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Verksamhetsåret april 2005 - mars 2006

Sammanträden
Styrelsen hade tolv protokollförda möten under 
verksamhetsåret. Intresserade medlemmar kan 
via sekreteraren få tillgång till dem.

Medlemmar
Föreningen har drygt 300 medlemmar. 
Medlemsavgiften är 80 kronor per år. Ett 
medlemsregister finns tillgängligt hos Tina N 
Mörnstam.

Lokal
Vi disponerar en trevlig lokal på Öresundsgården. 
På dagtid håller ett dagis till där.

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 20 april på Tegnérskolan. 
Det blev ett ”stormigt” årsmöte. Styrelsen 
anklagades i samband med renoveringen av 
hoddorna för feghet eftersom de ville ha ett 
”vitt” anbud från en yrkesman som hade F-
skattebevis. Styrelsen som arbetar ideellt och 
oavlönade i styrelsen förklarade att de inte 
vill riskera böter eller kostnader om ”svart” 
arbetskraft trillar ned från hoddornas tak och 
skadar sig. De vill inte heller stödja skattefusk. 
Man räknas då själv som arbetsgivare och kan 
få betala rehabiliteringskostnader. De vill heller 
inte stödja skattefusk.

Den på årsmötet valde ordförande avsade 
sig uppdraget. Därför har föreningen haft 
roterande ordförandeskap under verksam-
hetsåret. Limhamns miljöförening avtackade 
Lars Helgesson med en Limhamnsbok för 
hans mångåriga arbete i valberedningen. 
Miljöföreningen utsåg två nya heders-
medlemmar, Karin Wahlqvist och Berit 
Linse.

Växtbytardag
Söndag 24 april kl. 15.00 . Trots det strålande 
vädret var intresset att byta växter litet. Många 
är rädda att få med ägg från mördarsniglar har 
vi hört.

Stadsvandring
Sune Rudnert ledde välbesökta och uppskattade 
stadsdelsvandringar den 12 och 13 juni.

Hoddefest söndagen den 14 augusti
Vi hade tur med vädret, men eftersom vi inte 
delat ut någon reklam i år kom det inte många 
besökare. Gunnar Sparrholm underhöll med 
musik, Yssa Mörnstam och Berit Carlsson 
sålde kaffe så det blev överskott. Sekreteraren 
försökte sälja sill och lotter (med vinster 
som Yssa skänkt), men det gick med förlust. 
Gunnar lät en gästbok cirkulera på festen. Hans 
ambition var att vi på höstmötet skulle lotta ut 
något till dem som besökt Hoddefesten.

Höstmötet onsdagen den 26 oktober
Vi började mötet med att servera ost, frukt, 
vin och cider till självkostnadspris. Vin och 
ostbordet såg som vanligt mycket inbjudande 
ut, tack Berit Carlsson och Ywonne Löfberg 
som även smyckat några fönsterkarmar med 
diskret belysning. Miljöföreningens tidigare 
ordförande Berit Linse hälsade Ulrika Lindmark 
regionchef för NCC boende Syd och Sofia 
Öreberg arkitekt, som handlägger detaljplaner 
Distrikt Väster på Stadsbyggnadskontoret 
välkomna. De talade om nya byggplaner 
på Limhamn bland annat om de aktuella 
byggplanerna på före detta Cementas område. 
Till sin hjälp hade de en overhead projektor. 
Åhörarna fick dagsfärsk information om de 
spännande planerna NCC nu har för Cementas 
gamla industriområde. De planerar bland annat 
att behålla de över 40 meter höga silosarna som 
del i nya bostäder. Övrig bebyggelse på området 
och i området intill (kvarteret Glasbruket) blir 
betydligt lägre. Området kring hoddorna i 
Norra Fiskehamnen ser ut att kunna räddas. 
Åhörarna kom med många frågor som snabbt 
besvarades. Då inga fler frågor fanns tackade 
Berit L föredragshållarna och överlämnade 
varsin Limhamnsbok och blomma till dem. 
Åhörarna tackade med en lång applåd.
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Kompletteringsval: Birgitta Mörnstam inval-
des i styrelsen för att vid årsskiftet överta 
kassörsposten, då Hans Åke Arenklo avgick 
som kassör vid årsskiftet. 

Det rapporterades att den svarta hoddan var 
nästan färdigrenoverad. Endast montering av 
ett nytt fönster återstod. Kassören informerade 
att kostnaden hittills hållet sig under de 30 000 
kronor som avsatts. En deltagare var inte nöjd 
med renoveringen.

