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Sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 
tio protokollförda sammanträden inklusive 
årsmötet 2004. Protokollen är mycket utför-
liga. Intresserade medlemmar kan genom vår 
sekreterare, Christer Westesson, få tillgång 
till dem.

Medlemmar
Föreningen har drygt 300 medlemmar. Med-
lemsavgiften är 80 kronor per år. Ett medlems-
register finns tillgängligt hos Tina Mörnstam.

Lokal 
Under året har föreningen varit tvungen att 
lämna sin lokal på Idrottsgatan då den skulle 
byggas om till förskola. Vi får i stället disponera 
en väl så trevlig lokal på Öresundsgården med 
tillhörande förrådsutrymme för våra skåp.

Som tidigare delar vi vår lokal med dagbarn-
vårdare. Flyttningen ombesörjdes av stads-
delsförvaltningen.  Ett par styrelsemedlemmar 
fick jobba hårt med upp och nedpackning i 
flyttlådor.

Växtbytardag
I Yssa Mörnstams regi höll vi växtbytardag den 
25 april vid hoddorna i vårligt väder. Många in-
tresserade kom och passerade, ännu fler aktiva 
trädgårdsentusiaster välkomnas nästa gång.

Trädgårdsbesök
Den 5 juni besökte en del medlemmar Mar-
gareta Sennebys märkliga trädgård i ljuvligt 
försommarväder. Yssa Mörnstam stod som 
arrangör.

Stadsvandring.
Under  Sune Rudnerts ledning hölls stadsvand-
ringar i Limhamn den 13 och 14 juni. Dessa 
är utmärkta tillfällen att lära känna Gamla 
Limhamn.

Hoddefest
Genomfördes den 22 augusti vid våra öppna 
hoddor. Det blev en succé med hundratals be-
sökande. Lotteri, kaffeservering, levande musik 
och försäljning av sill och rökt makrill skapade 
en fin stämning på stranden och möjlighet att 
tala om Limhamns Miljöförening.

Höstmöte
Ägde rum den 17 november på Tegnérskolan. 

Trädgårdspris utdelades av Yssa Mörnstam.

Därefter ägnade vi oss att se en fin fotodoku-
mentationen av våra hoddor. Medverkande till 
denna var fotografen Jan Engsmar.

Aftonen leddes av Sune Rudnert. Han startade 
därmed även en insamling för renovering av 
den svarta hoddan.

Trädgårdsgruppen
Gruppen har Yssa Mörnstam som sammankal-
lande. Den har bestått av Eva Björck, Cornelia 
Röjner, Gunnar Sparholm och Berit Carlsson.

Gruppen utser årets trädgård i Limhamn och 
utdelar trädgårdspris. På våren arrangeras  en 
växtbytardag vid våra hoddor.

Bevarandegruppen.
Gruppen utser varje år en eller två pristagare för 
bäst bevarade eller renoverade hus i Limhamn. 
Prisutdelning sker på årsmötet i april, för år 
2004 tilldelades Bevaringspriset till Brandsta-
tionen på Idrottsgatan.

Gruppen består av Lena Grimshorn, Hans 
Ohlsson, Thomas Romberg och Sune Rudnert, 
som är sammankallande. Kontakta dem och 
ge förslag.

Hoddorna
Föreningen har fyra stycken hoddor vid Kåsen 
( korsningen Strandgatan/Götgatan) i sin vård. 

Verksamhetsåret april 2004 - mars 2005
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Specialister i
allmänmedicin

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
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Dr Marieta Valdman
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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

LIMHAMNS

LÄKARGRUPP
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Den svarta hoddan skänktes av Gunlög Banck 
till Limhamns Miljöförening.

Gunnar Sparrholm har haft tillsyn och ansvar 
för praktiska göromål vid dessa hoddorna.

Ett större renoveringsbehov föreligger nu när-
mast för den svarta hoddan. Anbud på dessa 
arbeten pågår.

Vi har med stor tacksamhet mottagit en större 
summa på 20 000 kr av en enskild givare och 
även några mindre belopp av ett par enskilda 
medlemmar.

Föreningen har sökt bidrag till renovering av 
Gerhard Larsson stiftelse.

Stadsdelsmöten.
Limhamns Miljöförening har inbjudits att del-
taga i  möten med stadsdelförvaltningen. 

Under våren utbyttes ett möte till bussrundtur 
runt Limhamn och Bunkeflostrand för informa-
tion om planerade utbyggnadsplaner.

Under hösten deltog Ywonne Löfberg i ett 
stadsdelsmöte som mycket berörde trafikmiljön 
i Limhamn. Ywonne tar gärna emot synpunkter 
om detta.

Miljöförvaltningen
Limhamns Miljöförening har inbjudits av 
miljöförvaltningen till seminarier. Den 14 
april hölls ett möte om närdemokrati. Tyvärr 
kunde ingen representera vår förening. En 
bok om samma ämne finns dock att få från 
miljöförvaltningen.

Den 9 september inbjöds vi att deltaga i en 
vandring på Bunkeflo strandängar, som enligt 

förslag skall bli nationalpark. Vi var välkomna 
att ge synpunkter på vandringsleder med mera. 
Vi deltog med tre medlemmar.

Hammars Park
Vår  utåtriktade verksamhet har i stort gällt 
bevarandet och utvecklandet av Hammars Park. 
Vår idé har varit att införliva de gamla odlings-
lotterna med själva parken och utveckla dem 
landskapsmässigt attraktivt med god tillgång 
för allmänheten.

