LIMHAMNS
MILJÖFÖRENING

Årsskrift
Ideell opolitisk förening

Innehållsförteckning
Verksamhetsåret 2007..........................................................................................3
Kalender 2008.......................................................................................................5
Styrelsen 2007/2008..............................................................................................7
Ekonomi................................................................................................................8
Limhamns miljöförenings bevarandepris 2007.................................................9
Rundvandringar i Limhamn............................................................................. 11
Rondellhund.......................................................................................................12
Flyttbestyr...........................................................................................................13
Fastigheter som fått Bevaringspris av Limhamns miljöförening
utmärkelse för god byggnadsvård....................................................................15
Den fula ankungen på Limhamn......................................................................16
Septembertankar år 2007..................................................................................17
Föroreningar på industriområde, vid Limhamns hamn................................18
3G-sändaren vid Djupadalsskolan...................................................................20
Sibbes hög eller Knuts backe ?!........................................................................21
Var hamnar man när man följer ”Brottets bana?..........................................23
Minnesord...........................................................................................................27

Limhamns miljöförening

c/o Christer Westesson Sarvgränd 2 F, 216 12 Limhamn, tel 040-155393
lmfinfo@gmail.com
Hemsida: http://limhamn.org
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Verksamhetsåret 2007
Sammanträden
Styrelsen hade tio protokollförda möten under
verksamhetsåret. Intresserade medlemmar kan
via sekreteraren få tillgång till dem (lmfinfo@
gmail.com).
Medlemmar
Föreningen har nästan 400 medlemmar. Medlemsavgiften är 80 kronor per år. Medlemsregister finns tillgängligt hos sekreteraren och
Birgitta Mörnstam.
Lokal
Vi disponerar en trevlig lokal på Öresundsgården. På dagtid håller ett dagis till där.
Årsmöte
Årsmötet ägde rum på Tegnérskolan. Ordförande Bo Severin och revisorn Eva Eriksson avgick och fick efter mötet var sin
Limhamnsbok. Vi lyckades inte hitta någon
ny ordförande, men mötet blev lyckat och
uppmärksammat av pressen. Anders Rubin
talade om Byggplaner för Limhamn - hot eller
möjlighet? Vi är glada för Anders Rubins löfte
att norra delen av Ön skall sparas. Protokollet
är justerat och utsänt till berörda. Vi lottade ut
tio exemplar av boken om Limhamns Kalkbrott
bland årsmötesdeltagarna.
På mötet utdelades 2007 års pris för god
byggnadsvård av miljöföreningens ordförande
Bo Severin, som informerade om bevaringskommittén som delat ut priser sedan 1984. I
juryn har ingått: konstnär fil dr Sune Rudnert,
stadsantikvarie Anders Reisnert och inredningsarkitekt Johanna Högberg Tjernström.
Årets pris tilldelades huvudbyggnaden, Villa
Vegga på Gustavsgatan 1 på Limhamn. Se
bevaringskommittén skriftliga motivering i
separat artikel. Vi visades bilder på huset och
ägarinnan Monika Peters tog emot priset. Hon
berättade fler intressanta detaljer om huset och
trädgården. Hon mottog en bevaringsplakett i
brons att fästa på den belönade byggnaden,

en bukett blommor samt en lång applåd av
årsmötesdeltagarna
Strandstädningen
Strandstädningen genomfördes söndagen den
tionde juni i fint väder. Städningen var ett
önskemål från årsmötesdeltagarna.
Stadsdelsvandring
Sune Rudnert ledde välbesökta stadsdelsvandringar den 12 och 13 juni.
Hoddefest