Extra revision. De nyvalda revisorerna har nu 
granskat upphandlingen av renoveringen av 
den svarta hoddan. De fann inte att styrelsen 
gjort något fel, förutom att punkten ”övrigt” 
saknats på dagordningen för Årsmötet. 
Miljöföreningen hänvisade till ett antal 

kopior med deras svar, som gick runt bland 
deltagarna. Granskningen återfinns under 
rubriken ”Genomgång av anbudsförfarandet” 
i denna årsskrift. Någon tyckte att revisorernas 
påpekande om krav på F-skattesedel hindrade 
ideellt arbete. Sekreteraren förklarade att ideellt 
arbete är helt OK även i framtiden. Det är först 
om vi betalar ut pengar för arbete som vi måste 
följa gällande lagar och bestämmelser.
Före mötet fick Limhamns miljöförening en 
keramikvas av Limhamnskonstnären Tage E 
Nilsson. I botten av vasen står det S.o.K Book. 
Han ville ge den som tack och som inspiration 
till någon valfri i styrelsen. Sune Rudnert kände 
igen signaturen som Signe och Knut Book. 
Knut var skräddare. De bodde i en funkisvilla 
i korsningen Polgatan/Sandegårdsgatan. 

Sofia Öreberg och Ulrika Lindmark. Svarta hoddan Foto: Jan Engsmar

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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Hoddorna
Lukasgillet lånade våra hoddor den 17 augusti 
och Wesleykyrkan dagen efter. Renoveringen 
är nästan klar. För under 30 000 kronor fick 
vi även ny dörr och 2 stöldreglar till både 
den svarta och den röda hoddan. Plintar som 
hoddan står på har kompletteras med natursten 
och de bärande stolpar, som var skadade, har 
bytts. Brädor som var ruttna nedtill byttes i hela 
sin längd. Ny läkt med samma dimension, som 
på norrsidan har satts upp över brädskarvar. 

Nytt fönster mot havet är insatt på tidigare 
fönsters plats. Hoddan har rättas till så att den 
står i våg. I juni fick vi ersätta ett söndrigt 
fönsterglas på den röda hoddan. Någon dag 
senare spikade vi provisoriskt för dörren till 
den svarta hoddan som även den utsatts för ett 
inbrottsförsök. Efter trettonhelgen var det dags 
igen att spika för det nya fönstret på den svarat 
hoddan som redan slagits in. 

Hemsidan
En ung Limhamnsbo Roger Månsson, har 
gett oss ett nytt domännamn http://limhamn.
org. En grupp i styrelsen håller nu på att 
förbättra hemsidan. Ambitionen är att få en 
modern, levande hemsida där alla Limhamns 
miljöförenings protokoll, stadgar med mera 
finns i html- eller pdf format.

Miljöförvaltningen
De sänder oss kontinuerligt information om 
Agenda 21 och intressanta föreläsningar. Vi 
kommer i år att lägga ut dessa inbjudningar 
på hemsidan.

Svarta hoddan Foto: Jan Engsmar

Hammars Park
Sista dagen att överklaga Hammars Park var 
20 maj. Limhamns miljöförening skrev ett 
sista överklagande som dock inte hindrade 
planerna att bygga höghus på koloniområdet. 
Det är en trist utveckling att grönområden 
ersätts av bostadsbebyggelse. Även i Svedala 
planeras att uppföra ett hyreshus med ett 30-tal 
lägenheter i stadsparken. I en tidningsintervju 
med Svedalahems vd säger han: ”Någonstans 
måste vi ju bygga”. Det är alltså inget 
storstadsfenomen.
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Specialister i
allmänmedicin

Mottagning Måsen
Växel 040-36 27 00

Dr Ann-Katrin Berggren
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

LIMHAMNS

LÄKARGRUPP
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Övrigt 
Styrelsen har ägnat mycket tid åt Christer 
Jönssons plan att omvandla Eurocs gamla 
kontor till lyxiga seniorbostäder. Det skulle 
alternativt kunna bli ett konstmuseum i klass 
med Arken eller Louisiana. Vi har också 
bevakat byggplanerna för kvarteret Glasbruket 
och fortsätter att bevaka byggplaner som berör 
hoddorna i fiskehamnen. 

Det planeras en Galleria i kvarteret Hämplingen, 
mellan Linnégatan och Tegnérgatan. Cirka 20 
nya butiker planeras på det 1500 m2 stora 
planområdet. Grannarna är rädda för den ökade 
trafiken på Tegnérgatan. Totala bilplatsbehovet 

FÖR GOD
S Y N V Å R D
O C H  P E R S O N L I G
S E R V I C E

40 stycken har minskats till 25 med motiveringen 
att handel och restauranger inte samtidigt har 
hög beläggning. Man känner tydligen inte till att 
lunchrestaurangerna i Limhamn är välbesökta. 
Vi hade hellre sett en galleria i Konsums tomma 
lokal. Limhamns miljöförening besökte ett 
samrådsmöte på Limhamns Folkets Hus, A-
salen måndagen den 23 maj i detta ärende och 
ett annat samrådsmöte 14 december angående 
byggplanerna på före detta Cementas område. 
Några styrelseledamöter besökte Polypeptide 
10 maj för att få se fabriken och få information 
om verksamheten.