En skrivelse med vårt förslag skickades till alla 
politiska partier i december.   

Som tillägg har sänts vårt förslag med integre-
rade odlinglotter i parkmiljö upprättat av Jan 
Engsmar. Förslagen finns i årsskriften .

Det presenterades på ett samrådsmöte, som 
hölls på Folkets Hus i Limhamn den 25 januari 
av detaljplanearkitekten Sofia Öreberg. Endast 
ett fåtal sakägare var närvarande. Nästan hela 
styrelsen för Limhamns Miljöförening mötte 
upp.

Vi fortsätter dialogen med de politiska par-
tierna.

Styrelsen tackar medlemmar och andra som 
lämnat synpunkter på Limhamns miljö. Vi 
hälsar fler aktiva medlemmar välkomna. Lim-
hamns Miljöförening är en ideell och opolitisk 
förening.

Tack för det gångna året,

Sune Rudnert 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

Välkom-

AB Limhamns Bleck- & Plåtslageri
Plåt- & Järnkonstruktioner

Pressning - Svarvning - Klippning
Valsning - Kantpressning

Krossverksgatan 6, 216 16 Limhamn
Tel: 040-15 01 11, fax: 040-16 43 24.

BL
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Kalender 2005

Årsmöte: Onsdagen den 20 april kl 19.00 på Tegnérskolan.

 Stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo presenterar sig.

 Utdelande av Bevaringspriset 2005.

Växtbytardag: Söndagen den 24 april kl 15.00.

 Många växter trivs alldeles förträffligt och mår bra av att bli delade.  
 Överskottet tar vi med till hoddorna vid Kåsehamnen,  
 i korsningen Strandgatan-Götgatan. Här gör vi fynd, byter,   
 säljer och köper.

 Kaffe serveras till självkostnadspris.

 Upplysning: Yssa Mörnstam telefon 158515 

Stadsvandring: Söndagen den 12 juni kl 13.00. 
 Måndagen den 13 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 person. 

 Föranmälan senast den 11 juni till Medborgarkontoret  
 telefon 040-346300.

 Högst 25 personer kan deltaga per vandring.  
 Vid mindre än 10 personer inställs vandringen.

Hoddefest: Söndagen den 14 augusti kl 15.00. 
 (korsningen Strandgatan/Götgatan).

 Hoddorna är öppna  

 Försäljning av rökt sill och makrill, vi tillhandahåller mer av   
 läckerheterna i år. Lotteri, gemytlig träff med musik av  
 Gunnar Sparrholm. 

 Kaffe serveras till självkostnadspris.

Höstmöte: Onsdagen den 26 oktober, kl 19.00 på Tegnérskolan.  
 Bland annat utdelande av Trädgårdspriset.
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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 2004/2005

Ordinarie ledamöter:
Sune Rudnert, ordf  Baldringegatan 111, 216 22 Limhamn  160755
Hans-Åke Arenklo, kassör  Köpenhamnsvägen 101, 217 75 Malmö  162605
Christer Westesson, sekr  Sarvgränd 2F, 216 12 Limhamn  155393
Tina Mörnstam  Sannagatan 15, 216 17 Limhamn  162628
Michael Borring  Tycho Brahegatan 26, 216 12 Limhamn  159224
Carl Henric Hagéus  Caritasgatan 1, 216 18 Limhamn  159391
Gunnar Sparrholm  Byskiftesgatan 44, 216 23 Hyllieby  136667
Ywonne Löfberg  Idrottsgatan 48, 216 16 Limhamn  160634
Gunnel (Yssa) Mörnstam Järnvägsgatan 63, 216 16 Limhamn  158515
Jan Engsmar  Grönalundsgatan 32 C, 216 16 Limhamn 150076
Berit Carlsson  V Bernadottesgatan 30, 216 12 Limhamn 155685
   avgått oktober 2004

Suppleanter:
Yvonne Eliasson  Caritasgatan 11, 216 18 Limhamn  162652 
Berit Linse  Stamhemsvägen 3, 216 21 Malmö  161107

Adjungerade ledamöter:
Carl-Henrik Juhlin  Ö Bernadottesgatan 39B, 216 16 Limhamn 151007
Lena Grimshorn  Tegnérgatan 43, 216 14 Limhamn  155316
Elisabeth Troberg  Tegnérgatan 66, 216 14 Limhamn  154598
Gunnel Esser   Linnégatan 67A, 216 15 Limhamn  163163
Bo Severin  Sarvgränd 4, 216 12 Limhamn  158070

Revisorer:
Göran Holmberg  Möllerörsgatan 16, 216 11 Limhamn  152760
Ingrid Andersson  Rosenhäll, 230 42 Tygelsjö   466309

Revisorssuppleanter:
Gunlög Banck  Skånegatan 3, 216 11 Limhamn  150604
Leif Lindh  Skånegatan 3, 216 11 Limhamn  150604

Valberedning:
Lars Helgesson Ordf Skånegatan 15, 216 11 Limhamn  157857
Gunnel Esser, ledamot Linnégatan 67A, 216 15 Limhamn  163163
Gunlög Banck, suppl Skånegatan 3, 216 11 Limhamn  150604
Leif Lindh, suppl  Skånegatan 3, 216 11 Limhamn  150604

Hedersmedlemmar: Carl Henrik Juhlin, Christina Ringsberg, Gunlög Banck, 
Olle Bunte, Sten Runerheim.
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Limhamn i februari 2005

Göran Holmberg    Ingrid Andersson

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 2004-01-01 – 2004-12-31.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade redo-
visningshandlingarna, 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 ansvarsfri-
het för verksamhetsåret 2004-01-01 – 2004-12-31.