Foto: Brigitta Mörnstam

Årets hoddefest, söndagen 2 september, blev
lyckad. Gunnar Sparrholm stod som vanligt för
musikunderhållning. Limhamns miljöförening
bjöd deltagarna på kaffe och kakor. Festen
bevakades bland andra av Roland Öhrstrand
från Limhamnstidningen.
Hoddorna
Lukasgillet och Wesleykyrkan lånade våra
hoddor vid olika tillfällen. Vi har visat hoddorna och informerat om Limhamns miljöförening
för elever från Alnarps Lantbruksuniversitet.
Gunnar Sparrholm och sekreteraren har visat
hoddorna för tre skolklasser från Ön den 18 och
21 september. Gunnar hade med sig dragspel
och munspel så det blev även en musikstund.
Vi hade vidtalat Olle Hultén som lät skolbarnen
få titta på de tre vildsvin (två i gjutjärn och en
i brons) och den stora tjuren av koppar han
har i sin trädgård. Mikael Anjou, reporter i
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Limhamn-Bunkeflo på Sydsvenskan.se gjorde
ett reportage om detta som publicerades på
Sydsvenskans hemsida samma dag. Han
gjorde också ett reportage om Utsiktsvägen,
som också finns på Sds hemsida. Se http://
sydsvenskan.se/malmo/limhamnbunkeflo/
article267260.ece
Hemsidan
Styrelsen håller på att förbättra hemsidan
www.limhamn.org. Ambitionen är att få en
modern, levande hemsida där miljöföreningens
protokoll, stadgar med mera finns i html- eller
pdf-format.
Kurs i stadskunskap
I Limhamns miljöförening vill vi säga vår mening om alla förändringar, komma med förslag
och dela med oss av vår Limhamnskunskap till
de styrande. Därför försökte vi starta en kurs
i stadskunskap i början på året. Tyvärr fick vi
för få deltagare.
Stadsplaner
Limhamns miljöförening har studerat ritningar
och brev om ett förslag till ny stadsplan för
kvarteret Brockfågeln. Det är kvarteret där
Larssons Järnaffär låg, som i norr begränsas av
Sveagatan, i öster av Järnvägsgatan och i söder
av Bockgatan. Man vill nu bygga 2,5 vånings
hus med affärslokaler längs Järnvägsgatan.
Byggnaden med nuvarande Apotekslokalen
ändras alltså till 2,5 våningar och förlängs
till Sveagatan. Hovfotograf Jeppssons hus
på Sveagatan är q-märkt och kommer att
renoveras i samråd med Malmö Kulturmiljö.
Stegfabriken kommer att rivas och ersättas av
två bostadshus. Några grannar tycker det är
fel att parkeringen får infart från den smala
Bockgatan. Limhamns miljöförening håller
med dem och har författat ett klagobrev.
Styrelsen har bevakat planen att omvandla
Euroc´s gamla kontor till seniorbostäder. Vi
har också bevakat byggplanerna för kvarteret
Glasbruket och fortsätter att bevaka byggplaner
som berör Ön och fiskehamnen. Den planerade
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Galleria i kvarteret Hämplingen, mellan Linnégatan och Tegnérgatan överklagades till regeringsrätten, som dock godkände planen.
Vi sökte i fjol påverka politikerna att öppna
Utsiktsvägen för trafik till badplatsen och
campingen, för att minska trafiken genom
och bredvid Hammars Park, där det finns en
lekplats. Limhamns miljöförening har nu fått
svar på vårt medborgarförslag. Den kommer
att öppnas år 2012. De skrev: ”En utredning
som Gatukontoret har genomfört om möjligheterna att från Utsiktsvägen göra en anslutning
till Sibbarps camping har visat att denna är
fullt möjligt att utföra. Åtgärden ligger för
närvarande i den preliminära budgeten för
2012. Många andra åtgärder har bedömts som
viktigare, och en tidigareläggning av projektet
är därför i dagsläget inte möjlig.”
Stadsdelsförvaltningen bjöd in alla Limhamnsbor och föreningar till möte inom ramen för
”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet” på
RF Bergs Plats 15-16 oktober. Vi var där
och ställde frågor om bland annat. Gallerian
och renoveringen av före detta K-marknaden
som ju avslutades innan fasaderna var klara.
Totalt inlämnades 1455 synpunkter på vad
som kan bli bättre i vår stadsdel. Hela åtgärdsprogrammet finns på www.mamlmo.se/
hejlimhamn-bunkeflo Man kan också hämta
det på medborgarkontoret.
Övrigt
Vi blev inbjudna till Konstföreningens jubileumsfest på Rådhuset onsdagen den 18 april
med nästan 200 deltagare. I både tal, i tryckt
jubileumsskrift och på matsedeln nämndes vår
gåva till Konstföreningen.
Vi var med på möte angående Gerhard Larssons stiftelses förslag att flytta R F Bergs staty
och ta ned honom från den höga sockeln.
Statyn kommer nu att flyttas söderut där Linnégatan och Strandgatan möts och belysningen
kommer att förbättras.
Styrelsen

Kalender 2008
Årsmöte:

Årsmöte 9 april kl 19.00 på Tegnérskolan.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, se separat kallelse.
Utdelande av Bevaringspriset 2008
Unni Åström, VD för Victoria Park berätta om
livsstilsboendet Victoria Park.

Strandstädning:

Söndag den 4 maj kl 15
Samling vid hoddorna (korsningen Strandgatan/Götgatan).
Medtag gärna kaffekorg.

Stadsdelsvandring:

Preliminära tider:
Söndagen den 22 juni kl 11.00
Söndagen den 29 juni kl 11.00
Rundvandringen beräknas ta ca 1,5 tim
Hur man anmäler sig kommer att meddelas på
Limhamns miljöförenings hemsida en månad i förväg.
Det går även bra att skicka e-post till Roland Öhrstrand
om man har några frågor, adress: roland.ohrstrand@telia.com.

Hoddefest:

Söndagen den 24 augusti kl 15.00.
Öppna hoddor (korsningen Strandgatan/Götgatan).
Lotteri, gemytlig träff med musik av Gunnar Sparrholm.
Vi bjuder på fika.

Höstmöte:

Datum ej bestämd. Tema ännu ej planerat.
Separat kallelse sänds till alla medlemmar. Du är väl medlem?

Linnégatan 20, Tel: 040-15 02 52
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Vågbrytarvägen, 216 12 LIMHAMN
Tel: 040-15 06 73, Fax: 040-15 06 59
ÖPPETTIDER: Vardagar 10-18, Lördagar 10-13

Prova våra goda Sill-, Lax-, och Ålburgare!
Välkomna!
ÖPPET: Tisdag-fredag 10-18, Lördag 10-15, Söndag 11-15.
Södra Fiskehamnen, Limhamn, Tel: 040-15 24 70
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Ordinarie ledamöter:
Birgitta Mörnstam, kassör
Christer Westesson, sekr
Tina Mörnstam
Ywonne Löfberg
Yvonne Eliasson

Styrelsen 2007/2008
V Kalkbrottsgränd 43, 216 11 Limhamn
Sarvgränd 2F, 216 12 Limhamn
Sannagatan 15, 216 17 Limhamn
Idrottsgatan 48, 216 16 Limhamn
Caritasgatan 11, 216 18 Limhamn

163949
155393
162628
160634
162652

Suppleanter:
Jan Engsmar
Ulf Bjurnemark

Grönalundsgatan 32 C, 216 16 Limhamn
Lotsgatan 4, 216 42 Limhamn

150076
150872

Adjungerade ledamöter:
Carl Henrik Hagéus
Berit Carlsson
Johanna Tjernström Högberg

Caritasgatan 1, 216 18 Limhamn
V Bernadottesg 30, 216 12 Limhamn
Tegnérgatan 42, 216 12 Limham

Revisorer:
Eva Forsell
Peter Ludwig

Vikingagatan 20, 216 18 Limhamn
John Lundvallsgatan 70, 218 31 Bunkeflostrand

161083
510444

Revisorssuppleant:
Bo Rydfelt

Älggatan 18 B, 216 13 Limhamn

153378

Valberedning:
Berit Linse, ordf
Stamhemsvägen 3, 216 21 Malmö
Sune Rudnert, tom augsti 2007
Gunnar Sparrholm
Byskiftesgatan 44, 216 23 Hyllieby
Gunnel Esser Suppl
Linnegatan 67A, 216 15 Limhamn

159391
155685
0703156116

161107
136667
163163

Hedersmedlemmar: Christina Ringsberg, Gunlög Banck, Olle Bunte, Karin Wahlkvist samt
Berit Linse.