GLASÖGONTJÄNST
Leg. Optiker Arne Andersson

Järnvägsgatan 43, Tel 040-15 39 49
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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
Östanväg 69, 216 19 Limhamn
Telefon: 040-16 02 92

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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Kalender 2006

Årsmöte: Onsdag 26 april kl 19.00 på Tegnérskolan.

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar, se separat kallelse.

 Utdelande av Bevaringspriset 2006. 
 Kåseri av Gunnar Bernstrup.

Stadsvandring: Söndagen den 11 juni kl 13.00.
 Måndagen den 11 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 10 juni till Medborgarkontoret 
 telefon 040-346300.

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

Hoddefest: Söndagen den 13 augusti kl 15.00.

 Öppna hoddor (korsningen Strandgatan/Götgatan).

 Försäljning av rökt sill och makrill. Lotteri, gemytlig träff med 
 musik av Gunnar Sparrholm. 

 Kaffe serveras till självkostnadspris.

Höstmöte: Onsdagen den 25 oktober, kl 19.00 på Tegnérskolan.

 Tema ännu ej planerat. Separat kallelse sänds till alla 
 medlemmar. Du är väl medlem?
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Ordinarie ledamöter:
Ordinarie ledamöter:
Carl Henric Hagéus, tf ordf Caritasgatan 1, 216 18 Limhamn 159391
Birgitta Mörnstam, kassör V Kalkbrottsgränd 43, 216 11 Limhamn 163949
Christer Westesson, sekr  Sarvgränd 2F, 216 12 Limhamn 155393
Anders Holt Tycho Brahegatan 17, 216 16 Limhamn 151617
Erik Tjernström Tegnérsgatan 42, 216 12 Limhamn 923535
Gunnel (Yssa) Mörnstam Järnvägsgatan 63, 216 16 Limhamn 158515
Hans-Åke Arenklo, *)  Köpenhamnsvägen 101, 217 75 Malmö 162605
Jan Engsmar Grönalundsgatan 32 C, 216 16 Limhamn 150076
Tina Mörnstam Sannagatan 15, 216 17 Limhamn 162628
Ywonne Löfberg Idrottsgatan 48, 216 16 Limhamn 160634
*) kassör t o m årsskiftet 2005/06

Suppleanter:
Vakant

Adjungerade ledamöter:
Berit Carlsson V Bernadottesg 30, 216 12 Limhamn 155685
Bo Severin Sarvgränd 4, 216 12 Limhamn 158070
Carl-Henrik Juhlin Ö Bernadottesgatan. 39B, 216 16 Limhamn 151007
Lena Grimshorn Tegnérgatan 43, 216 14 Limhamn 155316
Yvonne Eliasson Caritasgatan 11, 216 18 Limhamn 162652 

Revisorer:
Göran Holmberg Möllerörsgatan 16, 216 11 Limhamn 152760
Eva Eriksson Skånegaan 2 M, 216 11 Limhamn 0735-946787

Revisorssuppleanter:
Bo Rydfält Älggatan 18 B, 216 13 Limhamn 153378
Lars-Erik Jönsson Roslins väg 18 E, 217 55 Limhamn 916414

Valberedning:
Berit Linse, ordf Stamhemsvägen 3, 216 21 Malmö 161107
Sune Rudnert Baldringegatan 111, 21622 Limhamn  160755
Gunnar Sparrholm Byskiftesgatan 44, 216 23 Hyllieby 136667  
 
Gunnel Esser Suppl  Linnegatan 67A, 21615Limhamn  163163

Hedersmedlemmar: Carl Henrik Juhlin, Christina Ringsberg, Gunlög Banck, Olle Bunte, 
Sten Runerheim, Karin Wahlkvist samt Berit Linse.

Styrelsen 2005/2006
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Limhamn i februari 2006

Göran Holmberg    Eva Eriksson

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 01-01 – 2005-12-31. 

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade redo
visningshandlingarna, föreningens bokföring eller inven-tering av dess tillgångar eller eljest 
beträffande förvaltningen av dess ange-lägenheter.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 01-01 – 2005-12-31.