Ekonomi

Balansräkning 2004-01-01
Tillgångar  Skulder och eget kapital
Kassa  3 061.50 Eget kapital  77 108.09
Föreningssparbanken  3 366.58
Postgirobehållning 25 882.70
Svenska Obligationsf 44 797.31  ------------  
 ------------  77 108.09  
 77 108.09

Resultaträkning 2003
Kostnader  Intäkter
Trycksaker 22 698.00 Medlemsavgifter 21 360.00 
Porto 3 870.50 Annonser 10 500.00 
Försäljningskostnader 629.00 Försäljning 500.00 
Omkostn annonsering 2 190.00 Gåvor 700.00
Övrigt 5 625.00 Värdeökn sv oblig 2 283.00
Försäkring 1 761.01 Årets underskott  1 430.50
 -------------  ------------
 36 773.50  36 773.50

Balansräkning 2004-12-31
Tillgångar  Skulder och eget kapital
Kassa  2 777.50 Eget kapital  75 677.59
Föreningssparbanken  3 366.58
Svenska Obligationsf 47 080.31
Postgirobehållning 22 453.20  
 ------------  ------------
 75 677.59  75 677.59
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Limhamns Miljöförenings bevarandepris 2004
Brandstationen

Foto: Jan Engsmar

om och har fått en ljus gråvit ton, fönsterna är 
oxidröda. Räcken på baksidan har ersatts till 
mer tidstypiska. Huset byggdes 1901. Slang-
tornet byggdes cirka 1935 och huset har nu 
fått tillbaka 30-tals känslan, ett slags funkis. 
Renovering och färgkulörer har tagits fram i 
samråd med stadsantikvarien.

För Limhamns Miljöförening.

Thomas Romberg, Hans Olsson, Sune Rud-
nert och Lena Grimshorn  i Limhamns 
Miljöförening´s bevarandekommitté.

Den före detta brandstationen är en betydel-
sefull offentlig byggnad, som har kunnats 
behållas trots att brandförsvaret flyttat till nya 
lokaler i Hyllie. En förutsättning för detta var 
att ägaren Stadsfastigheter var positiv till ett 
bevarande och att byggnaden var så generell 
och i så gott skick att den kunde användas 
för annat ändamål. En annan förutsättning är 
det sätt på vilket byggnaden har byggts om 
och renoverats. Den ser fortfarande ut som en 
brandstation. Slangtornet finns kvar. Portöpp-
ningarna har ersatts med glaspartier men finns 
fortfarande kvar.

Taket har renoverats, takpannor har bytts ut och 
liknar nu de ursprungliga. Fasaden har putsats 

Den första brandstationen låg vid Kalkbrotts-
gatan, där det i dag finns tvåvåningshus, mellan 
Tegnérgatan och Linnégatan. Utrustningen var 
en handdriven spruta utan större sprutförmåga 
och vattnet måste fyllas på från framkörda tun-

nor eller spannar (Limhamniana 1976, sid 8). 
Brandbrunnen låg i korsningen Tegnérgatan 
– Gamla Gatan. Brunnen kom i dagen vid 
arbete med nya avloppsledningar strax före 
1976. Senare förfogade man över en ångspruta. 

Kort historik kring brandstationen på Limhamn.
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Den framfördes av två hästar och på väg till 
brandplatsen eldades trycket upp. Stallet fanns 
kvar till långt in på 1970-talet, då ”Jonny Häst” 
höll till där med sina hästar. 

Bakgrunden var följande: Jonny tillhörde 
”Triumph-gänget”, Limhamnsungdomar som 
körde motorcykel av märket Triumph. En 
gång när de var på väg till Falsterbo, körde 
han alldeles för fort i S-kurvorna vid Gessie 
och for ut i terrängen och bröt en massa ben 

i kroppen, men överlevde. När han kryat på 
sig körde han aldrig mera motorcykel utan 
skaffade istället några hästar och drev en liten 
speditionsrörelse och transporterade saker med  
häst och vagn. Ekipaget var ett trivsamt inslag 
i Limhamnsmiljön med ljudet av hästhovars 
behagfulla klampande.

Brandstationen är fortfarande en känd offent-
lig byggnad och har alltid varit ett betydande 
inslag i vår miljö.

Nu har vi också dagens soppa måndag till torsdag

Butiken öppen alla dagar

VÄLKOMNA!
(sta’ns godaste kakor, säger våra kunder)

Succén är given med våra  
goda BAKVERK

Prova även vårt läckra
SMÖRGÅSSORTIMENT
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Årets Limhamnsträdgård finns hos Ulla Bris-
ling på Ön. 25 kvadratmeter på framsidan åt 
väster och 50 kvadratmeter på baksidan åt öster 
med egenhändigt snickrad grind till allmänning 
med buskage och gångväg till vattnet där förr 
Dragörbåtarna seglade i hamn.

Ulla flyttade till Ön 1996 och började då 
anlägga sin trädgård, lade stenar till gångar 
och uteplatser samt jordförbättrade. Viktigt 
för henne har varit att få harmoni i trädgården 
med form och färg. Mot framsidans grönska 
av helt överväxt staket och buskar av olika 
storlek, form och färg, till exempel mörkrosa 
rododendrum, står blå trädgårdsmöbler och 
inbjuder till en eftermiddagsfika.  

