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Verksamhetsåret april 2003 - mars 2004
Sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit tio protokollförda sammanträden inklusive årsmötet 2003. Protokollen är utförliga och finns att få för den intresserade medlemmen hos
sekreteraren.
Medlemmar
Föreningen har cirka 300 medlemmar. Medlemsavgiften är 80 kr per år. Ett medlemsregister finns tillgängligt hos Tina Mörnstam.
Strandmöte
Hölls den 4 maj med öppet hus i våra hoddor vid Kåsen. Det blev en trevlig samvaro för
våra medlemmar.
Stadsvandringar
Under konstnären Sune Rudnerts ledning hölls stadsvandringar i Gamla Limhamn den 12
juni och den 15 juni. Detta blev utmärkta tillfällen att lära känna Gamla Limhamn.
Strandvandring
Den vilda blommans dag den 16 juni planerades att firas med strandvandring under Åsa
Abrahams ledning (Miljöförvaltningen).
Hoddefest
Genomfördes söndagen den 31 augusti i härligt och soligt väder med ovanligt mycket folk
och stor åtgång på den rökta fisken. Utomhusmusiken av Gunnar Sparrholm bidrog verksamt till den trivsamma stämningen.
Hoddorna utlånades till Wesleykyrkan den 26 juni för friluftsgudstjänst.
Höstmöte
Genomfördes den 5 november på Tegnérskolan.
Tema: Det grönskande Malmö. Inbjuden gästföreläsare kommunekolog Mats Wirén kunde tyvärr ej komma för att informera om Malmös Grönplan 2003. Vi fick fem exemplar att
studera själva.
Två trädgårdspriser utdelades till ägarna av årets trädgård i Limhamn och pristagarna berättade ingående och inspirerande om sina trädgårdar.
Mötet blev mycket välbesökt.
Trädgårdsgruppen
Gruppen har Yssa Mörnstam som sammankallande och består för övrigt av Eva Björk,
Cornelia Röjner, Gunnar Sparrholm och Berit Carlsson.
Den utser årets trädgårdar i Limhamn och delar ut trädgårdspriser.
På våren arrangeras en växtbytardag vid våra hoddor.
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LIMHAMNS
Specialister i
allmänmedicin
LÄKARGRUPP

Mottagning Måsen
Växel 040-36 27 00
Dr Göran Atzén
Dr Ingvar Blom
Dr Christer Borg
Dr Björn Forsberg
Dr Anders Hassbring
Dr Elna H Lindvall
Dr Christina Svegerud Gyllvin
Dr Eva Öden Silver
Dr Lisbeth Kilemark Sämfors

Mottagning Tärnan
Växel 040-36 26 00
Dr Urban Bayard
Dr Marieta Valdman
Dr Christer Dahlqvist
Dr Ian Eilenberg
Dr Lars Åkesson
Dr Karin Lunnemark
Dr Paul Roupé

Dr Marianne Zöllner-Nielsen

Öppettider
Måndag-Torsdag 07.30-17.00, fredag 07.30-16.00.
Tidsbeställning per telefon (se ovan),
måndag-fredag från kl. 07.30.

Limhamns Läkargrupp
Järnvägsgatan 56, 216 16 Limhamn.
Filial: Bunkeflostrand
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Bevarandegruppen
Gruppen utser varje år en eller två pristagare för bäst bevarade eller renoverade hus i Limhamn.
Sune Rudnert är sammankallande och tar gärna emot förslag. Gruppen består i övrigt av
Lena Grimshorn, Hans Ohlsson och Thomas Romberg.
Stadsmiljömöten
Limhamns Miljöförening har deltagit med en eller två representanter på flera anordnade
stadsmiljömöten som ägt rum på Limhamns stadsdelsförvaltning.
I dessa sammanhang har vi fortsatt att framhålla vårt motstånd mot bebyggelse på odlingslotterna vid Hammars Park.
Konferenser på Miljöförvaltningen
Vi har blivit inbjudna till två konferenser på Miljöförvaltningen.
I november 2003 handlade det om ”Peer review for european sustainable urban development” med utländsk expertis.
I februari 2004 inledde två sekreterare från Miljödepartementet en diskussion om hållbar
utveckling och miljöintegration.
Jag representerade Limhamns Miljöförening vid dessa tillfällen. Även här omtalades den
planerade bebyggelsen på odlingslotterna vid Hammars Park som ett politiskt missgrepp.
Odlingslotterna vid Hammars Park
Vi har fortsatt vårt arbete att värna om det havsnära attraktiva grönområdet som odlingslotterna vid Hammars Park utgör.
En diskussionsafton har hållits i Limhamns Folkets hus den 18 december med stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin. Vi samarbetade därvidlag med odlareföreningen
och villaföreningen Hajen. Tillsammans tryckte vi flygblad och delade ut till många limhamnsbor. Cirka 50 intresserade limhamnsbor hörsammade kallelsen och ställde Anders
Rubin till svars. Många ville fortsätta kampen mot höghusbebyggelsen vid Hammars Park.
Efter ett förberedande möte med cirka 20 aktiva beslöts att gör en uppvaktning på Stadshuset med tillkallade massmedia.
Den 3 mars uppvaktades Anders Rubin av ett 50-tal limhamnsbor med underskrivna protestblad. Kallelse och hade skett via flygbladsutdelning av Limhamns Miljöförening, odlarföreningen och Villaföreningen Hajen samt enskilda aktiva.
En huvudlös tavla överlämnades till Anders Rubin av odlaren och konstnären Lars Wigén.
Styrelsen tackar medlemmar och andra som lämnat synpunkter på Limhamns miljö.
Vi hälsar fler aktiva medlemmar välkomna och tackar för det gångna året.
Berit Linse ordförande
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Visst kan du må bättre!
Hos mig kan du få:
Klassisk muskelmassage
Homeopati
Biopati
Akupunktur
Jag har även försäljning av kosttillskott
samt Marja Entrich hudvårdsprodukter

