och 15
(även 21 maj)
23 maj kl 17– Öppet gardencenter Flyinge Plantshop
27 maj kl 10–16 Tre öppna
trädgårdar i Kågeröd
31 maj kl 18–30 Besök på
POMs odlingsfält i Alnarp

Ecoprint är en ny växtfärgningsteknik som medlemmarna har fått lära sig mer om.

Några av våra aktiviteter
i vår:
6 maj kl 13–15 Tips hur du
sköter om dina Medelhavsväxter
13 maj kl 9.30–11.30 Växtmarknad i Alnarp
13 maj kl 12.30–14.30 Bals
gård berättar om framtidens frukt- och bärsorter,
och årsmöte
14 maj kl 13–17 Vi gjuter
små ting i betong
16 maj kl 18.30–21 Karl
Evert Flincks magnoliaskog
i Alnarp
18 maj kl 17.30–20 Studiebesök på Lackalänga
Trädgårdsgrossist AB och
Lackalänga trädgård

2–4 juni Malmö Garden
Show Slottsträdgården
Malmö
6 juni Långdagsresa till
Bornholm med vackra trädgårdar och god mat
18 juni kl 10–16 Öppen trädgård hos Joakim Hillman i
Trelleborg (Mexicoinspi
rerad)
1–2 juli Öppen Trädgård
Söderslätt
Dessutom har vi ett antal
förökningsgrupper som
träffas under hela våren
och sommaren
Text & bild:
John Rogers

En förening med en 140 årig historia.

Som medlem i Bunkeflostrands villaförening får
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ARTIKELSERIE

forts. lekplatser

Bunkeflostrands lekplatser
I Bunkeflostrand har du
aldrig långt till en lekplats. Inte heller finns det
stor risk för att du behöver trängas på de lekplatser du besöker. Med 16
lekplatser utspridda över
hela Bunkeflostrand (se
bild) finns det mycket att
upptäcka om man tar sig
bortom sina ”hemmalekplatser”.
Malmö Stads krona på verket när det gäller lekplatser
är de så kallade temalekplatserna. I Bunkeflostrand
finns det två stycken sådana
med tema Afrika respektive
Djungel. I denna återkommande artikelserie kommer vi i varje nummer att
utvärdera ett antal lekplatser. I detta nummer är det

Afrikalekplatsen (nr 3 på
kartan), Thujalekplatsen (nr
7 på kartan), Gottorpslekplatsen (nr 10 på kartan),
samt Piratlekplatsen (nr 15
på kartan) som vi kommer
att besöka.
Afrikalekplatsen ligger i anslutning till Ängsdals skola
och breder ut sig på båda
sidor om cykelbanan som
förbinder Ängsdalsskolan
och Norra vägen. Vill du gå
på safari och har en lekfull
fantasi är detta lekplatsen
för dig. Här är ytorna för
lek väl tilltagna. Redan vid
ingången från cykelbanan
från Norra vägen möts du
av en stor giraff med en giraffunge. På safarin stöter
du också på elefanter, flodhästar, sköldpadda och apor.
Men akta så du inte fastnar i
krokodilens gap! Med spring

Afrikalekplatsen.

i benen finns det många
gömställen och vrår att upptäcka, eller varför inte klättra
i den stora klippan i närheten

av elefanterna? Här finns
också safarihyddor och en
miljö i klassisk ö-rådsanda.
För den som gillar höjder är

Butiken för både
proffs och
amatör!

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

Tofra Färg
Årets
Företag
på Limhamn
2014
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klätternätet den självklara
utmaningen. Men glöm inte
att slänga ett öga på zebralyktstolparna som pryder
cykelbanan som går genom
Afrika. Belysningen på lekplatsen är annars liknande
den du får om du åker på safari i Afrika. I Afrikalekplatsen är det medhavd filt som
gäller för att få en mysig fika,
alternativt finns det stockar
att sitta på – men något annat hade känts fel i denna
omgivning. Vissa av djuren
på lekplatsen börjar bli något slitna och skulle inte må
dåligt av lite uppfräschning.

platå på toppen men också
balansbräda, balansstockar
samt en snurrkarusell. Sommartid finns det både röda
och svarta vinbär att njuta
av i anslutning till lekplatsen. Belysningen kvällstid är
begränsad med ljus endast
från gata och cykelbana. Vidare är lekplatsens sandlåda
belägen i anslutning till Ola
Brorssons väg med endast
glesa buskar som avskiljare.
Detta där bilar ibland passerar i hög fart vilket drar ner
betyget. Här finns möjlighet
att slå sig ner för den fika
sugna eller trötta föräldern.

Gottorpslekplatsen.