Trädgårdssidans gräsmatta är kantad av kul-
lersten. Mot husväggen står rikblommande 
röda Sympathierosor vid sidan av en skön bänk. 

Trädgårdspris 2004

Ullas trädgård i oktober Foto: Kersti Fridén

Några krukor med olika lavendel är strategiskt 
placerade. Rabatterna är ”målade” i samstäm-
miga färger: rosa rosor, gul-vit honungsros, 
otroligt rikblommande vit klematis Mme Le 
Coultre, blå och rosa hortensia. lila rodo-
dendrum samt olika perenner, i bakgrunden 
vitblommande bokharabinda och rosa klematis 
Montana Rubens. 

Hur får man en sådan blomrikedom? Jo, 
berättar Ulla, man pratar med sina blommor. 
Man börjar dagen med att gå ut och säga: God 
morgon! till dem och kolla om det är något 
de behöver, till exempel vatten, ansar och 
plockar eventuellt ogräs. På kvällen önskar 
man dem: God natt! Då blir man belönad med 
en blomrikedom, som man kan glädjas åt ända 
in i november.
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Ibland finns det 
du söker närmare 

än du tror.
Vi med.

www.foreningssparbanken.se

Limhamn
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Efter en sommar som slutade innan midsommar 
och då vi slapp att vattna, ser vi framåt mot en 
ny varmare, soligare och blomrikare sommar. 

Limhamns Miljöförening kommer även i år att 
dela ut trädgårdpris. Ring och tipsa oss, egna 
trädgårdar eller grannars och andra, även gårdar 
till flerfamiljshus är intressanta. Vi kommer att 
särskilt uppmärksamma rosor. 

Sista anmälningsdag är den 31 augusti. Prisut-
delning sker på höstmötet i oktober.

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.

Trädgårdspris 2005
Vi som tar emot anmälningar är: 

Eva Björk   040-154925

Ulla Brisling  040-150923

Yssa Mörnstam   040-158515

Gunnar Sparrholm  040-136667
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Tisdag den 25 januari, klockan 8.25.

Har parkerat bilen nedanför backen, går upp 
den långa vägen längs med skjutbanan, närmar 
mig toppen, solen går upp i öster, fullmånen 
ner över havet med Köpenhamn i bakgrunden. 
Bron speglar sig i solens rosa skimmer. Havet 
nere i vikarna mot Bunkeflostrand har frusit till 
is. Svanarna, tystnaden, ensamheten.

Här vill jag vara, väder och vind skiftar, årstiderna 
ger sitt, närmare fjällkänslan än så här kommer 
man inte vid någon annan storstad än Malmö. 
 
Jag hoppas innerligt att de styrande låter denna 
Lernackens ödemark vara ifred. Vill inte ha 
något exklusivt konferenshotellkomplex med 

Här vill jag vara

Bron Foto: Jan Engsmar

stängda grindar här. Låt oss få njuta av vild-
marken nära sjön.

Ulf Hirvonen

Limhamn

Ovanstående har varit infört  
i SDS den 1 februari 2005

Går ner, rundar under bron, upplever det mäk-
tiga samspelet mellan fantastisk ingenjörskonst 
och natur, går längs havet och rundar mot 
kullarna. Harar, fåglar, har jag tur kan jag se 
ett rådjur.

Minns sommaren och badet vid den långgrunda 
stranden, stigen ner längs havet. Tänker på 
förra vintern när man kunde ta sig längs med 
Bunkeflostrand på skidor.
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Limhamns Miljöförening 30 år – 2005

Chistina Ringsbergs ”Hoddebild”

Omvandlingen av Svenska städer på 70-talet 
följde samma mönster i hela landet. Man rev 
gammal småskalig bebyggelse, slog sam-
man fastigheter, gjorde tomterna större så de 
täckte hela kvarter och byggde stora komplex 
över det hela. Nya P-hus och trafikleder 
sörjde för tillgängligheten. I Lund planerades 
en fyrfilig trafikled genom stadskärnan. I 
Malmö ville man bygga Engelbrektsleden, i 

Sensommaren 1975 satt tre kvinnor i bastun 
på Sibbarps kallbadhus. Det var så det bör-
jade. De tre var länsantikvarie Carin Bunte, 
Birgitta Kärrheden, Skepparegården (granne 
med Carin Bunte) och Monika Dahl, numera 
Peters igen.

Vi diskuterade att något måste göras mot 

Limhamn Genombrottet. Folkets vrede och i 
några fall nystartade miljöföreningar gjorde 
sitt till för att stoppa en del av överdrifterna. 
Limhamns Miljöförening fyller i år 2005 hela 
30 år. Vi har i tidigare årsskrifter låtet olika 
manspersoner som varit med från början skriva 
sin version om hur det hela startade. I år låter 
vi en kvinna, Monika Peters komma till tals. 
Här är hennes bidrag.

myndigheternas planer på nedrivning av gamla 
patriciervillor med mera längs Strandgatan 
I stället borde bebyggelse förtätas i stil med 
danskarnas terrasshus på vägen mellan Köpen-
hamn och Helsingör - Bella Centret.

Namnet Limhamns Byalag diskuterades. Så 
småningom fick det i stället heta Limhamns 
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Högerudsgatan 21, Limhamn

Miljöförening. Stor samling blev det på Gus-
tavsgatan 1 hos Monika Peters med pressen 
närvarande. Artiklar skrevs och fotografier 
togs i trädgården framför huset på alla cirka 
30 mycket engagerade Limhamnsbor.