Dipl. Massör, Biopat, Homeopat, Akupunktör
Elisabeth Pelinder
Annetorpsvägen 51, 216 13 Limhamn
Telefon: 040-16 02 92

VÄLKOMMEN TILL MALMBORGS
PÅ LIMHAMN
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Kalender 2004

Årsmöte:

Onsdag 21 april kl 19.00 på Tegnérskolan.

Växtbytardag:

Söndagen den 25 april kl 15.00.
Många växter trivs alldeles förträffligt och mår bra av att bli
delade. Överskottet tar vi med till hoddorna på växtbytardagen,
där vi gör fynd, byter, säljer och köper. Hoddorna finns vid
korsningen Strandgatan/Götgatan.
Upplysning: Yssa Mörnstam telefon 158515.
Medtag gärna kaffekorg.

Stadsvandring:

Söndagen den 13 juni kl 13.00.
Måndagen den 14 juni kl 18.00.
Samling vid Medborgarkontoret, Apoteksgatan 7.
Limhamnskännaren, konstnären Sune Rudnert leder vandringen,
som tar cirka 1,5 timme, i Gamla Limhamn. Pris: 40 kr per per
son.
Föranmälan senast den 11 juni till Medborgarkontoret
tel 040-346300.
Högst 25 personer kan deltaga per vandring. Vid mindre än 10
personer inställes vandringen.

Hoddefest:

Söndagen den 22 augusti kl.15.00. Öppet hus vid hoddorna
(korsningen Strandgatan/Götgatan). Försäljning av rökt sill och
makrill. Lotteri. Gemytlig träff med musik av Gunnar Sparrholm.
Medtag gärna kaffekorg.
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Hotellet har:
Frukostbuffé
Egen fri parkering
Alltid lägsta pris
Rummen har:
Bad & toalett
Radio, TV med 10 kanaler
Minibar
Sundsutsikt (inte alla)
Utanför entrén finns:
Busshållplats, brevlåda tömn. 17.15
Damfrisering
Öppetaffär 9-21 - Kiosk - gatukök
Bra restaurang med vänliga priser
Motions- & promenadstråk
Nära till - högst 10 min gångavstånd:
200 meter till buss som går till Svågertorp,
tågstationen till Kastrup och Köpenhamn.
Segelbåtshamn med bra restaurang,
fiskehamn & rökeri
Badstrand med kallbadhus med vedeldad bastu året runt
Post och systembolag
100-tals affärer
10 minuter med bil:
Mässområde
Malmö central, centrum

498:698:798:-
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Styrelsen 2003/2004
Ordinarie ledamöter:
Berit Linse Ordf
Sune Rudnert V ordf
Hans-Åke Arenklo Kassör
Christer Westesson Sekr
Tina Mörnstam
Michael Borring
Carl Henric Hagéus
Gunnar Sparrholm
Ywonne Löfberg
Berit Carlsson
Gunnel (Yssa) Mörnstam

Stamhemsvägen 3, 216 21 Malmö
Baldringegatan 111, 216 22 Limhamn
Vikingagatan 46, 216 18 Limhamn
Sarvgränd 2F, 216 12 Limhamn
Sannagatan 15, 216 17 Limhamn
Tycho Brahegatan 26, 216 12 Limhamn
Caritasgatan 1, 216 18 Limhamn
Byskiftesgatan 44, 216 23 Hyllieby
Idrottsgatan 48, 216 16 Limhamn
V Bernadottesg 30, 216 12 Limhamn
Järnvägsgatan 63, 216 16 Limhamn

161107
160755
162605
155393
162628
159224
159391
136667
160634
155685
158515

Caritasgatan 11, 216 18 Limhamn
Birger Jarlsg 37 B, 216 12 Limhamn

162652
160462

Adjungerade ledamöter:
Carl-Henrik Juhlin
Lena Grimshorn
Elisabeth Troberg
Gunnel Esser
Bo Severin