Ekonomi

Balansräkning 2005-01-01
Tillgångar  Skulder och eget kapital
Kassa  2 777,50 Eget kapital  75 677,59
Föreningssparbanken  3 366,58
Postgirobehållning 47 080,31
Svenska Obligationsf 22 453,20    
 ------------  ------------  
 75 677,59  75 677,59

Resultaträkning 2005
Kostnader  Intäkter
Trycksaker 25 145,00 Medlemsavgifter 20 920,00  
Porto 3 780,00 Annonser 11 100,00 
Försäljningskostnader 1 825,50 Försäljning 1 817,50 
Omkostn annonsering 2 220,00 Gåvor 21 140,24
Övrigt 4 422,00 Värdeökn sv oblig 1 314,45
Försäkring 1 806,00 Årets underskott  14 898,31
Hoddor 30 492,00
Gåvor 1 500,00
 -------------  ------------
 71 190,50  71 190,50

Balansräkning 2004-12-31
Tillgångar  Skulder och eget kapital
Kassa  914,00 Eget kapital  60 779,28
Föreningssparbanken  3 366,58
Postgirobehållning 56 498,70  
 ------------  ------------
 60 779,28  60 779,28 
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Tegnérgatan 26 Foto: Jan Engsmar

Huset är en total nybyggnad från år 1997 
efter nya ritningar, på den plats där ett 
äldre hus rivits i sin helhet. Nybyggnaden 
är en in-fill i en länga av sex hus från förra 
sekelskiftet och har tidigare varit nominerad 
för Bevaringspriset. Huset är välproportionerat 
och väl inpassat i gatubilden utan att vara en 
romantisk pastisch och bildar tillsammans med 
de övriga husen i längan en målerisk helhet. 
Arkitekturen kan inspirera till nya lösningar 

Limhamns Miljöförenings bevarandepris 2005
Tegnérgatan 26, Kvarteret Strömmingen 32

av andra nybyggnader i Limhamn. Detta gäller 
speciellt gårdssidan, där bottenytan utvidgats 
med tre meter in på gården. Bottenvåning och 
övervåning har blivit större och anpassats till 
nutida behov.

För Limhamns Miljöförening

Thomas Romberg , Hans Olsson, Sune Rud- 
nert och Lena Grimshorn i Limhamns miljö-
förenings bevaringskommitté.

Högerudsgatan 21, Limhamn
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Kära, gamla Limhamn
Vad du har upplevt mycket genom århundraden
För dina unika tillgångars skull!
Flinta, kalk och sill 
Fick människor att bo 
Just här, 
På Järavallen, vid Sundet.

Ett mäktigt kalkbrott
En ö, formad av dess slagg
Betonggrå silos, järnväg, spårvagn
Hamn och färjeläge
Bostäder, skolor, affärer
Allt vi önskat växte upp efter hand.

Limhamn, egenartad och unik, 
Vi har tillfört dig mycket,
Som vi varit stolta över,
Men vi har också gått för hårt fram ibland.
Förlåt vårt oförstånd
Och gläds åt, att vi fortfarande 
Kan förnimma
En doft av rosor
Längs stråket mot stranden
Och njuta av solnedgången 
Vid våra hoddor
Där den gamla fiskehamnen låg
En gång för långe sedan,
Och känna
Att forntid och nutid kan mötas
I stilla harmoni.  

Yvonne Eliasson

Till Limhamn

Istappar på hoddorna Foto: Jan Engsmar
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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

548:-
748:-
898:-
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Nog är det intressant att se att de omdebatterade 
planerna på byggande av en galleria i kvarteret 
Hämplingen på Limhamns fortsätter. Pålanerna 
är utställda på stadsdelskontoret.

Visst förstår vi att tomten bör användas. Men 
till 100 procent?

Förutom den misstro man kan hysa mot 
ett tjugotal småbutikers möjligheter att 
hävda sig och att ingen blir förvånad om 
verksamheten snart övergår till att domineras 
av de affärskedjor vi ser på liknande ställen, 
kommer planen - om den genomförs - att bygga 
på det trafikkaos som redan nu kan märkas i 
området. I synnerhet fredagar och lördagar.

Tegnérgatan är redan fullbelagd vad gäller 
parkeringsmöjligheter. Ett garage ska byggas, 
väljer kunder det? Och om de gör, kommer 
det att räcka? Låt mig tvivla och undra över 
olägenheten för kringboende i den trånga gatan. 
Strålkastarbelysta vardagsrum är att vänta.

”Eventuella konflikter bör kunna hanteras”. 
Bör. Tillåt oss le.

Vändplats finns inte. Hur ska lastning, lossning 
och avfallshantering lösas? Sådan kan enligt 
Tekniska nämnden inte medges på Linnégatan 

Låt oss le åt planeringen

där varenda ledigt utrymme och mer därtill 
redan nyttjas. Trots detta menar projektören att 
Linnégatan bör användas. På Tegnérgatan bör, 
enligt förslagsställarna, endast transporter med 
mindre fordon användas. Bör. Tillåt oss le.

Garage med 26 bilplatser för kunder och 
boende. Var ska butikspersonal parkera sina 
bilar? Ska de uppmanas cykla eller anställs 
endast folk som bor inom gångavstånd?

Möjliga problem avfärdas i generella ordalag. 
Varför finns det ingen anledning att tro att ökad 
trafik kommer att ge ökade negativa effekter 
just här?