Sedan började arbetet med att val av styrelse 
och skrivande av stadgar. Varje ord vägdes och 
ältades. Vi fick en logotyp, gjord av Christina 
Ringsberg. Hennes ”Hoddebild” blev sedan 
förebild till den relief, som föreningen varje 

år delar ut som utmärkelse för god byggnads-
vård.

Som historien utvisar lönade sig ansträngning-
arna, och vi har fortfarande vid det här laget 
historiska Jugendbyggnader och andra 1800-
talsbyggnader kvar här längs Strandgatan.

Med bästa Limhamnshälsningar Limhamn 
2004-03-31

Monika Peters

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
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Stadsbyggnadskontoret planerar för närvarande 
för bebyggelse på 300 odlingslotter 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 en stor bit havsnära,  oersättlig 
grönområde och därmed en bit av Limhamns 
särprägel.

Limhamn har inget större parkområde, som 
är uppväxt utom just Hammars Park. Parken 
har en långsmal rektangulär form, som skulle 
förlora en stor del av sin gröna karaktär vid 
höghusbebyggelse längs Hammars väg.

I parken rinner en liten fint anlagd bäck. Där 
trivs laxyngel, ål och grodor. Bebyggelse, 
som skapar ljus och buller i närheten, hotar 
detta djurliv.

Malmö - parkernas stad - ligger enligt Statis-
tiska Centralbyrån i botten av städer när det 
gäller tillgänglighet till grönytor. Endast fyra 
procent av totalytan bedöms som tillgänglig. 
Malmö får så dåliga siffror därför att stora 
ytor i omgivningen består av åker och vatten 
i kombination till skillnad från Stockholm 
och Göteborg som har stora allmänrättsliga 
naturmarker.

Begreppet parkernas stad är kanske en kvarleva 
från början av 1900-talet då Kungsparken och 
Slottsparken och Ribersborg anlades. Kan 
Malmö fortfarande leva upp till detta fina 
begrepp?

Här i Limhamn och Bunkeflostrand är bygg-
nadstrycket stort och många nya innevånare 
kommer att flytta in. På gång är Ön, Norra 
delen av Kalkbrottet och gamla industriområdet 
(glasbruket) bland annat.

Utveckling av Hammars Park i Limhamn

Översikts plan Hammars park

Vi i Limhamns Miljöförening lämnar följande förslag:
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Grönområdet med odlingslotterna skyddas från 
bebyggelse genom att införlivas med Hammars 
Park. Området får förbli en aktiv odlingsmark 
genom odlingslotter och eventuellt utvecklas 
som Slottsträdgårdarna vid Malmö Museum. 
Detta kan ske genom ledning av landskapsar-
kitekt eller slottsträdgårdsmästare.

Då skulle parken bli mer levande med blom-
mor och odlare. 

Den enda bebyggelse vi vill tänka oss är dag-
hem och förskola, som  verkligen skulle få en 
fin utemiljö för barnen.

Vi vill att Hammars Park utvecklas till en grön, 
integrerad mötesplats för många Malmöbor.

Med vänlig hälsning     

Limhamns Miljöförening

Hoddefest 2004

Gunnar Sparrholm underhåller Foto: Jan Engsmar
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Piggvaren Foto: Jan Engsmar

I sommarens växtkraft ligger tomtens lum-
miga grönska ogenomtränglig för flanörer. 
Den vildvuxna skogen mejades ner för några 
år sedan av HSB. 

Avsikten med att skövla den vilda växtligheten, 
var att bereda plats för höghus med 63 nya 
bostadsrätter. Byggstarten har skjutits upp av 
tyst skruvad anledning; Turning torso. Vid ett 
höstmöte bjöd Limhamns Miljöförening in 
Malmö Stads byggnadsnämnd med dåvarande 
Rolf Påhlsson i spetsen.  Naturligtvis kom han 
inte. Han hade inte ens tid att säga att han inte 
kunde komma. Emellertid anlände en ung soci-
aldemokratisk ledamot av nämnden. Han sade 
att de var ”tvungna att låta HSB bygga minst 
fyra våningar, annars var det inte lönsamt”. Vi 
fick intrycket att byggnadsnämnden är ansvarig 
för att HSB får god ekonomi i sin verksam-
het. Berörda upprörda grannar fanns också på 
plats och protesterade mot exploateringen av 
dessa höga hyreshus, som kommer att skugga 
den bebyggelse som finns på norra sidan av 
Linnégatan. Politikern frågade då vad vi ville 
ha för bebyggelse där i kvarteret Piggvaren. 
Jag föreslog tvåvåningsvillor av modern ar-

Kvarteret Piggvaren vid Linnégatan

kitektur, istället för de 1800-talsvillor som en 
gång låg där. 

Det sista huset i Linnégatans sträckning från 
nuvarande Församlingshuset och ner till havet, 
var Ymer Axelssons röda tegelhus. Andra 
exempel på kvarvarande bebyggelse är huset 
där restaurang Cutty Sark finns och Breidablick 
vid Idrottsgatan. 

Som så många andra limhamnspågar, var jag 
springtjas (limhamnska för springschas eller 
springpojke) hos Olssons blommor, som hade 
sina drivhus vid Kalkbrottsgatan och hörnet till 
Hyllie kyrkoväg. Det hände allt som oftast att 
jag hade bud med blommor till något av husen 
vid Linnégatan. Jag minns att några hade en 
inbjudande glasveranda ut mot gatan och så 
fick man alltid lite dricks för att jag kommit 
med en vacker bukett. 