Ö Bernadottesgat. 39B, 216 16 Limhamn
Tegnérgatan 43, 216 14 Limhamn
Tegnérgatan 66, 216 14 Limhamn
Linnégatan 67A, 216 15 Limhamn
Sarvgränd 4, 216 12 Limhamn

151007
155316
154598
163163
158070

Revisorer:
Göran Holmberg
Ingrid Andersson

Möllerörsgatan 16, 216 11 Limhamn
Rosenhäll, 230 42 Tygelsjö

152760
466309

Revisorssuppleanter:
Gunlög Banck
Leif Lindh

Skånegatan 3, 216 11 Limhamn
Skånegatan 3, 216 11 Limhamn

150604
150604

Suppleanter:
Yvonne Eliasson
Ann-Christine Näsman
Avgått 2004.01.07

Valberedning:
Lars Helgesson Ordf
Skånegatan 15, 216 11 Limhamn
Gunnel Esser
Linnégatan 67A, 216 15 Limhamn
(1 ledamot + 1 suppleant saknas)

157857
163163

Hedersmedlemmar: Carl Henrik Juhlin, Sture Silow, Christina Ringsberg, Gunlög
Banck, Olle Bunte, Sten Runerheim.
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Ekonomi
Balansräkning 2003-01-01
Tillgångar
Kassa
333.00
Föreningssparbanken
3 364.75
Svenska Obligationsf
43 212.62
Postgirobehållning
26 300.81
——————
73 211.18
Resultaträkning 2003
Kostnader
Trycksaker
16 906.00
Porto
4 353.00
Försäljningskostnader
1 889.00
Omkostn annonsering
2 160.00
Övrigt
8 085.50
Årets överskott
3 896.91
——————
37 290.41
Balansräkning 2003-12-31
Tillgångar
Kassa
3 061.50
Föreningssparbanken
3 366.58
Svenska Obligationsf
44 797.31
Postgirobehållning
25 882.70
——————
77 108.09

Skulder och eget kapital
Eget kapital
73 211.18

——————
73 211.18
Intäkter
Medlemsavgifter
Annonser
Försäljning
Gåvor
Erhållna räntor
Värdeökn sv oblig

20 900.00
11 100.00
2 892.00
800.00
13.72
1 584.69
——————
37 290.41

Skulder och eget kapital
Eget kapital
77 108.09

——————
77 108.09

Revisionsberättelse
Vi har granskat föreningens räkenskaper, tagit del av protokoll och övriga handlingar
av betydelse för föreningens ekonomi och förvaltning och vidtagit de granskningsåtgärder som vi har ansett erforderliga för verksamhetsåret 2003-01-01 - 2003-12-31.
Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, föreningens bokföring eller inventering av dess tillgångar
eller eljest beträffande förvaltningen av dess angelägenheter.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003-01-01 - 2003-12-31.

Limhamn i februari 2004
Göran Holmberg
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Ingrid Andersson

Limhamns Miljöförenings bevarandepris 2003
Villa Knutstorp

Knutstorp har lyfts fram ur dunklet och är idag iögonfallande sedan man glesat
växtligheten mot Strandgatan. Foto: Tina Mörnstam.