Välkommen till

TUWANN
BLOMSTERDESIGN
Järnvägsgatan 45, Limhamn, 040-15 08 29
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Ekonomi
Balansräkning 2007-01-01
Tillgångar		
Skulder och eget kapital
Kassa
365,50
Eget kapital
Bank
3 366,58
Postgirobehållning
65 627,70
Fodran skattemyndigheten 2 544,00
------------		
Summa tillgångar
71 903,78
Summa Eget kapital

71 903,78

-----------71 903,78

Resultaträkning 2007
Kostnader		
Intäkter
Trycksaker
25 501,00
Medlemsavgifter
Porto/PG avgifter
1 878,50
Annonser
Gåvor
1400,00
Försäljning
Möteskostnader mm
2 037,00
Gåvor
Försäkring
1 924,00 		
Hoddor
473,50
Summa intäkter
Övrigt
100,00
Årets resultat
------------		
Summa kostnader
33 314,00
Summa
		
Balansräkning 2007-12-31
Tillgångar		
Skulder och eget kapital
Kassa
1 829,50
Balanserat resultat
Bank
3 366,58
Årets resultat
Postgirobehållning
65 523,70
------------		
Summa tillgångar
70 719,78
Summa Eget kapital

18 240,00
13 050,00
300,00
540,00
----------32 130,00
1 184,00
----------33 314,00

71 903,78
- 1 184,00
-----------70 719,78

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 2007-01-01 – 2007-12-31.
Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade
redovisningshandlingarna, 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 2007-01-01 – 2007-12-31.
Limhamn i mars 2008
Eva Forsell					
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Peter Ludvig

Limhamns miljöförenings bevarandepris 2007
Gustavsgatan 1

Foto: Jan Engsmar

Limhamns miljöförening tilldelar bevaringspriset för år 2007 till huvudbyggnaden på
Gustavsgatan 1 i Limhamn. Huset är uppfört
i Klagshamnsflinta och cementsten från Limhamn. Den grå Klagshamnsflintan var en gång
ett vanligt byggnadsmaterial i trakten så länge
som Klagshamns kalkbrott utnyttjades. I dag
finns få byggnader kvar i detta material.
Byggnaden på Gustavsgatan är välskött och
väl bibehållen med originalsnickerier.
Huset är uppfört år 1899 och fick namnet
Villa Vegga. Ritningarna av arkitekten Böving
saknas numera. Byggherre var sjökapten Johan

Oscar Lundvall, vars titel gav gatan dess första
namn; Kaptensgatan. Detta namn ändrades till
Gustavsgatan i samband med att Limhamn den
1 januari 1915 inkorporerades med Malmö, där
det redan fanns en Kaptensgata.
För Bevaringsgruppen Limhamn
den 10 maj 2007
Sune Rudnert
Sammankallande konstnär fil dr Sune Rudnert,
stadsantikvarie Anders Reisnert och inredningsarkitekt Johanna Högberg-Tjernström
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Leg. Optiker Arne Andersson
Järnvägsgatan 43, Tel 040-15 39 49

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
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Rundvandringar i Limhamn
Limhamns Miljöförening har som bekant
under flera år anordnat ”Stadsdelsvandringar
på Limhamn”. Uppskattad ciceron under
dessa vandringar var Sune Rudnert. Varje
sommar guidade han en skara intresserade
och berättade om byggnader, men beskrev
även små episoder som ägt rum i vår stadsdel.
Undertecknad var själv med på en av hans
vandringar häromåret och uppskattade i hög
grad hur han, ofta med glimten i ögat, berättade
om ”sitt” Limhamn.
Tyvärr avled som bekant Sune under hösten
och lämnade ett stort tomrum efter sig, inte
minst i Limhamns Miljöförening.
För att fortsätta traditionen med vandringar i
Limhamn tar jag därför upp stafettpinnen efter
Sune och kommer i sommar att berätta om
”mitt” Limhamn, om det Limhamn som jag
växte upp i under 1950- och 1960-talet.
Jag som ska leda sommarens vandringar
heter Roland Öhrstrand, född och uppvuxen
i Limhamn och utbildad på Geijers- och
Linnéskolan under 1960-talet. Är egentligen
socionom och arbetade med missbrukare i
många år, men sedan cirka tio år har jag min
arbetsplats på en skola.
Var bosatt i Limhamn till mitten av 1980-talet
då jag flyttade till Kulladal, där jag stannade i

nästan 20 år. Sedan något år är jag emellertid
åter tillbaka igen till barndomskvarteren (i
alla fall nästan), bor nämligen numera ett
stenkast från Hyllie kyrka. Skriver dessutom i
Limhamnstidningen sedan snart tio år om olika
ämnen som handlar om Limhamn.
Under ”Kulladalsåren” ledde jag varje sommar
under 5 - 6 år något som jag kallade ”Kulturhistoriska rundvandringar” på Kulladal och
som var väldigt uppskattade. Jag tar det därför
som en utmaning att försöka göra likaledes
med mina. Limhamnsvandringar. Så hjärtligt
välkomna till sommarens turer!!
Preliminära tider:
• Söndagen den 22 juni kl 11.00
• Söndagen den 29 juni kl 11.00
Rundvandringen beräknas ta ca 1,5 timme
Hur man anmäler sig kommer att meddelas på
Limhamns Miljöförenings hemsida en månad
i förväg. Det går även bra att skicka E-post
till roland.ohrstrand@telia.com om man har
några frågor.