Thujalekplatsen är belägen
där Thujagatan, Vresalmsgatan, Ola Brorssons väg
samt gången mellan ICA
och Annestad möts. Lekmöjligheterna är goda och
varierade på denna lekplats.
Här erbjuds standardutbudet med sandlåda, gunghästar, lekstuga, och rutschkana. Rutschkanan är belägen
på en kulle som inbjuder till
lek och även pulkaåkning
vintertid. Här finns även en
skeppsinspirerad mast att
klättra upp i med en utsiktswww.bunkeflostrand.nu

Lekplatsen bjuder sammanfattningsvis på bra ytor för
lek med uppväxta buskage
att springa i.
Gottorpslekplatsen är Bunkeflostrands senaste tillskott i lekplatsfloran. Belägen i slutet av Gottorps Allé
bakom den nybyggda skolan
finns här en lekplats för alla
åldrar. Här finns en trevlig sandlåda, ett lekhus, en
snurr-karusell, gungor i olika
varianter, balansstockar och
gunghästar. Den största behållningen på Gottorpslek-

platsen är dock för de större
barnen – en klätterställning
med ruschkana som kan angripas från flera håll och inbjuder till utmanande klättring. Gottorpslekplatsen är
uppbyggd i sektioner med
planteringar som avgränsar
de olika partierna. Här passerar ingen tung trafik utan
läget är istället lugnt med
härlig utsikt över åkrarna
som breder ut sig österut.
Söderut mynnar lekplatsen

sugen på segling med mindre besättning. Delfingungor höjer känslan av att befinna sig i karibisk piratmiljö.
En stor del av lekplatsen är
uppbyggd på mjukt gummiunderlag vilket ger lekplatsen en annan karaktär än
standardlekplatsernas grusunderlag. Vanliga gungor
och sandlåda finns självklart
också att hitta här samt en
liten dunge att utforska. Är
dina barn eller du själv sugen

Thujalekplatsen.

ut i en nyanlagd park. Här
finns både bord och bänkar
att fika vid och bra belysning. Sammantaget är Gottorpslekplatsen ett superbt
nyförvärv för både stora och
små barn.
Piratlekplatsen ligger i
strandgårdsparken. Lekplatsen är delvis omgärdad av
staket vilket underlättar om
man har många barn att hålla koll på. Ska man ta sig hit
är det ingen dålig idé att ta
på sig pirathatten. Här finns
ett stort piratskepp med
möjlighet till klättring och lek
för blandade åldrar samt ett
mindre skepp för den som är

på bollsport finns här en
asfaltsbelagd yta med basketkorgar och småmål. Fikamöjligheterna är på normal
nivå med bänkar och bord.
Piratlekplatsen är en fräsch
och trevligt belägen lekplats
som ligger mitt i en park och
därmed inte har någon störande trafik att ta hänsyn till.
I höstnumret kommer vi besöka fyra nya lekplatser och
till dess hoppas vi att ni ger
er ut på en rejäl lekplatssafari. Vi i villaföreningen önskar er en lekfylld sommar
och vår!
Text & bild:
Christian Helldahl

Piratlekplatsen.
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VILLAFÖRENINGENS AKTIVITETER

FOLKTANDVÅRDEN

Julmarknaden 2016 – vilken succé!
Vilken fantastisk dag det
blev! I fjol hölls julmarknaden på gräsmattan vid
Ica’s pakering och den var
verkligen välbesökt.
På scenen bjöds det på en
jättefin blockflöjtskonsert

av barn från Kulturskolan. Populära var förstås
även besökarna från filmen
”Frost”, Olof & Elsa! Lite senare steg även årets jultalare upp på scenen, Marco
Aldén som också presenterade Bunkeflo Kyrkokör

Folktandvården Bunkeflostrands nya lokaler
Redan utanför det nya
huset blir jag glad över
att huset byggts i en stil
och ett material som
överensstämmer med de
gamla skolbyggnaderna i
omgivningen.

som framförde traditionella
julsånger. Dessutom fanns
det tillgång till barnkarusell,
grillad korv, godis, churros,
lotter, tävlingar, blomsterarrangemang m.m. Tack till
alla inblandade och alla er
som besökte julmarknaden!

VALBORGSFIRANDE 2017

Den 30 april från ca kl. 20:00, pumphuset vid Strandängarna
med Marianne Mörck, Pontus Stenkvist & Maria Stille
Villaföreningen inbjuder även i år till Valborgsfirande.
Vi börjar med lite underhållning med Pontus & Maria (Pontus och
Maria är Malmös härligaste trubadurduo. Maria är känd från ”Up
the mountain” med medlemmar från Cardigans och inte minst
”Swinging Hayriders”. Pontus spelar på valborgsfirandet för 4 året
i rad och tillsammans har dom släppt en ny skiva. Det blir gamla
svenska klassiker och en stor portion humor). Det blir fackeltåg
med Scouterna ca 20:15 från Grevens Park. Elden tänds ca kl.
20.30 och Marianne Mörck hälsar våren välkommen med några
väl valda ord. Bunkeflostrands kyrkokör sjunger traditionella
vårsånger. Scouterna hjälper till med att sköta brasan och säkerheten kring den, men står också för korvförsäljning.