Villa Knutstorp ligger vid Strandgatan och är ett exempel på äldre genuin byggnad,
som är förknippad med Limhamn. Nuvarande ägaren advokaten Bengt Knutssons farmors far Jakob lät bygga huset i slutet av 1800-talet. Familjen hade fem barn och under
sommarmånaderna bodde de på ovanvåningen, medan Malmös dåvarande borgmästare Lemke hyrde bottenvåningen. Jakob var högt ansedd ledamot av Limhamns kyrkoråd och hans hustru höll söndagsskola i huset.
Tidigare, dvs före Bengt Knutsson, bodde läraren Kjell Knutsson i huset. Han lät, på
grund av ålderdomssvaghet, huset förfalla och när nuvarande ägaren övertog det, var
huset i mindre bra skick. Därför var det inte alldeles självklart att renovera byggnaden,
utan funderingar på att låta riva fanns med i planeringen av dess framtid.
Emellertid vägde planerna på renovering över och så blev det. Grundinställningen var
klokt nog att låta bevara och pietetsfullt renovera allt i ursprunglig arkitektur och detaljer så långt det var möjligt. I april månad år 2001 satte man igång. Trädgården åt
Strandgatan ödelades till största delen på grund av transporter till ombyggnaden och
till upplag för byggplatsen. Planteringen med buxbom och äldre fruktträd röjdes och
gav senare luft åt hela trädgården och därför lyser huset upp när man går förbi på
Strandgatan. Den kaffe- och punschveranda som finns i hörnet intill Strandgatan, fanns
redan när huset byggdes, fast naturen hade tagit hand om den på så sätt att den var
uppmurken och farlig att vistas på. Träkonstruktionen gjordes helt ny med tryckimpregnerat virke och kommer att stå många år ännu och som ett minne från en svunnen
tid.
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Invändigt har huset renoverats till en gedigen och praktisk bostad. Bl a har ägarfamiljen Knutsson låtit gräva ur källaren och därmed fått höjd så att man kan stå rak utan att
slå huvudet i taket. Samtidigt gjordes en förbindelsegång till annexet, som förr var
tvättstuga och uthus.
Det ovanliga för huset är att man från källarvåningen har installerat hiss, som går
härifrån, upp till bottenvåning och övervåning. Speciellt att lägga märke till är hur väl
anpassad hissen är till den invändiga arkitekturen och inte störande trots läget mitt i
huset.
Köket har fått en praktisk modern inredning, vardagsrummet har renoverats och dekorationerna i taket har bevarats och rengjorts. Verandan med bågvälvda fönster sprider
ljus in i det stora rummet.
Utsidan av huset visar åt Trindelgången blindfönster, som målats med motiv. Anledningen till att man en gång i tiden gjorde blindfönster, var att man ville visa ett hus med
många fönster. Men som i så många andra fall av fantasifull beskattning, belades fönster med skatt och genom att göra blindfönster, slapp husägaren att betala skatt för
dessa, som ger huset ett pampigare utseende än en slät fasad.
För ovanlighetens skull var det lätt för oss i Bevaringsgruppen, länsantikvarie Thomas
Romsberg, arkitekt Lena Grimshorn, detaljplanearkitekt Hans Olsson och undertecknad att detta år finna ett lämpligt hus för Bevaringspriset. Sedan vi väl fått ögonen på
Knutstorp, gick det inte att släppa andra förslag förbi denna fastighet. Den är ett gott
exempel på ett värdigt hus att tilldela Limhamns Miljöförenings Bevaringspris för år
2003. Fastigheten har genomgått en osedvanligt noggrann och pietetsfull renovering.
Vi vill se fler sådana här utmärkta restaureringar av viktiga kulturarv på Limhamn.
Och det är det som är avsikten; att ge berömvärd uppmärksamhet med vårt fina Bevaringspris. Den exklusiva bronsreliefen utdelades till ägarna sedvanligt vid årsmötet i
april i fjor.
Sune Rudnert, sammankallande i Bevaringsgruppen

Högerudsgatan 21, Limhamn
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Trädgårdspris 2003
Det har varit enormt roligt att titta på alla fina trädgårdar och att träffa alla trevliga
trädgårdsentusiaster. Men samtidigt svårt – vi skulle gärna velat dela ut många priser.
Hur jämför man en otrolig radhusträdgård på 4 x 11 meter med en gammal limhamnsträdgård på 460 kvadratmeter? Vi löste problemet genom att ge dem båda pris.

Frank Lindemans trädgård. Foto: Yssa Mörnstam.

När Frank Lindeman flyttade till radhuset bestod trädgården av en gräsmatta, några
buskar och en tråkig uteplats. Frank planerade, ritade och skapade det omöjliga av ett
mycket litet trädgårdsrum. Han kom över marmor från en nedlagd mjölkaffar och fick
ett vackert golv till uteplatsen och trampstenar genom trädgårdens fyra landskap. Han
grävde en damm, som är tillräckligt djup och stor för näckrosor, kaveldun och övervintrande guldfiskar. En bäck går till dammen och där trivs grodor. Växterna är anpassade landskapen – damm, våtmark, skog och backlandskap. Runt uteplatsen trivs kryddväxter. En klematis slingrar sig uppför lyktan vid tomtgränsen. Trädgården är helt insynsskyddad av plank och välskött häck.
Mot väggen är isolationen mot fukt dold med murgröna och väggen är prydd med
delar av en gammal symaskin, som Frank hittat i havet utanför Ön.
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Ibland finns det
du söker närmare
än du tror.
Vi med.

Limhamn
www.foreningssparbanken.se
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Gunnel och Ingvar Mohlins trädgård. Foto: Yssa Mörnstam.

Gunnel och Ingvar Mohlin bor i ett gammalt limhamnshus. Tomten var ursprungligen
sluttande och huset hade ingen källare. Ingvars far började på 40-talet att gräva ut
källaren för hand och fick på så sätt fyllnadsmassor. Ingvar fortsatte med utgrävningen
och planade ut och jordförbättrade tomten och skapade en gammaldags välplanerad
limhamnsträdgård i stor harmoni med det gamla gathuset. Trädgården har flera funktioner med bland annat damm med fiskar och stenparti, köksträdgård med stor röd
vinbärsbuske som häck (de översta vinbären odlas för fåglarna, det räcker med de
nåbara till gelè till familjen), lekstuga och gräsmatta för barnbarnen, trevliga uteplatser och uterum, välskötta rabatter med både perenner och årsväxter bland annat fantastiska dalier, hamlad pil, äppleträd som spalje med mera. Ingvar har själv snickrat utemöblerna och målat dem i färger som fint smälter in i grönskan. Naturligtvis är flaggstången i trä.
Trädgårdspriset består av boken Blommor och buskar, som omfattar alla delar av växtsortimentet och egentligen är den enda växtbok som den vanliga trädgårdsägaren behöver, samt ett presentkort från Weibulls.
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BAD - VÄRME - VATTEN
Kom till oss när du behöver kvalitetsprodukter och professionella
råd inom VVS.
Vi är experter på bad och energi, och du får installation och service
till fast pris.
Välkommen till vår butik och vår badrumsutställning!
Auktoriserad VVS-installatör
VVS-garanti, Trygghetsförsäkring.