Roland Öhrstrand

men!

m
Välko
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Rondellhund

Modern rondellhund utanför Limhamns Museum. Foto: Christer Westesson
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Flyttbestyr
Efter att ha bott i huset på Vikingagatan i 30
år hade vi bestämt oss för att flytta medan vi
ännu kunde göra det för egen maskin. Det är
ju inte gjort i en handvändning det vet alla som
varit med om det och vi ville gärna göra det
aktivt innan någon välmenande släkting eller
socialomvårdnadsmyndighetsperson såg sig
föranlåten att ingripa.
Med ett gammalt hus, vårt var byggt 1906, står
man någon dag inför kravet att huset behöver
en genomgripande renovering, för att ha någon
framtid. Vi insåg att där var vi nu och vi kände
oss inte i form att anta den utmaningen.
Vi hade emellertid tur och hittade en familj som
delade vår känsla för det trevliga gamla huset
och den stora spännande trädgården.
Nu startade en förvandling där under någon
tid bara fragment av det gamla huset stod kvar
men resultatet av ”renoveringen” blev ett mer
än dubbelt så stort hus, som ser nästan likadant
ut som det gamla. Ett konststycke som krävt
massor av engagemang, kunskap, tålamod
och pengar av den nya familjen. Proceduren
och resultatet har också redovisats i några
tidningsartiklar.

Det som kom utöver de vanliga flyttbestyren
i vårt fall var flytten av cirka en miljon bin i
ett femtontal kupor. Som tur var visade det sig
vara stor efterfrågan på bin och det var ingen
konst att hitta nya mattar och hussar till bina.
Men det är däremot en konst att flytta dem.
Man väntar till kvällen när alla är inne i kupan
och stänger då flustret, dock utan att kväva
dem, slår band om det hela så att det håller ihop
under en transport i och ur bilen och dom gillar
inte att bli omskakade på vägen så det gäller att
ta det lugnt och fint. Väl framme är det bara att
öppna för dem igen och hoppas att dom gillar
läget. Mina bin hamnade på några olika platser
Törringe, Strandhem och Månplan. Dessa på
Månplan var jag lite orolig för att jag skulle få
igen. Man måste flytta dem minst fem kilometer annars är det risk att dom flyger hem igen
(så då kan man sälja dem en gång till). Skämt
åsido allt gick bra och dom stannade på nya
stället – där jag varit flera gånger och hjälpt
Sven Börjesson som den nye hussen heter med
lite goda råd och sånt.
En mindre lyckad flytt som redde upp sig till
slut var när jag skulle vara behjälplig att ta en

Bikupor på Vikingagatan
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svärm som satt sig hos några goda vänner på
Sveciagatan. Med glatt mod utrustade jag mig
med en hink, sekatör och borste och gick dit
och klippte av ett par grenar från en buske där
dom satt sig på trevlig nåhöjd och sopade ner
så många jag kunde i hinken och klämde på
locket. Sedan åkte jag bort till Sven på Månplan –han var inte hemma! - men jag visste att
han hade en tom kupa, så med hans hustrus
medgivande öste jag ner bina i den tomma
kupan och åkte sedan hem. Inga-Maj som är
en sällsynt tålmodig kvinna ringde dock efter
några timmar och sa att det var ett väldigt surr
i trädgården. Så jag åkte dit igen och förstod ju

snart att drottningen inte kommit med utan satt
väl kvar på Sveciagatan. Nåja sånt händer. Det
löste sig på så sätt att jag gav dem en ram med
ägg och yngel från ett annat samhälle och efter
en timme hade alla bina samlats i kupan igen.
Det är så vist ordnat i bivärlden att de viselösa
bina sätter igång att mata upp en ny drottning
från den ramen med yngel som jag gett dem.
Och lugnet var återställt.
Så vår flytt till Potatisåkern gick bra och vad
jag vet har väl bina också funnit sig tillrätta på
sina nya platser.
Carla Bodewall och Hans-Åke Arenklo

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
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E-mail: info@rosengrensmetall.se

Fastigheter som fått Bevaringspris av Limhamns
miljöförening utmärkelse för god byggnadsvård
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Adress
Fastighetbeteckning, kv
Tycho Brahegatan 15
Strömmingen 8
Carl Johansgatan 49
Papegojan 5
Gamla gatan 10
Bäcköringen 1
Tycho Brahegatan 27
Strömmingen 13
Järnvägsgatan 27 (1)
Nattskärran 6
Idrottsgatan 11 (1)
Grönsiskan 23
Västra Ansgarigatan 10 (1)
Bergtungan 5
Tegnérgatan 60 B (1)
Rudan 32 (2)
(1)
Järnvägsgatan
Duvhöken 15
Gamla gatan 26
Stören 2
Skånegatan 3 A, B (1)
Sugfisken 16, 13
Sveagatan 25
Laxöringen 22
Strandgatan 72 (1)
Sjöstjärnan 1
Strandgatan 86 (1)
Nejonögat 7
Limhamnsvägen 108 (1)
Kajan 37
Tegnérgatan 44-52
Rudan 24-28
Linnégatan 35-37
Gåsen 1 o 2
Gamla gatan 28
Braxen 1
Sveagatan 36
Stenskvättan 27
Limhamnsvägen 106
Kajan 37
Friskis o Svettis + matbutik på Ön		
Breidablick Linnegatan
Ekorren
Karl Johanskolan		
Skolan på Ön		
Lotshuset på Övägen 23		
Vanadisgatan 2
Talgoxen
Vanadisgatan 4
Talgoxen
Lokstallet, Limhamnsvägen 		
Limhamns församlingshus
Tonfisken 3
Strandgatan 58
Elritsan 13
Brandstationen, Idrottsgatan
Röde Hane
Tegnergatan 26
Strömmingen 32
Hoddorna vid fiskehamnen i Limhamn		
Villa Vegga Gustavgatan 1		