Sakägarna, vilka märkligt nog endast är de 
som bor på angränsande tomter anses vara 
- inte alla närboende som kommer att beröras, 
medges ha uttryckt stor upprördhet. Denna 
avfärdas dock med att de rör ”generella 
ställningstaganden”.

”Projektets relativt lilla skala gör att till-
strömningen inte bedöms (av vem?) föranleda 
nämnvärda problem i omgivningen”.

Någon eller några planerar med skygglappar.

Gunnar Bernstrup
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Malmö Skolrestauranger har valt att aktivt arbeta 
för en miljömedvetenhet inom organisationen. 
De tycker att offentlig sektor bör gå i spetsen 
och vara förebild i samhället. Skollunchen är en 
bra arena. Samtidigt stimuleras de ekologiska 

producenterna, något som på sikt är positivt för 
vår miljö. Malmö Skolrestauranger använde 
under 2005, 22 procent av sin livsmedelsbudget 
till ekologiska livsmedel.

Ekologisk skolmat.
Hösten 2004 bildades en projektgrupp på 
Malmö Skolrestauranger. Deras uppdrag är 
att servera 100 procent ekologisk lunch på en 
skola. Utan att tumma på kvalitén ska priset 
ligga på samma nivå som den traditionella 
skollunchen. Detta kräver en mer välplanerad 
och säsongsanpassad matsedel.

Djupadalsskolan med cirka 500 elever i års- 
kurs förskoleklass till 5, valdes ut som 
pilotskola i samråd med skolledningen, 
som ställde sig mycket positiva till idén 
som projektkök. För att kunna laga mat från 
grunden har köket byggts om, som ändå var i 
behov av renovering, från mottagningskök till 
tillagningskök. Ombyggnationen påbörjades 
under sommarlovet och pågick hela hösten 
2005.

Projekt EKOmat i skolan

Successivt kommer råvarorna att bytas ut mot 
ekologiska, allt eftersom det finns tillgång 
till storhushållsanpassat. Ekologisk mat finns 
idag inte alltid att tillgå storhushållsanpassat. 
Men man räknar ändå med att kunna starta  
 

upp med cirka 80 procent. Ju fler storkök 
som använder ekologiska råvaror ju mer 
storhushållsanpassade råvaror kommer det att 
finnas då efterfrågan ökar. Dessutom kommer 
förmodligen priset på dessa produkter då att 
sjunka. 
Kravet är inte bara att maten ska vara ekologisk 
odlad, den ska inte heller transporteras långa 
sträckor. Detta innebär att vissa livsmedel  inte 
finns att tillgå på vintern. 
Till år 2007 ska den ekologiska andelen av 
livsmedel på Djupadalsskolan vara uppe i  
100 procent. Fram till dess ska bra matsedlar 
och recept arbetas fram. En utvärdering 
kommer att ske i början av 2007.
Statliga bidrag, så kallat klimatanläggnings-
pengar från naturvårdsverket till projektet, har 
gett möjlighet att genomföra uppdraget. 

Den ekologiska maten får inte kosta mer än 
den vanliga maten vilket är cirka åtta kronor 
per portion. Inklusive lokalhyra, transport och 
personal kostar varje portion 21 kronor.

Barn tar mat.. Foto: Tina Kruuse
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Barn i matsalen. Foto: Emilia Nilsson Mörnstam (en av eleverna)

Med projektet vill man visa att det är möjligt 
att kunna servera ekologisk mat i offentliga 
sektorn och på så vis hoppas man att fler vågar 
ta steget ut och satsa på miljön.

Målet är att år 2012 är ska alla skolbarn i 
Malmö äta ekologisk skollunch.

Den 13 januari 2006 invigdes ekoköket på 
Djupadalsskolan.

Intervju med barnen på skolan visar att de 
tycker maten är lika god nu som innan.

Tina N Mörnstam
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Ibland finns det 
du söker närmare 

än du tror.
Vi med.

www.foreningssparbanken.se

Limhamn
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Limhamns Miljöförening arbetar för att för-bättra kultur och miljö i Limhamn. 
Årligen delar vi ut ett kulturpris för god byggnadsvård. Vi för en energisk kamp 
för Limhamns kultur och miljö. Vi reagerar mot myndigheters orättvisor och 
sådant som vi inte tycker hör hemma i vår fina stadsdel.

Årligen har vi ett årsmöte och ett höstmöte. Här tar vi upp aktuella ämnen till 
debatt och inbjuder lämpliga föredragshållare. 

Dessutom har vi årliga aktiviteter vid våra hoddor vid Kåsehamnen på Strandgatan, 
vid Götgatans förlängning i Limhamn. I augusti håller vi Hoddefesten. Vi öppnar 
också hoddorna för skolbarn och andra intresserade som hör av sig till oss.

Limhamns Miljöförening är en liten förening som hörs. Vi har exempelvis 
varit remissinstans till stadsdelsförvaltningen vid ombyggnaden av Torget och 
Linnégatan i Limhamn. 