Hej husse och matte!
Veterinärgruppen i Tygelsjö är en fristående smådjursklinik med personlig och trivsam atmosfär.
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.
Ögonveterinär Thomas Lindgren kommer
till oss 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
Gilla oss på Facebook!
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När jag kliver in i välkomstrummet (f.d. väntrummet) så möts jag av
härligt dags- och inneljus.
Inredningen går i ljusa trä
och pastellfärger och vackra
färska snittblommor står på
receptionsdisken. De som
tar emot mig är klinikchefen

gan. Loggan symboliserar
tillsammans, öppna och nyskapande som är våra kärnvärden.

Klinikchef Lisbeth Möller och kliniksamordnare Carina Leisnert.

Arbetet med att få större
lokaler inleddes för ca 10
år sedan. Nu är de här sedan november 2016. Sedan
februari månad har kliniken
varit fullbemannad så nu
finns här; 7 tandsköterskor,

Patient med tandhygienist Amez Ali.

sen 2012, Lisbeth Möller
och kliniksamordnare sedan
många år, Carina Leisnert.
Två kompetenta och engagerade yrkesmänniskor är
det intryck jag får efter samtal och rundvandring.
Stora positiva förändringar
började införas när Folktandvården blev ett aktiebolag 2014, ägt av Region
Skåne. Styrelsen är politiskt
tillsatt. På Folktandvårdens
kliniker inleddes ett arbete
med bl.a. affärsplan, varumärkeskultur och värde
grundsarbete. Det man
kunnat se och höra utåt är
reklam med den nya log-

1 receptionist, 1 kliniksamordnare, 3 tandhygienister,
6 tandläkare och en klinikchef som även har ansvar
för en annan klinik. Kliniken
vill rikta ett stort tack till alla
vuxenpatienter med deras
tålamod med den bristande
tillgänglighet som rådde under en del år. Orsaken till
detta har varit att Folktandvården har huvudansvaret
för alla barns tandvård.
I de gamla lokalerna fanns
det plats för 12 personer att
arbeta. De nya lokalerna har
8 behandlingsrum och nu är
personalen ca 19 st och har
utökats med en ren recep-

tionisttjänst. Öppettiderna
har även de utökats till må–
to 7.30–18.30, fr 7.30–17.00.
Tider, även akuta, kan bokas via 1177. Så småningom
kommer man kunna göra
detta via klinikens hemsida.
Något som även kommer att
bli möjligt längre fram är att
boka ”sista-minutenpris ” tider till tandhygienist.
All utrustning på kliniken
är ny. Nu finns det även en
Panoramaröntgen som används t.ex. inför tandreglering och större behandlingar. En av fördelarna är
att det blir lägre stråldos
jämfört med att ta många
exponeringar.
Den gamla byggnaden som
revs var från slutet av 60talet. En person (född -59)
som växt upp i Bunkeflo-

strand berättar för mig att
de på lågstadiet först blev
skjutsade till Folktandvården i Vellinge. Alla barn ville
sitta i framsätet för att titta
på den tickande taxametern.
Senare vid kommungränsändringar gick Taxiskjutsarna till Folktandvården i
Limhamn. Folktandvården
genomfördes i Sverige med
början av 1938 och det var
då barnens tandhälsa man
tog hand om.
Idag får 95–98% av alla barn
sin tandvård av Folktandvården.
Om du funderar på att bli
patient på kliniken så har
de för närvarande ingen kö i
sina nya ljusa och fräscha lokaler på Klagshamnsvägen.
Text & bild:
Carina Jakobsson

Byggnaden från utsidan.

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.
www.bunkeflostrand.nu
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LB07

MEDELHAVSVÄXTER

Medelhavsväxter är John Rogers passion!

LB07 i Allsvenskan
För första gången någonsin kommer LB07 att
spela i damallsvenskan
sedan damlaget 2016
vann Elitettan ganska
överlägset.
Damlaget
har
under
2000-talet gjort en väldigt
stark resa. Säsongen 2000
vann man division 4 och var
under sju år ett ganska stabilt mittenlag i division 3,
förutom 2005 då man fick
kvala för att hålla sig kvar.

2008 vann laget division 3
och spelade sedan under
tre år i division 2 vilken man
vann både 2010 och 2011.
Förutom att vinna serien
2011 vann tjejerna också
kvalet till division 1 samtidigt
som man de tog sig ända till
kvartsfinal i Svenska Cupen
som första division 2 lag
någonsin. Det blev bara ett
år i division 1 (2012) eftersom man lyckades komma
på övre halvan och därmed
kvalificerade sig till den nystartade Elitettan där man år
för år har förbättrat sin placering. 2017 väntar nu den
största utmaningen hittills
då laget för första gången får
möta lag som FC Rosengård,
Linköpings FC (förra årets
allsvenska segrare) och nio
till av Sveriges bästa lag i en
14

av världens bästa damserier.
Under 2016 ledde LB07 Elitettan från första till sista
omgången och kunde med
flera omgångar kvar säkra
avancemanget (två lag går
upp) och strax därefter även
seriesegern före Hammarby
IF. Detta med ett av seriens
yngsta lag. Det finns väldigt
många talanger i klubben
vilket visar sig även vid uttagningar till ungdomslandslagen. Till EM-kvalet för F17
är tre tjejer kallade liksom till