År
1984
1984
1985
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1990
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Flera gatuadresser på samma tomt.
Ändrad tomtbeteckning				
			
(1)
(2)
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Den fula ankungen på Limhamn

Gamla K-marknaden Foto: Ywonne Löfberg

Gamla K-marknaden har bytt skepnad igen.
Glädjande för alla att äntligen slippa se den
anskrämliga fasaden på Skrattmåsen 13 (ja,
kvarteret heter passande nog så). Men det
blev bara en halv renovering, en ny fasad
utåt gatan.

garen olika förslag om framtiden för huset.
Tankar som att bygga helt nytt och/eller i en
första etapp bygga i ”gattet” mellan denna
byggnad och grannfastigheten på Linnégatan.
Fastighetsägaren hade stort behov att få in nya
hyresgäster snabbt. Vi väntar på svanen.

Förklaringen får vi av arkitekt Michael Hedman på stadsbyggnadskontoret, han handlade
bygglovet. Har man fått ett bygglov så behöver
man inte fullfölja det. Men här har fastighetsä-

Ywonne Löfberg

Kosttillskott – Naturkosmetik – Naturläkemedel
Öppettider: Vard 10-18, lörd 10-15
Regementsgatan 68 • 040-30 34 30 • Malmö
Linnégatan 45 • 040-16 14 10 • Limhamn
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Septembertankar år 2007
Det är oro i luften. Mörka moln drar snabbt över himlen.
Jag vet inte, om de kommer att ge regn eller bara skymma solen en stund.
Följer dem med blicken. Undrar, vad som ska ske.
Ideliga fågelstreck. Några i välordnade formationer.
Andra i virvlande svärmar.
Alltid lika förbryllande och fascinerande att betrakta.
Ständigt nya mönster på himlen.
Hur många av fåglarna återvänder, när det blir vår?
Det vet man inte.
Vinden sliter i de gamla trädens lövverk.
Jag undrar, om kastanjens bruna blad tyder på sjukdom,
eller om allt är, som det ibland kan vara.
Varför oroar jag mig då?
Kanske för att det redan nu finns alldeles för många
träd med röda kryss, de dödsmärkta almarna.
Så svårt att se. Vänder ändå inte bort blicken.
Önskar så innerligt,
Alm med rött kryss
att alla träd ska få leva, så länge det var tänkt.
Foto: Christer Westesson
Havsvattnet är grönbrunt och grumligt i höst. Sältan finns,
men var är den kristallklara friskheten?
Jag vet inte, om jag vågar ställa den frågan till någon.
Är rädd att svaret ökar min oro.
Naturen är min hud. Så nära, så livsviktig.
Jag är så intensivt medveten om det som sker omkring mig, iakttar, undrar.
Hösten är tiden för uppbrott, för eftertanke, för sammanfattning,
för beredskap.
Hör vemodet hösten till?
Jag vet inte. Kanske är det så.
Men snart kommer höstens alla skiftande färger att sprida glädje och livslust.
Snart flammar naturen i gyllene toner.
Det är värt att vänta på.
Jag sväljer svårmodet och börjar längta.

Yvonne Eliasson
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Föroreningar på industriområde, vid Limhamns hamn

Sture Silows utredning om många gamla miljöbrott. Tidigare införd i årsskriften 1997, åter
aktuell då området skall få ny bebyggelse. Området kommer att saneras genom utgrävning.
Byggherren Skanska tyckte att det räckte att gräva bort 0,5 meter. Kommunen vill att 1,5
meter bortforslas.
1a
Shell på Öns nordspets hade utanför sitt staket,
som på sydsidan avgränsade det eldfarliga
området, sin sköljplats för tömda fat med
olja, konsistensfett mm, som rengjordes före
svetsning. Allt avfall fick genom den porösa
kalkstensmarken rinna ut i havet. Genom ett
litet svetshål i en av deras cisterner rann en
gång 500 m3 flygbensin ut i marken.
1b
Impregneringsanläggning för telefonstolpar
och slipers. Arsenik, kreosot, karbol med
mer användes. Bland annat staplades tio
meter långa stolpar, som fick ligga för att
drypa av impregneringsmedel, som allt fick
rinna genom kalkmarken ut i havet. (Omkring
1935 - 1960)
2
Flygindustrins tipp för aluminiumskrot, asbetspackningar, flygbensin för tvätt av maskindelar med mera. Samma tipp användes tidigare
av skeppsvarvet för tippning av plåt, slagg,
packningar, oljiga tussar efter tvätt av maskindelar osv.
3
Malmö stads offentliga stora tipp vid nuvarande Lagunen. Papp, tjära, bly, salpetersyra
tippades bland annat. I en översvämning vid
nordvästlig storm tog havet en gång allt tippat
material, varefter ny påfyllning börjades.
4
En avfallskulvert samlar material hela vägen
från Kulladal genom Limhamn, vars hela
avlopp mynnar i den, innan den når en pumpstation vid Sveagatan - Strandgatan.
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5
Sedan för mycket material sedimenterat i havet utanför avfallskulverten, förlängdes dess
utlopp 1 200 meter och den försågs med ett
skärverk. Materialet pumpas nu i kulvert längs
stranden ut till Klagshamns reningsverk.
6
Plåtindustri AB hade samma tippar som varvet och flygindustri. Under tio år bland annat
galvanisering i mycket stor skala utan rengöringsanläggning. Syran rann ut i havet.
7
Cementfabrikens tippar mellan Skolästfabriken och järnvägsstationen. Mest slagg från
lok och verkstäder.
8
Gödningsfabrik. Härifrån släpptes ut fekaler,
tungmetaller, bland annat bly, syror och salter
förutom nitrösa gaser. När fabriken brann ner,
fördes avfallet till tippen vid Lagunen.
9
Wojidkovs vulkaniserings- och galvaniseringsanläggning i lokaler, där tidigare glasbruket
inrymts, samt fabriken som tillverkade unikaboxar tippade alla på sina områden.
10
Sam Perssons drevfabrik mellan S och N
fiskehamnen tjärade drev och tjärbrände
avloppsrör.
11
Oljeslageriet mellan Aduceringsverket och
Ljungmans blev senare Ljungmans metallgjuteri.