Vi har drygt 300 medlemmar men vi behöver fler. Medlem blir man genom att 
sätta in den låga årsavgiften 80 kronor på vårt postgirokonto nr 81 15 20-6. 
Årligen ger vi ut en årsskrift till samtliga medlemmar och till intresserade. I 
denna finns små artiklar om händelser från föregående år. 

Upprop hoddorna

Upprop som delades ut på årsmötet i fjor resulterade i att vi fick in bidrag till 
renovering av den svarta hoddan på 24 820 kronor.

Bidragen skänktes av:
Karin Wahlkvist

Gerhard Larssons Stiftelse
E.L. Malmros

Lennart Faxemo
Kerstin och Lars Helgesson

Per-Erik Mases
Hans-Åke Arenklo
Gunvor Johansson
Tina N Mörnstam

Sune Rudnert
Sten Runerheim

Bo Severin
Christer Westesson

Tack för alla bidrag. Men ännu är inte arbetet med att sätta alla hoddorna i gott 
skick färdigt. Vi är tacksamma för ytterligare bidrag. 

Med vänlig hälsning

Limhamns miljöförening
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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.

Limhamns Hälsokost
Linnégatan 45, Limhamn

Tel: 040-16 14 10
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Limhamns miljöförening får många inbjud-
ningar till olika miljömöten. Vi försöker att 
gå på så många som möjligt. Detta möte ägde 
rum den 30 november 2005 på Hilton hotell 
i Malmö.

Inbjudare var SIS Miljömärkning, Hilton och 
Scandic, Malmö stad och Sustainable Business 
Hub.

Det var ett frukostmöte på Hilton hotell 
vid Triangeln. Vi möttes av ett fantastiskt 
frukostbord med bara ekologiska råvaror. 

Temat var: Växthuseffekten påverkar dig, hur 
påverkar du den genom dina inköp?

Efter frukosten visades film, om klimatet idag 
och 100 år framåt plus tillbakablickar.

Därefter var det meteorologen på SVT, Pär 
Holmgrens tur; vädret i dag, i morgon och om 
100 år. De flesta forskare jorden runt är idag 
tyvärr ense om den oerhörda klimatförändring 
som redan startat.

Glaciärerna är tydliga och tidiga indikatorer på 
vilka konsekvenser som klimatförändringen 
på jorden medför. 95 procent av jordens 
glaciärer minskar. När dessa har försvunnit 
torkar floderna ut som förser befolkningen 
med dricksvatten. Snötäcket har sedan 60-talet 
minskat med tio procent. På Kilimanjaro har 
från 1970 fram till nu det mesta smält bort. 
Grönlandsisen krackelerar. 

Åren 1998 och 2005 var de varmaste på jorden 
(det finns bra mätningar sedan1880). September 
och oktober 2005 var de varmaste månaderna 
hittills. År 2003 dog 20 000 personer i 
Frankrike till följd av värmeböljan.

Det blir allt varmare, temperaturen förväntas 
stiga mellan två till fem grader under 2000-

Med miljön i fokus

talet, fem grader skulle vara total katastrof. I 
början av 1900-talet låg CO2 under 280 ppm 
(parts per million), nu ligger det över 380 ppm. 
Man hoppas att plana ut på 550 ppm. Dagens 
nivå är sannolikt den högsta på 400 000 år.

Havsytan kan stiga mellan 9 till 88 centimeter 
det här seklet. 

Under 2005 var det 20 000 skogsbränder i 
Spanien. Vi har haft den värsta orkansäsongen 
någonsin på jorden.

I värsta fall, om temperaturen skulle öka 
med fem grader i ett hundraårsperspektiv, 
då blir Afrika obeboeligt och Sydeuropa 
kommer upp till temperaturer runt 55 grader. 
Havsvattennivåerna stiger kraftigt med stora 
översvämningar som följd, stor torka på 
vissa delar av jorden och massor av regn på 
andra. Golfströmmen tappar sin värme och 
så vidare. 

Men vad kan vi då göra? Världen över arbetas 
det intensivt och denna dystra prognos behöver 
inte slå in. Men vågar vi chansa????

Vi kan:

l  Minska kolutsläpp; plantera skog 

l  Spara energi

l  Ny teknik

l  Opinionsbildning

l  Tänka tvärvetenskapligt

l  Sist men inte minst handla miljömärkt

Gå gärna in på, http://svt.se/klimat, http://www.
smhi.se, http://www.misu.su.se, http://www.
snf.se.

Ywonne Löfberg
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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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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

Vill du se vädret i Limhamn just nu besök http://webcam.westesson.com.