Öppet: Vard 9-18, lörd 9.30-13.30.

Per-Olof Liljedahl
Leg. Sjukgymnast, auktoriserad fysioterapeut
Geijersgatan 55, 216 19 Malmö. Tel: 040-16 32 00

Sponsrar Limhamns Miljöförening
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Trädgårdspris 2004
Nu är det vetenskapligt bevisat det som odlare alltid vetat, att trädgårdsarbete gör oss
friskare. Engelska forskare har konstaterat, att trädgårdsarbete bränner lika många om
inte fler kalorier än ett aerobicpass. Vi har också arbetets stimulerande effekt, förmågan att hålla stressen på avstånd, påskynda tillfrisknandet för konvalescenter med mera.
Alla privatträdgårdar har också ett värde för dem, som saknar egen trädgård. Det är
fritt fram för alla att njuta av den växtprakt som villaträdgårdarna bjuder på.
Limhamns Miljöförening kommer även i år att dela ut trädgårdspris. Ring och tipsa
oss. Egna trädgårdar, grannars och andra, även gårdar till flerfamiljshus är intressanta.
Sista anmälningsdag är den 31 augusti. Prisutdelning sker på höstmötet i oktober.
Vi som tar emot anmälningar är:
Eva Björk
Berit Carlsson
Yssa Mörnstam
Gunnar Sparrholm

Välko

mmen

040-15 49 25
040-15 56 85
040-15 85 15
040-13 66 67

!

Tillverkning av gjutna

Metallskyltar, Bokstäver, Design, Konst m.m.
Magasinsgatan 9, 216 13 Limhamn
Tel: 040-15 24 50, fax: 040-16 29 86
www.rosengrensmetall.se

E-mail: info@rosengrensmetall.se
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Järnvägsgatan 52, 216 14 Limhamn
Tel: 040-15 19 71
www.limhamns-sjukgymnastik.se

Lena Rexman Dahlqvist
Leg. sjukgymnast/Akupunktör/Ergonom
Behandling efter tidsbeställning per telefon
Försäljning av Tempur
madrasser och kuddar

Limhamns Hälsokost
Linnégatan 45, Limhamn
Tel: 040-16 14 10
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Höghus vid Hammars Park

Odlingslotter. Foto: Tina Mörnstam.

Stadsbyggnadskontoret planerar för bebyggelse på odlingslotterna söder om Hammars
Park i Limhamn. Invid parken skall höghus om fem till sex våningar resa sig.
I och med att odlingslotterna bebyggs, så försvinner inte endast en bit havsnära attraktivt grönområde utan även en bit av Limhamns särprägel och själ.
Limhamn har inget större parkområde som är uppväxt utom just Hammars Park. Den
har en långsmal rektangulär form, som skulle förlora en stor del av sin karaktär vid
höghusbebyggelse längs Hammars väg.
Varför måste där byggas?
Limhamn har byggbar mark på ett flertal mer centrala ställen exempel kvarteret Glasbruket, Ön och till och med Linnégatan. Gott om plats finns vid Kalkbrottet.
När den stackars gröna odlingsmarken är bebyggd så återstår väl endast övriga grönområden vid havet som Limhamnsfältet och Öresundsparken.
Vad är det för kartellbenägna byggbolag som förhåller sig passiva när folk efterfrågar
bostäder? Har vi ingen konkurrens till Skanska och NCC med flera mögelhusbyggare?
Vad är det för bostadspolitik vi håller oss med, där politikerna inte får igång bostadbyggandet?
Ja, folk här i Limhamn ställer sig frågor men får inga bra svar.
Styrelsen för Limhamns Miljöförening har i snart två års tid, ända sedan byggplanerna
kastades fram inför valet 2002, protesterat mot planerna vid tre större offentliga möten, genom direkta kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän, genom flera
inlägg i tidningsdebatter samt genom att framställa och distribuera argumentsamlingar. Arbetet har skett i samarbete med berörda odlare och med Villaföreningen Hajen.
Vi vill nu, när ansvariga politiker inte velat ge vika gå vidare genom att föreslå att
grönområdet med odlingslotterna skyddas från bebyggelse genom att införlivas med
Hammars Park och får förbli ett aktivt odlingsområde till glädje för många malmöbor.
Berit Linse
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Södra Fiskehamnen, 216 12 LIMHAMN
Tel: 040-15 06 73, Fax: 040-15 06 59
ÖPPETTIDER: Vardagar 10-18, Lördagar 10-13
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Skicka gärna in denna underskriven till Anders Rubin, Stadshuset, August Palms
plats 1, 205 80 Malmö. (Kopiera eller riv ut).