12
Spikfabriken i anslutning till Jaktvarvet och
Glasbruket. Galvanisering och syrabetning
av tråd för spiktillverkningen. Allt avfall i
marken.

13
Aduceringsverket fyllde med slagg och gjutsand området mellan anläggningen och Magasinsgatan.

Limhamn var en stor, allmän dumpningsplats. Bland annat fanns överallt smärre gropar efter
kalktäkter, som fylldes med avfall.

Bild visar delar av Limhamns industirområde som det ser ut idag. Foto: Birgitta Mörnstam
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3G-sändaren vid Djupadalsskolan

och återremitterade därmed ärendet tillbaka
till Malmö stadsbyggnadsnämnd (2007-0508). Stadsbyggnadsnämnden kommer att
behandla ärendet enligt den ursprungliga
ansökan.
• Föräldrarådet på Djupadalsskolan har vänt
sig till miljönämden för en prövning enligt
miljöbalkens försiktighetsprincip (200703-31).
Ärendena drivs var och en för sig och kommunen har ingen önskan att koppla ihop dem.
Miljöbalkens försiktighetsprincip
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att
främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”.
Ovanstående citat är från Miljöbalkens första
mening i 1 kap 1 §.
I samma paragraf står även att ”Miljöbalken
skall tillämpas så att; 1. människors hälsa och
miljön skyddas mot skador och olägenheter
oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller
annan påverkan,”

3G-sändaren på Bispgatan 51. Foto:Jan Engsmar

3G-sändaren vid Djupadalsskolan, som vi
nämnt i tidigare årsskrifter, är uppförd på Bispgatan 51, men ärendet är ändå inte avslutat.
Masten på Bispgatan har tillfälligt byggnadslov
och är inte lika hög (22 meter) som den som
planeras i anslutning till Djupadalsskolan (25
meter). Den ligger inte lika nära skolan, men
3G-sändaren bestrålar parken som barnen är
ute och leker i på rasterna.
Trots 3G-sändaren på Bispgatan, driver fortfarande Telenord ärendet med sändaren på
Djupadalsskolan.
Vad som senast har hänt är:
• Kammarrätten ifrågasatte om det är fråga om
ett tillfälligt byggnadslov eller permanent
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Föräldrar föreningen anser därför att Miljönämnden skall kräva en fullständig miljökonsekvensutredning enligt Miljöbalkens 6 kap.
Därvid skall även utredas hur många sändare
det kommer att sättas upp på denna mast under
de kommande åren. Vid Miljönämndens handläggning yrkas att Försiktighetsprincipen
tillämpas till fullo enligt Miljöbalkens 2 kap,
3 och 4 §§.
I Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätts mål
7485-04 från 2005-10-12 fastslås att mobiltelefonsändare utgör miljöfarlig verksamhet.
Djupadalsskolans föräldraråd avvaktar miljönämndens prövning.
Mars 2008 Tina N Mörnstam

Sibbes hög eller Knuts backe?!

Knuts backe - Sibbes hög 2008. Foto: Jan Engsmar

Det finns åtskilliga märkliga platser att upptäcka i Limhamn. En sådan är den så kallade
Sibbes hög eller Knuts backe som den numera kallas. Denna sällsamma kulle upptar
en stor del av det kvarter som avgränsas av
Skånegatan-Polgatan-Götgatan-Järavallsgatan
och är nu för tiden en vackert avrundad kulle
som på ett behagligt sätt smälter in i villabebyggelsen.
Föga anar man att denna gräsbevuxna upphöjning faktiskt är Limhamns enda synliga fasta
fornlämning, nämligen en bronsåldersgrav!
Ålder okänd
De precisa måtten på graven är 27 m i diameter
och höjden 2,8 m över havet. Däremot har den
exakta åldern på gravhögen aldrig fastställts,
men troligen är den mellan 2500 och 3500 år
gammal. Anledningen till att man inte lyckats
datera graven är att den inte är utgrävd och
därmed aldrig blivit ordentligt undersökt och
tidsbestämd. Det kan förefalla underligt för
en lekman inom arkeologins område att en
bronsåldersgrav inte undersöks grundligt.
Men svaret är enkelt och beror på flera faktorer. Det är till exempel både ett dyrt och
tidskrävande arbete och dessutom förväntar
man sig inte att göra några sensationella fynd
här. Inte ens för Malmös metalltjuvar som går