Vårtecken

Vår skrivet i snön den 10 mars. Foto: Christer Westessons webkamra
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3G-sändaren vid Djupadalsskolan som vi 
nämnde i förra årsskriften är inte uppförd, 
ärendet är dock inte avslutat.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat avslå 
ansökan om bygglov för uppförande av 25 
meter hög mast samt teknikbod. Vodafone 
överklagade till länsstyrelsen som upphävde 
nämndens beslut och hänvisade ärendet åter 
för ny handläggning. Stadsbyggnadsnämnden 
har överklagat till länsstyrelsen.

Stadsbyggnadsnämndens motivering till 
avslaget är bland annat:

l  Masten blir mycket exponerad då området är 
flackt och öppet. I den föreslagna placeringens 
närhet finns det inte heller höga träd eller 
byggnader som annars skulle ge masten ett 
visuellt stöd.

l  Åtgärden strider mot detaljplans ändamål 
– handel. Mobilmasten och teknikboden 
hamnar dessutom helt inom ett område som i 
detaljplanen anges som byggfri mark.

l  Stadsbyggnadskontoret arbetar för att 
undvika att mobilmaster placeras i direkt 

3G-sändare vid Djupadalsskolan

anslutning till skolor, förskolor och liknande. I 
enlighet med ”Barnkonventionen – handledning 
för politiker och tjänstemän” skall det vid 
fattande av kommunala beslut beaktas att ”barn 
och ungas bästa sätts i främsta rummet”.

Tidigare rättsfall har visat att den så kallade 
försiktighetsprincipen i miljöbalken inte är 
tillämpbar på mobilmaster.

Vid en dom år 2005 kom dock Miljödomstolen 
fram till att mobilmaster omfattas av miljö-
balkens definition av miljöfarlig verksamhet. 
Strål-ningen utgör en sådan risk för påverkan 
på omgivningen som avses i 9 kap 13 i miljö-
balken.

”Med miljöfarlig verksamhet avses – användning 
av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt 
som kan medföra olägenhet för omgivningen 
genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller 
icke-joniserande strålning eller liknande”.

Mars 2006 - Tina N Mörnstam

Det svarta strecket på fotot föreställer masten. Masten är så hög att den inte ens 
ryms på bilden. I mitten på bilden ser vi en lekplats. Till höger är byggnad för 
förskoleklasser. Till vänster framme på bilden är en fotbollsplan. Längst fram 
under snön finns löparbanor. Längst bak på bilden syns Djupadalsskolan. 
Foto: Tina N Mörnstam
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I skrivande stund ligger snön vit och vacker 
i vår trädgård, där som små vintergäck och 
snödroppar för en vecka sedan stod så näpet 
under vårt lilla vårdträd som vår dotter Marie 
planterade då vi anlade vår lilla oas efter att 
huset var byggt. Året var 1973. Som alla 
nybyggare så ville vi ha vår trädgård att växa 
upp så fort som möjligt. Därför inköptes  
 

alldeles för mycket snabbväxande buskar och 
träd. I den allmänna köpivern hade vi turen 
att även inhandla en del långsamtväxande 
vegetation. Det var ju ett område där det 
tidigare odlats vitkål och andra grödor så det 
liknade för oss en öken. Efter några år var det 
så dags att gallra och då hade ju även grannarna 
fått sina trädgårdar uppväxta. 

Så när det nu var lugnande, vad beträffar 
vindarna som från början hade varit besvärande, 
så blev odlarmödan belönad med underbara 
stunder där njutningen är fantastisk när man 
går bland tidiga lökväxters blomning och får 
följa alla perioder av växlighet. 

Året i vår trädgård

Även den lilla köksträdgården som ger små 
skördar av brysselkål och grönkål som trivs 
i jord som endast gödslas med allt grönt från 
det egna hushållet. Daggmaskarna trivs och 
blir stora som små ormar, men de bits dock 
inte. Dillfröna som strös ut på jorden med en 
veckas mellanrum, trivs så där blir ständigt 
nytt att skörda. Persiljan som står så fint hela 

året och då även under snö när tillfälle giveskan 
krafsas bort och under lyser den finaste och 
godaste grönsak som ej har färdats jorden 
runt för att hamna på vårt matbord. Även 
bären är en njutbar tillgång såsom björnbär 
som ger fin skörd men tyvärr så hinner inte 
alla bären mogna före vintern. Men vinbär 
och krusbär, den sistnämnda resistent mot 
mjöldaggsangrepp, ger ju en avkastning som är 
enorm. Till och med en vilt hitkommen planta 
ger skördar som är otroliga. 

Vi har gäster som ständigt kommer till oss hela 
året, det är bland annat våra kära småfåglar 
som ger stor trivsel med sin blotta närvaro och 

Gunnars trädgård. Foto: Bengt Falk
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inte minst med sin vackra sång. Trädgården 
gästas sedan länge av en hornuggla som njuter 
av de få åkermöss som finns i omgivningen. 
Andra luftakrobater är fladdermössen som 
om sommarkvällarna gör sina akrobatiska 
utsvävningar runt om oss. Det är fantastiskt 
att se med vilken precision och snabbhet de 
rör sig i luften. 