EM-kvalet för F19. De flesta
av dessa spelare är redan
etablerade i klubbens A-lag,
övriga knackar på dörren.
Utan skador kunde vi nog
haft en eller ett par till landslagsspelare i de äldre åldersklasserna.
Så hur ser det då ut inför debuten i Allsvenskan? Laget
har fått behålla i princip alla
spelare från förra säsongen,
men med tanke på den låga
medelåldern behövdes ett
mindre antal förstärkningar
av spelare med lite mer rutin. Rutinerade spelare har
därför tillkommit, en process
som har visat att LB07 har
blivit attraktiv som klubb då
de flesta av de nya aktivt har
sökt sig till klubben. Laget
har en bra mix av unga och
hungriga spelare samtidigt

som man har någon spelare per lagdel med ganska
mycket rutin och erfarenhet
av spel på hög nivå. Fram
till och med mars månads
utgång har man spelat sju
träningsmatcher mot kvalificerat motstånd (tre högt
rankade danska lag, två förväntade topplag i Elitettan
och Allsvenska Vittsjö). Det
har blivit segrar mot Vittsjö
och Elitettan-lagen, en seger
mot ett danskt lag, en oavgjord mot Danmarks bästa

lag Brøndby IF (som ofta
går bra även i Champions
League) och två uddamålsförluster mot bra danskt
motstånd. I skrivande stund
återstår två träningsmatcher
innan serien sätter igång
den 16:e april då man åker
till Linköping för att i premiären möta förra årets svenska
mästare, en tuff öppning
med andra ord.
Hur kommer det då att gå?
Målsättningen ett första år
på denna nivå måste vara
att undvika de två nedersta
placeringarna och kanske
att ta någon placering till om
det flyter på bra utan skador
eller annat. Detta bör vara
klart möjligt för att sedan ha
siktet inställt på att etablera
sig på denna höga nivå. Laget hoppas så klart på myck-

et support från er i Bunkeflostrand, ett bra publikstöd är
alltid till stor hjälp. Så - kom
och heja på dessa duktiga
tjejer i sin historiska debutsäsong som allsvenskt
lag! Laget försöker spela
ett vägvinnande och offensivt spel så mycket det bara
går och är känt för att vara
passnings- och bollsäkert.
Med andra ord finns alla
förutsättningar för rolig och
trevlig fotboll. Första hemmamatch är söndagen 23:e

april klockan 15:00 på Limhamns IP då Piteå IF kommer på besök. Välkomna!
PS: Är du medlem kommer
du in gratis mot uppvisande
av medlemskort.
Hemmamatcher allsvenskan (Limhamns IP):
Sön 23/4 15:00 LB07–Piteå IF DFF
Lör 29/4 15:00 LB07–Kristianstads DFF
Lör 13/5 15:00 LB07–Eskilstuna United
DFF
Lör 20/5 14:00 LB07–Djurgårdens IF FF
Lör 17/6 15:00 LB07–KIF Örebro DFF
Fre 18/8 19:00 LB07–Hammarby IF FF
Ons 23/8 19:00 LB07–FC Rosengård
Lör 9/9 15:00 LB07–Kopparbergs/Göteborg FC
Lör 30/9 15:00 LB07–Vittsjö GIK
Lör 14/10 13:00 LB07–Kvarnsvedens IK
Lör 11/11 15:00 LB07 – Linköpings FC
Med reservation för felskrivningar
och att matchtider kan komma att
ändras.

www.bunkeflostrand.nu

I Sverige njuter vi av årstidens växlingar, men för
att få njuta av värmen
och ljuset även under vinterhalvåret
bestämde
John och Kerstin sig för
att åka till Spanien för att
få uppleva medelhavsvärmen året om… När de
båda närmade sig pensionen blev det fler och fler
resor söderut där de båda
blev förtjusta i grönskan
och alla vackra blommor
– även på vintern.
John bestämde sig för att
testodla palmer, buskar och
träd på hemmaplan under
sommaren och lyckades
över förväntan. Och då Trelleborg där de bor är känt
för sina palmer kom John
snabbt igång med odling av
bl.a. solfjäderspalmer som
man döpte till ”Trelleborgspalmen” och idag finns
att köpa både som frö och
krukväxt bl.a. på Visit Trelleborg/Trelleborgs Turistbyrå. Då Trelleborg saknade
en egen souvenir blev Trelleborgspalmen snabbt en
populär gåva att dela ut till
artister och företagare som
nominerats i samband med
den årliga Trelleborgsgalan,
och idag är Rogers Plant
shop troligtvis en av Europas nordligaste palmodlare.