så hårt fram överallt numera hade det varit en
lönsam affär.
Faktum är att över 90% av alla bronsåldersgravar inte är undersökta! Emellertid kan
med största sannolikhet Sibbes hög/Knuts
backe dateras till bronsåldern, år 1500-500
före Kristus.
Sägner och namnfrågan
Enligt en sägen ligger den danske kungen Knut
den store begravd här och om man vid midnatt
springer tolv varv runt högen så visar kungen
sig. Detta är en typ av sägner som ofta uppkommer på ställen med bronsåldersgravar och
för Knuts backe är det en ganska sen historia.
Det är dessutom inte Knut den store som ligger
begravd här utan namnet kommer från skepparen Knut Nilsson som bodde i närheten på
1860-talet. Namnet Sibbes hög är visserligen
äldre men denne Sibbe egentligen var är det
ingen som vet. Likheten mellan namnet Sibbe
och Sibbarp är ju slående, men har troligen
inget samband. Sibbarp nämns nämligen i
skrift först 1903. Ortnamnsändelsen -arp eller
-torp är den absolut vanligaste ändelsen på ortnamn i Sverige. Den nuvarande bebyggelsen
på Sibbarp har sitt ursprung i två småbruk som
anlades här 1848 av bröderna Jöns och Anders
Nilsson. De arbetade både som jordbrukare och
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fiskare och var ofta sena med att komma ut på
sjön. Det ansågs att de sölade, sibba, och av
detta skapade grannarna det något nedsättande
och skämtsamma namnet Sibbarp. Så namnet
Sibbes hög betyder väl ungefär ”högen där de
sibbede bor”.

vis att en orienteringstavla sätts upp på platsen
som berättar historien. Vi skickar härmed
förslaget vidare till Stadsdelsförvaltningen,
som förhoppningsvis kan åstadkomma något
sådant, eventuellt i samråd med Limhamns
Museum och Limhamns miljöförening.

Informationstavla?
Eftersom Knuts backe är Limhamns enda
synliga fornlämning skulle det kanske behövas
någon form av information om detta. Förslags-

Roland Öhrstrand

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.
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Var hamnar man när man följer ”Brottets bana?
Detta var ett stående skämt bland mina ungdomsvänner. Svaret var: hos Anna-Lisa, det
vill säga i Hammars park. ”Brottets bana”
var Kalkbrottsjärnvägen som gick genom
Limhamn till kalkbrottet.

men de tyckte inte om barn, så det hände allt,
att man fick ett tjyvnyp då och då.
Parken var inhägnad och hade låsta grindar,
så vi barn kunde inte smita därifrån. Mellan
trädgården och parken fanns en grind vid norra
tomtgränsen, åt öster var det en häck, som
delvis markerade gränsen.

Västra gränsen utgjordes av en grävd, smal
kanal som ledde vatten från bäcken längs Hammars väg in till en bredare kanal som i sin tur
ledde till dammen inne i parken.
Parken slutade vid nuvarande Polgatan, sedan
fanns åt väster Vicis fotbollsplan och Söderströms lantgård, där vi köpte mjölk.
Söder om parken låg Villa Vik och Prydebäck.
På Prydebäck bodde familjerna Nilsson och
Boman där vi hade lekkamrater.

Tillsammans med Farfar i grottan. I bakgrunden
skymtar ”Tysken” (gammal kalkugn)

Jag har haft förmånen, att växa upp i Hammars park, närmare bestämt i Parkstugan
(Krokehus), som min farfar köpte av ingenjör
Zickerman 1919. Där bodde mina föräldrar,
mina bröder och jag tillsammans med farmor
och farfar och så småningom också min farbror
och hans familj som byggde eget hus på tomten. Vi hade ett helt paradis för oss själva, först
och främst en stor trädgård och dessutom hela
parken. I trädgården fanns fruktträd: bigarråer
både gula och svarta, andra körsbärssorter
också, äpple-, päron- och plommonträd och på
husets sydsida fanns aprikosträd som efter de
kalla vintrarna på 40-talet ersattes med små,
gröna vindruvor. Farmor hade höns och kycklingar - tänk bara, att kunna gå till hönshuset
och plocka nyvärpta ägg. Det fanns gäss också,

Hammars park sköttes av en parkvakt och
några parkarbetare och hölls i mycket fint
skick. Arbetarna hade en stuga i parken och det
var en speciell tjusning att få bredda smörgåsar
och mjölk med sig och sitta hos dem och äta
när de höll frukost. Bredvid stugan låg isladan
där is från dammen och från kalkbrottet förvarades för att levereras till chefernas isskåp,
den användes också till förvaringsplats för
parkbänkarna under vintern. Väster om ladan
fanns dam- och herrtoalett.
Parkvakten, som hade svart skärmmössa med
två korslagda nycklar mitt fram, var mycket
respektingivande. Han öppnade grindarna
på söndagarna för att arbetarna i Cementfabriken och i Kalkbrottet tillsammans med
sina familjer skulle kunna vistas där. Det var
personalvård på den tiden.
1 maj öppnades parken för frikyrkoförsamlingarna på Limhamn som hade friluftsgudstjänst
tidigt på morgonen. Limhamnsskolorna fick
också använda parken vid friluftsdagar. En
söndag i maj hade alla söndagsskolorna på
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vårens skira grönska, som gick över i sommarens mörkare färg, vilken så småningom
blev till en strålande explosion i höstens färger
och se´n den vita vinterskruden (för det var ju
vintrar på den tiden). Under vintern utnyttjade
vi verkligen parken till skidåkning och inte
minst till skridskoåkning på dammen och på
kanalen. Det var vårt eget paradis ända tills den
dag när Malmö stad tog över parken, då revs
staketet och grindarna togs bort och parken
var öppen för alla och då hade vi inte längre
egen skridskois.