En plats i trädgården som inte få förglömmas, 
är gräsmattan som de flesta trädgårdsägare 
tävlar i tysthet om att ha den grönaste plätten, 
den använder vi till trädgårdsspel. Krocket 
spelen har ju under senare år, fått ge vika 
för spel av modernare art. Där har vi bland 

Välkommen!

annat kubb och varför inte det trevliga och 
trädgårdsvänliga bocciaspelet, som med spel 
tillsammans med goda grannar, eller varför inte 
med den yngre generationen i släkten. 

Efter en ljuvlig sommar följer hösten, som 
med aktiviteter för den trädgårdskunnige även 
ger behagfull sysselsättning. Nu har den tiden 
kommit som vi låter skägget växa och bli stort 
och vackert för att i julmånaden agera till 
barnens glädje som tomte. Snart är det ett nytt 
år och en ny vår, som vi hälsar välkommen med 
glada vårsånger och med grepen i hand.

Gunnar Sparrholm
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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

FÖRETAGET SOM GARANTERAR DIG

ETT HANTVERK PÅ
HÖGSTA NIVÅ

FÖR SMÅ OCH STORA KUNDER

Tel 040-16 31 71. Mobil 070-778 21 52

Prångaregatan 5, Limhamn
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Till: Limhamns Miljöförening

Genomgång av anbudsförfarandet
På Årsmötet den 20 april fick Revisorerna i Limhamns Miljöförening till 
arbetsuppgift att se över hur anbudsförfarandet hade gått till i samband med att 
den svarta hoddan skulle rustas upp.

Förslagsställare var Olle Bunte. Årsmötet godkände Buntes förslag.

Vi har från revisorshåll begärt att få en precisering av förslaget vilket vi inte fått.

Det är alltid svårt att göra någon form av ”revision” kring denna typ av frågor.

Revisorernas roll är att kontrollera föreningens räkenskaper, att stadgarna följs och 
gå igenom protokoll mm.

För att kunna göra någon form av bedömning har vi fått protokoll, mail, brev 
mm.

Vi kan dock konstatera att några misstag har begåtts.

1. Dagordningen för Årsmötet stämde inte överens med den i stadgarna   
antagna dagordningen för Årsmötet. Hade punkten övriga frågor funnits hade 
förhoppningsvis mötet fått en annan karaktär.

2. Anbudsgivningen skulle ha skett på så sätt att styrelsen skriftligen hade skickat 
3-4 förfrågningar till olika företag. I anbudsför-frågan skulle det ha framgått 
vad som skulle göras på den svarta hoddan och när anbudet/offerten skulle ha 
varit inlämnad. Därefter skulle styrelsen ha tagit ställning till vilket anbud som 
var bäst och efter att man tagit någon form av referens bestämt sig för vilket 
företag som skulle utföra arbetet.

3. Lagen om offentlig upphandling (LOU 1992:1528) gäller enbart staten, landsting 
och kommuner och andra upphandlande enheter. Med andra ord denna lag gäller 
inte för Limhamns Miljöförening.

4. F-skattsedel måste finnas för det företag som skall utföra arbetet. Om inte F-
skattsedel finns är det att betrakta att man använt sig av svart arbetskraft vilket 
kan få allvarliga konsekvenser. 

5. Det är styrelsen som ansvarar för Limhamns Miljöförening. Anbudsförfarandet 
är en styrelsefråga och inte enskilda medlemmars.

Limhamn den 2005-06-20

Eva Eriksson  Bo Rydfelt
Revisor   Revisorsuppleant

Genomgång av anbudsförfarandet
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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

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

Per-Olof Liljedahl
Leg. Sjukgymnast, auktoriserad fysioterapeut

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

Sponsrar Limhamns Miljöförening
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Företagen som gynnar oss med annonser i vår 
årsskrift, gör en god insats i vårt miljöarbete. 
Det är ett bra tillskott i vår kassa. Men 
det är även en glädjande inverkan på våra 
medlemmars val av inköpsställe och nyttjande 
av ifrågavarande tjänster. Det är glädjande 
att höra från annonsörer som yttrar sig om 
nya kunder som tillkommit på grund av 
annonser i vår årsskrift. Därför är det tacksamt 

Om annonsörer

om medlemmarna också yttrar sig om att 
annonserna syns och läses, så annonsörerna får 
en positiv syn på sitt engagemang. 

Vi tackar i föreningen för det fortsatta förtro-
endet och önskar alla våra annonsörer ett 
lönsamt och gott 2006.

Gunnar Sparrholm
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Flenhags

Reklam & Original
Västergatan  22 ,  211  22  Malmö

Tel  040 -17  11  67 ,  fax  040 -17  11  60
Mail: nobbe@raktav.com