Ensamma om i Sverige
Våren 2015 utvecklades
hobbyn ”Rogers Blommor”
till ett företag och Rogers
Plantshop startade upp
hemma i trädgården. Idag
är både trädgård, uterum,
förråd och växthus under
större delen av året fyllda
med deras drömmar – att
få fram Medelhavsväxter
som normalt inte odlas på
våra breddgrader, och som
Du inte hittar på så många
andra ställen, och flera är de
helt ensamma om i Sverige.

ställ nyhetsbrevet för att se
öppettider och försäkra dig
om aktuella erbjudanden.

John visar upp sina små Trelleborgspalmer.

Första helgen i juli är John
med och arrangerar ”Öppen
Trädgård Söderslätt” där du
kan få inspiration och tips av
alla som visar sina trädgårdar den 1-2 juli.

Tips för att lyckas

”Vi tycker det är spännande
att kunna erbjuda ett annorlunda sortiment och kunderna vi möter i vår växthusbutik, på Malmö Garden Show
och andra växtmarknader
uppskattar oss för vårt stora
och annorlunda sortiment”
säger Kerstin och John samstämmigt.

Exotiskt och spännande
Under vinterhalvåret förvaras allt i ett stort växthus
som man hyr av kommunen,
men snart är det dags att ta
hem allt till sina egna växthus och trädgård inför försäljningsstarten i maj. Här
finns allt från doftpelargonior till stora palmer och träd
med ursprung i Australien,
men också årets trendiga
urval av kaktus och suckulenter, Medelhavsfröer och
mycket annat. Nytt för i år
är försäljning av Ökenros
(Adenium). En enastående
och ovanlig växt som tillsammans med Plumeria/
Frangipani och Flamboyant

Årets nyhet – Ökenros.

Tree – som räknas som ett
av världens vackraste träd,
är ett exotiskt och spännande komplement till Medelhavssortimentet.

Leder studiecirklar
Vill du odla själv och få tips
och råd kring skötseln av
dina Medelhavsväxter är
du alltid välkommen. Under
våren leder John två olika

• Medelhavsväxter är inte
mycket svårare än de vanliga
svenska plantorna. Många
av dom har vi redan inomhus
som krukväxter eller en kort
period på sommaren som
säsongsväxter.
• Hemligheten för att få växter att trivas är att veta hur
de växer i sin naturliga miljö.
Medelhavsväxterna behöver
ofta mer ljus och värme än
våra vanliga växter. Bli därför inte förskräckt om de tar
längre tid på sig att komma

John blickar ut över sina medelhavsväxter .

studiecirklar på SV – ”Medelhavsväxter från frö till
planta” pågår just nu, och
den 5 maj startar en ny cirkel där Du lär dig sköta om
dina Medelhavsväxter under tre onsdagskvällar i maj
som du kan läsa mer om på
hemsidan… John arrangerar
även studiebesök och är
ofta anlitad föredragshållare av alla som liksom John
har passion för växtligheten
kring Medelhavet.
Under vintersäsongen är endast fröförsäljningen igång,
men så snart våren är här är
det dags att öppna upp för
säsongen. Läs mer på www.
rogersplantshop.se eller be-

igång på våren – när det väl
är högsommar och för varmt
för många andra växter trivs
de som bäst!
• Se till att du har tillräckligt
med plats för vinterförvaring
innan du börjar. De flesta
växter behöver 5-10 graders
värme under vintern. Vissa
klarar sig i ett kallt fönster
inomhus.
• Vattna inte för mycket över
vintern. Vattna mellan en
gång i veckan och en gång i
månaden beroende på växt.

Som medlem i Bunkeflostrands villaförening får du
10 % rabatt!
Text & bild:
John Rogers
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DJUR & NATUR

STRANDKYRKAN

Kyrkan mitt i byn
Bunkeflo Strandkyrka är
på många sätt en traditionell kyrka, en kyrka
mitt i byn. Läget vid rondellen Gottorpsvägen/
Klagshamnsvägen är på
många sätt ett nav i Bunkeflostrand. Samtidigt är
Strandkyrkan också på
många sätt en modern
kyrka.
Arkitekturen och kyrkorummets utformning är modernt
men framförallt så fylls lokalerna med liv. Mycket människor fyller huset både dagar
och kvällar, både vardagar
och söndagar. Vår tanke är
att det ska finnas något för
alla åldersgrupper och inom
barn- och ungdomsarbetet
så har just det varit riktlinjen
de senaste tio åren.

Fågelskådaren Christel Stenberg berättar
Pilgrimsgrupp

Föräldrasamlingar
För de allra minsta erbjuds
barn- och föräldrasamlingar
tre dagar i veckan (mån, tis
och tors). Då fylls huset av
barnvagnar, småbarnsjoller,
en del gråt, kaffedoft och
barnmatsburkar, sång och
pyssel.