Rädda odlingslotterna vid Hammars park!
Malmöborna behöver mer natur och strövområden och har blivit lovade detta genom
bland annat Malmös Agenda 21, undertecknat av ett enhälligt Kommunfullmäktige,
samt Grönplan för Malmö av år 2003!
Genom beslutet att lägga ned KOLONILOTTSOMRÅDET VID HAMMARS PARK
väljer politikerna att bortse från sina löften och behovet av grönområden. I stället expanderar de bebyggelsen.
Om detta kolonilottsområde skövlas
• Hånas närdemokratin
• Offras Malmös sista bebyggelsefredade och havsnära område
• Krossas ett fungerande integrations- och friskvårdsprojekt
Detta är ett brott mot inte bara Malmö stads egna direktiv UTAN OCKSÅ ETT BROTT
MOT REGERINGENS DIREKTIV om bevarande av tätortsnära grönområden.
Odlingslotterna är allmänna platser där ALLA malmöbor alltid varit välkomna att ströva omkring och njuta av odlingarna.
Vår kamp är FÖR en bra stadsmiljö och FÖR utbyggnad av demokrati i stadsplaneringsprocesser.
Det är inte byggherrarna som ska bestämma var det ska byggas.
Det är vi malmöbor som tillsammans med våra politiker ska bestämma det. Bara så
kan vi skapa ett hållbart Malmö.
Kravet att bygga just där är ohållbart även därför att
• hela området redan nu är överexploaterat
• nödvändig infrastruktur, trafikleder, skolor, sjukvård, äldreomsorg saknas
• 4-, 5- och 6-våningshus är ett övergrepp mot den lilla idyllen Hammars park
VI KRÄVER DÄRFÖR ATT BYGGPLANERNA PÅ KOLONILOTTSOMRÅDET
VID HAMMARS PARK GENAST STOPPAS!
Namn

Adress

Telefon
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Carl Henrik Juhlin - 80 år

Carl Henrik. Foto: Paul Juhlin.

Vi vill uppmärksamma att en av våra hedersmedlemmar har fyllt 80 år.
Carl Henrik är född på Limhamn och har bott där hela sitt liv.
Han har studerat medicin och verkat som reumatolog.
Dock har hans film- och miljöintresse präglat större delen av hans liv.
Han var en av krafterna bakom Filmcentrum Syds tillkomst på 60-talet och han har
bidragit med egna naturfilmer t ex Bunkeflo strandängar, Klagshamns naturområde,
och det gamla fisket på Limhamn.
Carl Henrik har varit engagerad i Limhamns Museiförening och de senaste drygt tio
åren, i Limhamns Miljöförening.
Han tog emot Malmö Stads första miljöpris l991.
Carl Henrik har alltid pläderat för att naturen är oundgängligen nödvändig för människans tillvaro och varit dess trogna beskyddare.
Berit Linse

Hantverksgården
Limhamn

För bröllop, högtidsfester, klubbsammankomster från
20 till 130 personer.
Vi har gott om förslag till meny.
Låt oss talas vid - vi kommer säkert överens!
Järnvägsgatan 51, Limhamn. Tel. 040-15 09 33
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Ett favoritställe för limhamnare

Bredplats. Foto: Tina Mörnstam.
När jag sitter framför brasan första dagen av februari månad på det nya året, då befinner jag mig på en av mina favoritplatser. Då går tankarna lätt över till nästa plats som
ligger även många andra limhamnare varmt om hjärtat. Det är platsen för huddorna vid
kåsehamnen, som är ett ställe där man kan träffas vid hyggligt väder och tillsammans
få njuta av den underbara omgivningen.
Huddorna är på två sidor omgivna av bredplatser, som var fiskeriutövarnas ställe att
hänga upp sina nät för rensning, torkning och att kanske laga eventuella skador på
näten.
Dessa bredplatser är idag eftersatta med tanke på skötsel. Därför skall vi i Limhamns
Miljöförening under våren göra en upprustning med att bl a ersätta saknade och skadade pålar(rör). Därefter plugga igen topparna på rören och dra om den gamla ståltråden
så långt den räcker och resten med ny tråd, som fästes med kramper i pluggarna. Totala
längden av tråd är cirka 170 meter.
Dessa bredplatser är viktiga att hålla i ordning, då de visar en på en del av fiskerinäringen på platsen i gångna tider och även markerar arbetsområdet runt huddorna.
Gunnar Sparrholm, Hyllieby
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AB Limhamns Bleck- & Plåtslageri

LB

Plåt- & Järnkonstruktioner
Pressning - Svarvning - Klippning
Valsning - Kantpressning
Krossverksgatan 6, 216 16 Limhamn
Tel: 040-15 01 11, fax: 040-16 43 24.