Nu verkar det som, i skrivande stund och enligt 
tidningsartikel i Skånska Dagbladet den 28 au-
gusti 2004, att byggnadsarbetena skall komma 
igång i kvarteret Piggvaren kring årsskiftet 
2004-2005. Sextiotre bostadsrätter kommer 
att öka befolkningen i redan alltför trånga 
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Limhamns centrum. Man får räkna med att 
minst en bil per lägenhet kommer att trafikera 
redan trånga Linnégatan. I höstas sökte HSB 
dispens för att slippa bygga garage i källaren åt 
hyresgästerna. Bilarna kommer i så fall att stå 
på gatorna kring det stora huset. Våra protester 
för detta klingar hittills ohörda.

Det finns andra platser att bygga höga hus på, 
än just centrala Limhamn. Intill Kalkbrottet 
finns stora ytor lämpliga för höga hus och där 
kommer man enligt tidningsartiklar i slutet av 
januari 2005, att bygga 800 lägenheter. An-
netorpsleden är en lämplig väg för biltrafiken 
till dessa. Och så undrar man stillsamt varför 
Malmö Stads byggnadsnämnd, som gärna sät-
ter klorna i enskilda odlingslottsodlare, inte 
vågar röra de holländare, som tydligen äger 
ödemarken på norra delen av Ön i Limhamn. 
Här finns gott om plats att fullfölja byggnatio-
nen. Områdena kring Norra hamnen i Limhamn 
är redan detaljplanerade. Varför bygger man 
inte här? frågar vi.

När JM Bygg skulle bygga vid Limhamns 
torg, på tomten intill Församlingshuset och där 

Limhamns Hälsokost
Linnégatan 45, Limhamn

Tel: 040-16 14 10

Ymer Axelssons hus stått, sade arkitekterna vid 
en förstahandsvisning av planerna för oss, att 
detta eller liknande projekt inte skulle ha gått 
att genomföra i exempelvis Ystad, därför att 
stadsarkitekten och byggnadsnämnden där inte 
tillåter sådan byggnation i närheten av äldre 
bebyggelse. Men i Malmö går det bra! sa han 
med ett förtjusande och nöjt leende på läpparna. 
Och så byggdes de två femvåningshusen vid 
torget för några år sedan.

Tänk vad fint det skulle vara att åter få se några 
stiliga tvåvåningsvillor med glasverandor längs 
den sista biten av Linnégatan ner mot stranden. 
Att drömma är inte förbjudet.

Att vara springtjas innebar att man på fritid 
från skolan, fick lov att ägna sig åt detta enkla 
värv. Först skulle man fråga sin lärare om man 
kunde få ett sådant där ljusgrönt häfte. Här 
skulle läraren intyga att man var tillräckligt 
kunnig elev i skolan, att man också på fritid 
hann med läxor och det arbete man sökt som; 
springtjasens enkla sysselsättning.

Sune Rudnert
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Är 3G-sändare farliga?

Det var den frågan som jag ställde mig när 
jag fick reda på att Vodafone ansökt om att 
få bygga en 25 meter 3G-mast precis intill 
Djupadalskolan där min dotter går. För att 
försöka besvara denna fråga tog jag kontakt 
med bland annat Socialstyrelsen, Statens 
Strålnings Institut, Vodafone, läkare Maria 
Albin samt surfade på internet. Detta är vad 
jag har kommit fram till.

En mobiltelefon strålar 2W, 3G sändare 10W 
och en GSM sändare 10 – 40 W per kvadrat-
meter. Ju närmare man är en strålningskälla 
ju mer utsatt blir man. Max effekt är precis 
framför sändaren och avtar i kvadrat med av-
ståndet. Gränsvärdet är de som mäts en till två 
meter från sändaren i luften. Där strålningen 
når marken beror av riktningen på sändaren 
men brukar vara 150 – 300 meter ifrån. Den 
uppmätta strålningen på marken understiger 
gränsvärdena betydligt vilket gör att de är för-
sumbara i förhållande till bakgrundstrålningen. 
(Kan vi lita på detta?) 3G antennerna kommer 
att på sikt ersätta GSM antennerna.

Bassstationer och mobiltelefoner avger 
elektromagnetiska fält i mikrovågsområdet. 
Det är samma radiovågor som radio och TV 
men med högre frekvens och lägre styrka. Ju 
högre frekvens ju svårare att tränga igenom 
material, det är därför det behövs många 3G-
sändare. Radio och TV sänder 10 000 gånger 
starkare, än 3G-sändare. (Är vi redan för 
mycket ”bestrålade”?) GSM har en räckvidd 
på upp till fyra mil medan 3G har en räckvidd 
på en mil. Strålningen är ej jonisererande så 
som röntgen är.

Gränsvärdena mäts i SAR och är baserade på 
ICNIRP:s (International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection) rekommenda-
tioner. EU rekommenderar att medlemsländer-
na följer ICNIRP:s värden. Mobiltelefonerna 
kan ge exponeringar nära gränsvärdet men 

den normala exponeringen från basstationer 
ligger mer än tusen gånger under gränsvärdet. 
När man talar i en mobiltelefon utsätts man för 
strålning just då. Strålning från 3G-sändarna 
pågår kontinuerligt

Sändarna har låg utstrålning i andra riktningar 
än framriktningen. För sändare placerade 
på husfasader innebär detta att strålningen 
i utrymmen bakom sändaren är klart under 
gränsvärdena, i synnerhet som väggen har viss 
dämpande förmåga. Det är dock också helt 
klart att det kan förekomma strålning med låga 
fältstyrkor i dessa utrymmen. Det innebär inget 
strålskyddsproblem, men kan innebära en risk 
för störningar på känslig elektronisk utrustning. 
(Om störning kan ske på elektronisk utrustning 
hur påverkar det då våra barn?)