Konfirmandarbetet har en
traditionell utformning, veckogrupp eller sommarläger.
Just i år har vi även prövat på
med en pilgrimsgrupp som
åker till Rom i slutet av april.
Det gör de tillsammans med
vår ungdomsgrupp Quben.

För lite större barn

Ibland önskar vi att Strandkyrkan vore större, att vi
hade mer plats, att vi kunde
avskilja utrymmet bättre
och ha flera verksamheter
igång samtidigt för förutom
barn och ungdomar ska alla
vi andra också rymmas!
Men framförallt gläds vi åt
att så många här i Bunkeflostrand vill komma och vara
en del av en levande kyrka i
ett levande bostadsområde.

För skolbarn finns med lite
olika inriktningar, riddarklubb, 7-up och barnkörer.
Just barnkörerna som just
nu är 3 stycken och har
begränsat antal platser är
populära och alltid ett uppskattat inslag i de högmässor eller familjegudstjänster som firas. Öppen kyrka
för mellanstadiet (Hang
Around) är sedan flera år en
institution som kan samla
30–40 barn på onsdagskvällarna, då det tävlas,

fikas, skriks och jublas. Allt i
en närmast kaotisk men fantastisk stämning.

Marco Aldén
präst Bunkeflo

Hennes intresse för fåglar
startade i tonåren genom
kamrater som var engagerade fågelskådare, men
det är först under de senaste sex åren som intresset blivit mer intensivt.
Det finns en del bra skådeplatser i närområdet. Här i
Bunkeflostrand har vi fågeltornet på Terekudden. Udden har fått sitt namn efter
att här sågs Tereksnäppan
2002. Vid södra delen av
Klagshamn finns ett torn
och vid norra sidan finns en
platå att stå på. Något man
kan tänka på när man är i
ett torn eller platå är att fågelskådarna de inte enbart
tittar utan också lyssnar
mycket efter och på fåglarna. Detta kan bli svårt om
man är högljudd och väsnas
så det uppskattas mycket
att man respekterar detta.
Har man tagit sig till ett ställe för att göra något är det
tråkigt om okunskap förstör
aktiviteten.

Vill väcka intresse

Hemmet

Hantverk

Trädgård

Hemmet

Hantverk

– Vi söker fler jobbsugna pensionärer!

Trädgård

Vi älskar långa att-göra-listor. Särskilt din.
– Våra erfarna veteraner hjälper dig med det mesta inom hem, hantverk & trädgård. Med oss är allting möjligt, vad kan vi göra för dig?

Hemmet

F
F
F
F
F
F

Hantverk

Bygga ny altan & laga staketet
Klippa gräset, trimma häcken & köra till tippen
Måla om fasad & fönster
Förbereda uteplats & möbler för säsong
Veckostäda, putsa fönster & ta hand om tvätt
Lösa IT-problemen hemma

Boka oss idag:

Trädgård

Hemmet
Hantverk
Trädgård

040–53 02 12

malmo@veteranpoolen.se I www.veteranpoolen.se
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Om du har tur så delar
Christel med sig av vad hon
ser i sin tubkikare. Så en del
människor har fått glädjen
att t.ex. se en mäktig och
vacker havsörn. Hon vill gärna väcka intresse för fåglarna. Om du blir intresserad
av fåglarna kommer också

Trana. Bild hämtad från Wikipedia

www.bunkeflostrand.nu

www.bunkeflostrand.nu

lätt frågor och undringar, var
bor de, vad äter de, varför
gör de som de gör? Svaren
på dessa frågor leder in till
miljökunskap, vad ska vi inte
kasta i naturen (tuggummi
och förpackningsskräp) som
kan göra dem sjuka och de
fastnar i det och kan t.ex.
svälta ihjäl. Vad kan jag göra
för fåglarnas bästa? Eftersom det är koppeltvång på
Bunkeflo strandängar året
runt (strandängarna är ett
naturreservat) får hundar
inte släppas lösa då det bl.a.
finns häckande fåglar på
mark och i vass.

Tips på platser
Platser där man kan se fåglar kan vara väldigt olika. I
Malmö har vi förutom våra
strandängar här i Bunkeflostrand och Strandhem, så
finns det Tygelsjöbäckens
mynning söder om Klagshamn, St. Pauli kyrkogård,
Hammars Park och Ribersborg bl.a. När vi nu skriver
22 mars så har redan en del
flyttfåglar återvänt. Bland
dem finns tofsvipa, strandskata, sädesärla, ängspiplärka och tranorna som
sträcker emellanåt förbi här
beroende på vindarna.