Vi utför reparationer och omarbetningar.
Fattningsarbeten. Gravering. Tillverkning i egen verkstad.

Guldsmedjan
på Limhamn
JÄRNVÄGSGATAN 47 • TEL 040-15 14 44
ÖPPET: VARDAGAR 10-18, LUNCHSTÄNGT 13.30-14.30, LÖRDAGAR 10-13
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Häger

Häger. Foto: Ywonne Löfberg.

En efter en försvann våra dammfiskar. Vi undrade mycket, men vi enades om att det
nog var fiskmåsarna som var bovarna. Tills en dag när jag tittade ut genom fönstret och
där stod han. Vacker och ståtlig. Andäktigt betraktade jag honom. Man grips av stor
respekt inför naturen när man får lyckan att komma så nära en så ståtlig fågel. Samtidigt månade jag om mina fiskar. Så tyvärr, jag gick sakta ut på tomten och direkt flög
han upp på planket ovanför dammen. Trygg från mig men fortfarande med koll på
fiskarna. Där stod jag och där satt han. Vi väntade ut varandra. Till slut tröttnade hägern och lyfte mot Sibbarp.
Ywonne Löfberg
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Bäcken i Hammars park, 27 maj 1999

Barkbåtar i bäcken i Hammars park.

Den lilla bäcken.
Den som rinner så stilla
och så frisk,
lagom bred,
lagom djup,
är en önskebäck
för en eskad av segelfartyg
av enklaste konstruktion
tillverkade i skolans slöjdsal.
En platta med fem kanter.
Det tog en förmiddag at få båtarna klara
och elvaåringarna från Limhamn
med sina danska vänner från Tornby
en mast med påträtt segel
ägarens namn så det syns. Det är allt.
var sedan beredda på nya gemensamma äventyr.
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Den lilla bäcken
kanske den enda lilla bäcken
i hela Limhamn porlade
stilla i majsolen.
Snällt gjorde den sällskap med
den smala, gamla vägen
som är så vacker, en fin allé
och rann sedan in i parkens grönska
under ett brovalv.
Där började äventyret. Den efterlängtade sjösättningen.
Glada, höga rop fyllde luften.
Titta, min båt är först!
Håller den sig upprätt?
Var är strömmen starkast?
-Oj! Min har kapsejsat. Jag måste rädda den!
-Min också!
Av med strumpor och skor.
Vita vårfötter plumsar i det porlande vattnet.
Hjälpsamma händer styr farkosten,
den som redan funnit en hamn bland stenar.
Vidare, vidare, ge inte upp! Fastän seglet är skadat.
50 stolta små segelbåtar
knuffas och trängs
påhejade och påskyndade.
Skratt och glada rop på svenska och danska.
Den lilla bäckens vatten rinner långsamt nu.
Ett målsnöre skymtar mellan buskarna.
Slutar äventyret där? Redan?
Det finns lekar som bara blir till
av glädje och lust
och gärna vid vatten som strömmar
blänker och lockar.
Yvonne Eliasson
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Mitt hjärta i Hammars Park
Från min skoltid minns jag våra utflykter till Hammars park. Brottets bana, som den
smalspåriga järnvägen kallades i folkmun, slamrade med sina vagnar på Kalkbrottsgatan intill. De små tippvagnarna var kopplade samman femtio i en lång rad. De större
var bara tio och de hade en stor krok framtill och baktill. Loken var först små ånglok,
senare elektrifierades banan och små ellok drog i långsam takt raderna av vagnar.
Solen lyste för det mesta och Sibbarp låg längs med havet då som nu. Fast där man
odlade säd förr, finns det gräs och bilparkering utmed Strandgatan.

Brukshundsklubben. Foto: Tina Mörnstam.