Strålning från mobiltelefoner minskar om det 
är tätare mellan sändarna. (Vid användning 
av mobiltelefon men med headset minskar 
strålningen men 100.)

Den första kända biologiska effekten av 
mikrovågor är den termiska effekten, det vill 
säga uppvärmning. Men den effekten är så 
liten att den inte alls har någon betydelse om 
satta gränsvärden uppfylls. Men på senare år 
har flera forskare funnit biologiska effekter 
vid mycket lägre stråldoser. Till exempel har 
professorerna Bertil Persson och Leif Salford 
vid Lunds universitet påvisat icke-termiska ef-
fekter vid stråldoser som är tusen gånger lägre 
än gränsvärdet. Det oroväckande är att dessa 
har visat sig påverka hjärnan på ett sätt som 
eventuellt kan medföra demens.

Det sägs om det skulle slås fast framöver att 
det verkligen kommer att beläggas att svaga 
mikrovågsfält är hälsovådliga måste detta 
innebära upptäckten av ett helt nytt fysikaliskt 
fenomen, en mekanism, som rimligen kommer 
att leda till Nobelpriset.
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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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Det finns artiklar i dagspressen som hävdar att 
3G-master är skadliga och kan bland annat ge 
cancer, orsaka illamående och huvudvärk. En-
ligt experterna som jag varit i kontakt med finns 
det inga publicerade artiklar, det vill säga de 
har genomgått vetenskaplig granskning, som 
visar att det är farlig. Trots detta känner jag mig 
fortfarande inte övertygad. I detta fall gäller det 
våra barn. Jag vill inte ta några risker. Vad om 
effekten av exponeringen av mikrovågor från 
mobiltelefoner och 3G-master först märks om 
kanske 30 – 50 år? 

Jag tycker det är provocerande och stötande 
att sätta en mobiltelefonmast intill en skola. 
Framför allt en låg- och mellanstadieskola där 
eleverna inte ens har mobiltelefoner. Det sägs 
att barn är känsligare för radiovågor. Barn som 
växer och utvecklas. Strålning är som störst 
där radiovågorna först träffar marken. Som jag 
uppfattar det skulle det i vårt fall vara på bortre 

3G-mast vid Bergaskolan Foto: Tina N Mörnstam

delen av skolgården. I vissa länder placeras inte 
3G antenner intill skolor.

Detta ärende har behandlats av Stadsbyggnads-
nämndens möte den 10 februari 2005. Tyvärr 
går det inte att ge avslag med hänvisning till 
försiktighetsprincipen, eftersom det i domstol 
har framkommit att det 3G sändare är ofarliga. 
Stadsbyggnadsnämnden gav avslag på grund 
av att masten inte passade in den låga bebyg-
gelsen och att den strider mot aktuell detaljplan. 
Jag tackar än en gång stadsbyggnadskontoret 
för att de lyssnat på föräldrar och barn från 
Djupdalsskolan. Tyvärr har dock Vodafone 
överklagat beslutet.

Post- och telestyrelsen har register över alla 
sändare. Dit går det att ringa för att få veta alla 
närliggande sändare på en viss adress. Telefon-
numret är 08/678 55 00.

Mars 2004 - Tina N Mörnstam
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VÄLKOMMEN TILL MALMBORGS
PÅ LIMHAMN
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Malmö stad har sedan november 2001 deltagit 
i EU-projektet Presud (Peer Reviews for Euro-
pean Sustainable Urban Development)

Nio större städer i Europa har ingått partner-
skap för att granska och revidera arbetet med 
uthållig utveckling miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt. I partnerskapet har bland annat 
även ingått OECD, The Improvment och 
Development Agency i Storbritannien och 
University of theWest of England.

Varje stad i partnerskapet har granskats vid två 
tillfället. Miljönämnden/miljöförvaltning har 
representerat Malmö stad.

I första fasen testades metodologin. Den andra 
granskningen genomfördes 15 - 20 november 
2003 och blev mer genomgripande.

Granskningsteamet har resulterat i en rapport 
2003 som översatts till svenska och som finns 
i ett exemplar hos Limhamns Miljöförening. 
Rapporten omfattar 73 sidor . Vi har dessutom 
Miljönämndens yttrande till Kommunstyrelsen 
(20 sidor och bilagor) 2004.

Undertecknade har gjort några utdrag ur ovan-
stående rapport.

Mål: Ett av målen gäller att säkerställa infor-
mation om allmänhetens önskemål. Malmö 
saknar effektiva samråd med de boende i 
gemensamma frågor.

Staden tar ett samfällt ansvar för de mer stor-
skaliga kärnfrågorna men har när det gäller 
medborgarnivån delegerat ansvaret till de tio 
stadsdelarna, (gäller särskilt byggprojekt). 
Detta skapar naturligen spänningar.

Områden för ytterligare utveckling: Det 
verkar inte finnas en fungerande central 
strategisk planeringsprocess eller centrala 
planeringsfunktioner.