Boxaren Armand Krajnc
Christel tipsar om ett Tvprogram på SVT; Det stora
fågeläventyret. I detta deltar
bl.a. boxaren Armand Krajnc
som nu har fortsatt med fågelskådning. Detta leder in
till ett av de årligt återkommande arrangemang som
Christel rekommenderar för
amatörer, ”Ejderns dag” i
Kåseberga. Under dessa dagar kan man bl.a. förutom
lyssna på föredrag få se på
fåglar på skärm i realtid och
någon berättar om de fåglar
man ser. Detta är också en
av många många olika aktiviteter som finns när det är
”Falsterbo Birdshow” i år 1–3
september. Arrangemanget

pågår på och omkring Falsterbo Strandbad. Här kan
man bl.a. lyssna på föredrag,
se ringmärkning, gå med på
olika naturvandringar, titta
på företagsutställningar och
mer. Jag själv tycker det
låter så spännande så jag
kommer att åka dit om jag
får möjlighet. Detta arrangemang startade med Bivråkens Dag men sedan fem år
tillbaka är den en del i söndagens program i Falsterbo.

Rapphönan
Något som jag tycker verkar
vara spännande och trevligt
är det kvinnliga skådanät-

verket ”Rapphönan” som
bildades 2009 på initiativ
av Gigi Sahlstrand och fem
andra kvinnor. Nätverket
har fb-sida, nationella träf-

far, exkursioner och lokalt
t.ex. pubkvällar. Jag är redan
intresserad av fåglarna omkring oss.
I en studie gjord av University of Exeter och University of Queensland fann man
att människor som bodde i
område med mycket fåglar
hade man bättre mental hälsa. Risken för depressioner,
ångest och oro och stress
var mindre. Doctor Daniel
Cox drar slutsatsen att det
är förebyggande med fåglar
och även naturen.
Hemma hos mig finns det
många sorters mat utanför
köksfönstret vinterhalvåret.
Nära till hands finns fågelbok att titta i när det dyker
upp någon som jag inte känner igen. Jag slutar aldrig att
njuta av att titta på dem när
de sitter på grenarna eller
äter från olika matare. De
utstrålar ”här och nu” och
ger ro att bara titta på. Har
du prövat?
Text & bild:
Carina Jakobsson
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BIBLIOTEKET

ÄNGSDALS SKOLOR

Bunkeflostrands bibliotek
Under våren sker det
mycket i Malmös biblioteksvärld, och från den
första maj ingår Bunkeflostrands bibliotek i
samma organisation som
stadsbiblioteket och de
andra stadsområdesbiblioteken.
Verksamheten fortsätter som vanligt med litteratur, läsning och kultur i fokus. Besök oss och
gör veckotävlingar, lämna
synpunkter, få boktips,
lyssna på sagostunder
och mycket mera.
Möt våren på Bunkeflostrands bibliotek!

Och trädet
var lyckligt
av Shel
Silverstein
En underbar
och märklig
bilderbok
om ett träd och en pojke.
Sedan boken gavs ut 1964
har den sålt i över 8 miljoner
exemplar. Nu är den äntligen återutgiven på svenska.
Ålder: 3–
Gör nånting
vackert av
allt som går
sönder här
av Charlotta
Westerberg
Millas
sommarlov

tar en oväntad vändning
när hon bestämmer sig
för att skriva ett inlägg på
nätet. Charlotta Westerbergs debut är en stark,
mångbottnad skildring av
utanförskap och sökandet
efter en ny plats i tillvaron.
Boken utspelar sig i Skåne
och Malmö!
Ålder: 12–
Ännu ett liv
av Theodor
Kallifatides
77 år gammal beslutar
sig författaren Theodor
Kallifatides
för att sluta skriva. Han gör
sig av med sitt arbetsrum

Ängsdalsskolans Nobelmiddag 2016
och tänker sig börja ett nytt
liv som pensionär. Om han
lyckas?
Ännu ett liv är svaret på
frågan. En bok som är en ren
njutning att läsa.
Ålder: 15–

Bunkeflostrands
bibliotek
Klagshamnsvägen 46
Telefon: 040-660 85 11
malmo.se/bunkeflostrandsbiblioteket
Öppettider Måndag
13–19. Onsdag–torsdag
10–14. Fredag 13–17
Obs! Torsdagar
stängda 22/6–17/8!

Det är enkelt att bli medlem i villaföreningen! Betala in 200:-/hushåll på PlusGironr: 433 51 01-4.

Jag har varit på besök i
skolan för att träffa personal, rektor Johan Risborn som ska berätta för
mig men jag fick även
den stora fördelen att
dessutom träffa en lärare
och två elever.
Sen en del år tillbaka så
anordnar skolan en Nobelmiddag för sina elever. Ca
tre dagar innan middagen
så har skolans åttondeklassare det som skolarbete att
bestämma och förbereda
kvällen. Man väljer vilken
grupp man vill arbeta i, musik-, mat- eller dekorationsgrupp.
I grupperna blir det praktisk
träning på att arbeta med
demokrati och samarbete
och att använda fantasin
till lösningar på olika saker
som behöver fixas. Niondeklassarna kan vid behov
Konferenciererna Alva och Ebba.