Odlingslotterna hör också till den trivsamma inramningen kring Hammars park. Brukshundsklubben höll till där bakom kolonierna, då som nu. Ängarna fram till den vik
som nu kallas Barnviken, var längst in vildvuxen av gräs som fick växa fritt. Bäcken
som rann mitt i finns fortfarande där och tömmer kalkbrottet på vatten. Den rinner
genom Hammars park. Ofta om vintrarna hände det att bäcken svämmade över ute på
ängen. Då kunde det bli skridskois med märkliga små vulkanliknande ”kratrar” där
isen spruckit kring grästuvorna.
Själva viken ute vid piren hade namnet Stora sumpehamnen och ansågs bottenlös. Där
låg några fiskebåtar förtöjda med en grupp hoddor på land intill. När jag en sommar
såg en man som gick på bottnen över till andra sidan, alltså där den höga utfyllnaden
med vit kalksten bildar norra delen till brofästet, blev jag naturligtvis förvånad över att
han kunde känna botten hela vägen över och inte var tvungen att simma.
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Efterhand byggdes Sparbanksstaden, dvs villorna som ligger mellan Sibbarp och parken. Och ännu senare fullföljdes byggnationen med villor fram till Kalkbrottsgatan,
sett från Sparbanksstaden. Namnet fick området därför att sparbanken hade en filial
där och banken hjälpte till att finansiera husen. Söder om Hammars park och intill
kolonilotterna låg ett gammalt hus. Här var i mitten av 70-talet några personer sysselsatta med att i syrabad göra järn och stål rent för att därefter doppa dem i ett bad av
smält, flytande zink. Det var en liten galvanoverkstad. Denna verksamhet pågick under tak, men i öppen natur. Här fanns inga dörrar och vissa väggar saknades. De frätande ångorna skulle föras bort av vinden. Utomhus i det som en gång varit trädgård, låg
föremål som stod i tur för behandling. Under tillfälliga elransoneringar, som ibland
drabbar vårt samhälle, fick de dispens. Att hålla zink flytande krävde ständig uppvärmning av de stora karen. Vid ett tillfälle när jag frågade dem, som sysslade med sitt
hantverk där, om de inte var rädda för stöld, svarade de logiskt: ”Alla de föremål som
lämnas hit för att förzinkas, passar bara på det ställe de är gjorda för och ingen kan
använda dem på annat sätt. Vi har aldrig drabbats av stöld här”. Sådan var miljön i och
vid parken och fortfarande upplever man denna generösa vänliga atmosfär här. Odlingslotterna är också en del av parken och andas samma inställning till vår svenska
ärlighet.
Inne i Hammars park finns en liten damm. Under skoltiden var vi några kompisar i
klassen, som ibland på vårkanten gick dit och fångade grodyngel i en glasburk med
vatten. Denna fick stå i ett av klassrummets fönster. För oss var det spännande att dag
för dag följa de små svarta prickarnas liv. De rörde sig svagt i början, men snart blev de
större och en svans utvecklades. De simmade runt och snart började fötter också att

Hammars Park. Foto: Tina Mörnstam.
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växa ut. Då var det dags att gå till parken igen och släppa ut dem i dammen. Jag har
inte själv sett lax där, men det finns vittnen till att det går lax upp i bäcken.
När jag undervisade i måleri, tog jag vid lämplig väderlek grupperna ut till parken och
fann utmärkta motiv bland de höga träden och den lummiga grönskan. Här finns storskogsmotiv på nära håll för oss. Fågelsång och stillsamt ljud från koloniernas brukare
är trivsamma bakgrundsljud.
Jag har också varit med när mina barn gick i skolan och spelat brännboll med föräldrarna här i gläntorna. Vissa tider, främst kring midsommar, har här funnits tivoli. Hammars park är användbar på många sätt och är och har alltid varit en plats för oss limhamnsbor, där vi kan få uppleva parkens friluftsliv på nära håll.
Här har Limhamns ledande deckarförfattare Jenny Berthelius, som är en av Sveriges
främsta i genren, gått och inspirerats, när hon sökte lämplig miljö för sin bok ”Offret”,
en av hennes mera kända böcker.
Vi har fortfarande en levande idyll i denna Limhamns enda park. Så viktig är Hammars park med omgivning.
Att nu känslokalla och cyniska s-politiker i Malmö vill förstöra vår fina miljö här,
genom att hänsynslöst bebygga odlingslotterna med höghusbebyggelse, är både skamligt och oförståeligt och är ett sätt att visa sin maktposition.
För höghusbebyggelse finns det gott om utrymme på annat håll bara några hundra
meter inåt land, sett från kolonierna.
Odlingslotterna, som i folkmun kallas kolonier, hör till Hammars Parks miljö. Den
villabebygggelse som finns här intill, smälter utmärkt in och hör samman med parken,
nu när villaträdgårdarnas lummighet bidrar till den behagliga helheten. Parken blir på
detta sätt ett prov på omistlig lövskog i Limhamns villakvarter. Alltid när jag cyklar
till Sibbarp eller hoppar av cykeln och går genom parken, ser jag barn som leker,
vuxna som promenerar. På somrarna när vädret tillåter breder man ut sina filtar här på
gräset. Idyllen är här fullständig.
Om cynikerna i Malmö stads byggnadsnämnd framhärdar i sina obetänksamma uppsåt att vilja bebygga odlingslotterna med höghus, kommer detta värdefulla grönområde att fullständigt tappa sin intima och trivsamma karaktär.
Limhamn är den största stadsdelen i Malmö och Hammars park är den enda riktiga
park vi har; inte särskilt stor, men viktig för oss. Låt oss få ha denna stillsamma miljö
bevarad utan onödiga höghus.
Sune Rudnert
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Reklam & Original
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