Malmö Stads arbete med hållbar utveckling – Internationell 
granskningsrapport från EU – projektet Presud

Styrkor: Stadens inställning att rena förorenad 
mark till en kvalitet över den som krävs för 
efterföljande markanvändning, att sätta ambi-
tiösa återvinningsmål, och i sin inställning till 
uthållig mobilitet tycks peka på en önskan att 
åstadkomma en utveckling över miniminivåer. 
I andra teman för uthållig utveckling, som bul-
ler, grundvattenskydd, bevarande av jordbruks-
mark, och biodiversitet, tycks staden däremot 
vara benägen att acceptera minimistandard.

Kommentarer kring särskilda 
utvecklingsområden
Hamnområden: Omvandlingen av Västra 
hamnen och Ön-Limhamns hamn från nedlagd 
hamn med förorenad mark till arbets-, bostads-, 
och kulturområden har inneburit att staden 
har fått en ny attraktiv ”water-front”, vilket 
har omtalats som en stor succé. Några aktörer 
har beklagat förlusten av den internationellt 
viktiga häckningsplatsen för fåglar i utbygg-
nadsområdet.

Staden står inför ett dilemma att förena rekrea-
tionsvärdet av stranden och dess värde för de 
boende. Västra hamnens bostäder har en naken 
och sträng front mot Öresund, utan privata 
ytor för hushållen. Problem med att hyra ut 
eller sälja husen och de många klagomålen om 
buller och nedskräpning från tonåringar som 
tycker om att vistas vid vattnet, pekar på en 
utformningsprocess, som kanske inte innefattar 
alla som borde vara involverade.

Staden borde ta detta i beaktande vid utbygg-
naden av Ön-Limhamns hamn.

Det är oklart om det kommer att finnas ett 
samband vad gäller rekreation mellan Bo01, 
Riberborgsstranden och Ön-Limhamns hamn. 
Tillsammans bildar de en sammanhängande 
område längs Öresund. Teamet är oklar över 
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Per-Olof Liljedahl
Leg. Sjukgymnast, auktoriserad fysioterapeut

Geijersgatan 55, 216 19 Malmö. Tel: 040-16 32 00

Sponsrar Limhamns Miljöförening
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stadens vision. Kommer det att bli ett samman-
hållet rekreationsområde kombinerat med ar-
betsplatser, bostäder och kulturella faciliteter? 
Eller är de tidigare hamnområdena separerade 
från Ribersborgsstranden och därför inte av 
sedda att utgöra en del av rekreationsområdet? 
Malmö bör klargöra sin vision mellan boende 
och rekreation längs Öresund

Citytunneln: Fastän miljöprövning och 
djupgående evaluering har gjorts, återstår ett 
antal miljöfrågor, däribland dess påverkan på 
grundvattenkvaliteten och vilken dess bidrag 
blir till att åstadkomma ekonomisk tillväxt utan 
miljöpåverkan. 

Uthållighetsteman
Luft och buller: Luftkvaliteten har förbättrats 
i Malmö under senare år. Detta beror till stor 

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

del på förändringen från industrisamhälle till 
kunskapssamhälle. Dessutom har förorenings-
halterna minskat till följd av lokala, nationella, 
europeiska policys och lagar.

Kvävedioxid och ozon är de luftföroreningar 
som orsakar störst bekymmer i Malmö. Väg-
transporten är den största källan till kvävedi-
oxid i Malmö. Halterna understiger 40 mikro-
gram per kubikmeter (miljökvalitetsnorm) på 
de fasta mätstationerna i taknivå men längs 
med många av de starkt trafikerade vägarna 
i Malmö i närheten av bostäder överskrids 
halten. I åtta områden med starkt trafikerade 
korsningar i centrala Malmö råder hög risk för 
att gränsvärden överskrids.

Halterna av svavel och kväve (surt regn) i 
nederbörden överskrider kritiska nivåer för 
skydd av jord och vegetation.
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Vattenkvalitet:  
Viktiga problemområden är:

• avloppsvatten från reningsverken

• bräddning av dagvatten 

• kontaminering av grundvattnet

Badvattenkvaliteten i Barnviken är regelbundet 
otjänlig på grund av för höga coliformhalter. 
Detta beror huvudsakligen på topografin efter-
som badet är en liten grund och varm vik som 
har litet utbyte med havet.

När vattnet är otjänligt stängs badplatsen tills 
resultaten förbättrats. En åtgärdsplan med inno-
vativa förslag måste upprättas för att förhindra 
att EU vidtar åtgärder denna fråga. 

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

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

Guldsmedjan
på Limhamn

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

Biologisk mångfald: Det har enbart funnits 
begränsade möjligheter för allmänheten att 
bli delaktiga i framtagandet att strategiska 
policys för biologisk mångfald eller i drifts-
frågor som rör kommunägd mark. Det verkar 
inte finnas fungerande rutiner för att engagera 
allmänheten..

Miljönämnden har gjort ett komprimerat ytt-
rande på 20 sidor till Kommunstyrelsen i juni 
2004 angående granskningsrapporten. Den bör 
nog läsas i sin helhet.

Vi lämnar gärna ut vårt exemplar och Miljöför-
valtningen skaffar säker flera till miljöintres-
serade innevånare i  Malmö.

Yvonne Eliasson     Berit Linse
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Tack till våra anonsörer som stödjer vår verksamhet.
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Flenhags

Reklam & Original
Västergatan  22 ,  211  22  Malmö

Tel  0708-15 99 44
Mail: nobbe@raktav.com