Vi tar ansvar för miljön!

TE
DÄCKHO

LL

Service
från 1500:-

Bunkeflo Bilservice
Klagshamnsvägen 4, 218 36 Bunkeflostrand • 040-51 07 76
Vi lämnar 10% rabatt till villaföreningens medlemmar i samband med bilreparationer!
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bistå med sina erfarenheter
de gjort året innan då det
var de som anordnade festligheterna. Till gruppernas
förfogande står lärare i olika
ämnen. Träningen inför denna fest som man är med på
från årskurs 3 startar också
i 3:an med valsträning på
idrottslektioner.

och genom åren har man
något nytt att se framemot.
Först att uppnå ålder att
få deltaga, att få stanna till
slut, att få genomföra festen
och sista året sitta vid honnörsbordet.

Hur var det att vara
konferencierer med
dessutom så mycket kort
varsel?

Barnen sitter till bords. Lärarna står spridda i bakgrunden.

Matgruppen lagar en del
mat och en del tas in från
catering. Det finns inga
möjligheter att laga mat
på Folkets Hus i Limhamn
där festen hålls. Musik och
sång står skolans elever för
och i år även en del lärare.
Dekorationsgruppen brukar
bestämma sig för ett tema.
De har även bl.a. ansvar för
inbjudningarna.

Hur ser kvällen ut?
Den startar lite tidigare
för de lägre årskurserna
och när niondeklassarna
äter är de de som sitter vid
honnörsbordet.
Lärarnas
uppgift denna kväll är att
vara
serveringspersonal.
Levande musik under middagen, utdelning av priser
för olika kategorier. Dels för
de elever som extra mycket
har följt skolans ledord,de
två kamratstödjarna i varje
klass som har valts av klassen och de som har engagerat sig i elevrådet. Priset
är ett diplom och kan vara
även t.ex. en biobiljett, termos eller något annat.
Efter prisutdelningen är det
dags för dans som inleds
med en vals för alla. Om
man inte är jämna par så fixas det så att alla har någon
att dansa den med. Fortsättningen är disco med f.d.
elever som diskjockeys och
man kan njuta av chips, go-

dis och dryck. De yngsta får
avsluta en timme tidigare än
de äldre barnen.

Vad tycker då barnen/
ungdomarna om denna
kväll?
Jag fick förmånen att träffa
två av åttondeklassarna som
detta år gjorde en mycket
stor och bra insats genom
att med mycket kort varsel
frivilligt ta på sig konferencierrollen för hela kvällen. De
bara inte utförde uppgiften,
de skrev även hela manuset
själva med samma korta
varsel. Så jag fick träffa Alva
Lundin och Ebba Karlberg
och de berättade för mig
hur eleverna brukar uppleva denna kväll. – Man ser
framemot den! Det är roligt
att träffas lärare och elever
utanför den vanliga skolsituationen. Man klär upp sig

– Nervöst, kul och en känsla
av stolthet, är svaret jag får
av dessa två urmodiga ungdomar. Jag som själv älskar
att lära mig nytt och utmana
mig själv i sånt som känns
svårt t.ex. att prata inför
många människor uttryckte beundran inför vad de
åstadkom och hur mycket
nytta de kommer att ha av
det i resten av sina liv.
Avslutningsvis vill jag berätta vad läraren Stefan
Fornestedt tyckte var viktigt; vi lärare lär oss också
varje år.
Text & bild:
Carina Jakobsson

Förrätten.

Dans för olika åldrar.
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VILL DU HA BÄST BETALT FÖR
DIN BOSTAD?
VILL
BETALT
FÖR
VILL DU
DUHA
HABÄST
BÄST
BETALT
FÖR
DIN
BOSTAD?
Det
som skiljer
oss från andra mäklare är att vi genom vårt samarbete med
DIN
BOSTAD?
ERA Håkan Sköld Fastighetsbyrå är en mäklare med mer än 30 års

ERA även har många köpare från hela världen. Vi satsar inte på att vara
störst,
utan att
varaFastighetsbyrå
bäst.
ERA Håkan
Sköld
är en mäklare med mer än 30 års
ERA Håkan Sköld Fastighetsbyrå är en mäklare med mer än 30 års
erfarenhetavavförsäljningar
försäljningar
i Bunkeflostrand.
erfarenhet
i Bunkeflostrand.

Anlita vår Isabella som själv bor i området!

Det som
somskiljer
skiljeross
oss
från
andra
mäklare
är vi
att
Det
från
andra
mäklare
är att
genom vårt samarbete med
vi genom
vårt
samarbete
ERAvärlden.
även har
ERA
även har
många
köparemed
från hela
Vi satsar inte på att vara
mångautan
köpare
frånbäst.
hela världen. Vi satsar
störst,
att vara
inte på att vara störst, utan att vara bäst.

Anlita vår Isabella som själv bor i området!

Anlita vår Isabella som själv bor i området!

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