Bron över kanalen vid dammen

Limhamn sina avslutningar i parken. Då tågade
alla barnen med musik och fanor i spetsen från
Torget. De olika kyrkorna hade var sin bestämda gräsplan. Limhamns församling hade
planen med flaggstången, Taborkyrkan den
vid dammen, Wesleykyrkan den tredje stora
gräsplanen och Frälsningsarmén en fjärde.
Efter en eftermiddag med lekar och sång och
högtidlig avslutning tågade alla tillbaka till
Limhamn med musik och fanor.
Vi då, som bodde där och hade hela parken in
på knutarna, vad gjorde vi?
Naturligtvis lekte vi där, både sommar och
vinter och upplevde årstidernas växlingar,

Vi blev också påminda om Kalkbrottets närhet
varje gång man sprängdedär: huset skakade,
tavlor hamnade på sned, väggur stannade
och det hände också att saker föll i golvet.
Vi hade egen brunn, och när man sprängde
djupare i brottet, då sinade brunnen och fick
borras till 34 meter djup. Elen levererades från
Kalkbrottet.
Under kriget användes parken till exercisplats
för Hemvärnet under ledning av Hellström,
ägaren till Villa Vik.
Det kändes i hjärtat när jag stod i mitt köksfönster i Bunkeflo skola vid Bunkeflo Kyrka
och såg dammolnet vid horisonten när Parkstugan revs i mitten av 70-talet.
					
Anna-Lisa Ahnelöf född Hansson

Parkstugan
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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

Järnvägsgatan 52, 216 14 Limhamn
Tel: 040-15 19 71
www.limhamns-sjukgymnastik.se

Lena Rexman Dahlqvist

Leg. sjukgymnast/Ergonom
Akupunktur, Basal kroppskännedom, OMT
Utför även ergonomiska bedömningar på arbetsplatser
Försäljning av Tempur
madrasser och kuddar
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Minnesord

Den 7 september i fjol avled Sune Rudnert.

Sune efterträdde Berit Linse som ordförande i Limhamns miljöförening 2004. Han hade då varit
vice ordförande sedan 1999. Sune var sedan ordförande tills Bo Severin tog över. Sune arbetade
alltid och var engagerad i många olika föreningar men lade trots detta ned mycket tid och arbete
åt Limhamns miljöförening. När man ringde honom och bad om hjälp så hade han bara ett svar:
Självklart, jag kommer. Han hade ett stort kontaktnät och såg till att olika arbeten slutfördes. Han
redigerade och såg till att Limhamns miljöförening gav ut skriften ”Fiskeredskap och knop”. Han
var en stor Limhamnskännare och ville gärna dela med sig av sitt kunnande. Därför införde han
stadsdelsvandringar på Limhamn. Vi kommer att fortsätta med vandringarna, se separat artikel.
Det var en positiv tid för miljöföreningen att ha Sune som ordförande. Under Sunes tid som
ordförande ägnades mycket tid åt att påverka kommunen för att inte bygga hus på grönområden
som Hammars Park. Mest hågkommen i miljöföreningen kommer han kanske att bli för att han
såg till att vi åter fick Limhamn som postort.
Som konstnär nådde han stora framgångar och är representerad på flera kända museer. Privat var
han alltid lågmäld och blygsam trots sina stora förmågor. Han var också generös och skänkte
Limhamns miljöförening både konstverk till utlottning och pengar till vår första hemsida.
Vi i styrelsen saknar honom.
Christer Westesson
Så minns vi Carl–Henrik Juhlin
När vi flyttade till Hyllieby våren 1973, lärde vi att känna limhamnsprofilen Carl-Henrik. Han
blev snart för oss Blomsterkungen och ledde oss tillsammans med många andra på naturvandringar längs kusten utanför Bunkeflostrand. Det var årligen återkommande och uppfriskande
med fläkten från sundet och många tillfällen att se växter som man tidigare inte hade skänkt en
tanke på att de existerade. Där blev vi för första gången bekant med den vackra Blå Irisen som
sedan utnämndes till Limhamns stadsdelsblomma. Carl-Henrik var alltid den som pyntade med
vackra arrangemang av blommor, grönt och stenar.
Han visade sina vackra och intressanta filmer både i olika lokaler och i sitt hem. Det var ofta
han ringde och frågade om det fanns intresse att se någon film och vi fick då välja på, inte bara
naturfilmer, utan även fantastiskt fin film om mineraler och få uppleva naturstenar som var kluvna
och visade då ett inre med underbara färger. När vi var på hemväg från någon gemensam utflykt,
visade Carl-Henrik sitt stora allmänna intresse när han frågade till exempel har ni varit och sett
kronohäktet i Klörup? När vi då svarade, nej det kände vi inte till. Då passade han på att visa
oss dit. Och sedan under färden hem kunde en ny fråga komma som löd. Har ni sett orkidéerna
som blommar nu vid Hököpinge sockerbruk efter bron. Det var alltid intressanta platser som vi
blev lockade till av vår kunnige guide. Det hände inte så sällan att vi tre kunde sitta bakom en
gammal kungagravhög och njuta av kaffe med dopp.
Vi fick även ta del av hans astronomi kunskaper. Det kunde hända att han ringde och bjöd hem
oss för att se något ovanligt på stjärnhimlen klockan ett på natten. Då gällde det att inte rubba
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inställningen på teleskopet som var noga förberett. Naturligtvis var det dukat kaffe eller te med
små vackert gjorda snittar att njuta av på nattkröken.
Under Carl-Henriks sista tid besökte vi honom på Öresundsgården, ofta kom han då med en liten
önskan, Gunnar vill du inte spela lite på pianot för oss. Jovisst ville jag det! Efteråt frågade jag
om jag skulle spela mer, då kom det från honom som alltid sa sin uppriktiga mening: Jag har en
påg som också spelar piano, men han spelar aldrig fel!
Mycket mer kunde sägas om Carl-Henrik men det bevarar vi i våra hjärtan.
Hyllieby den 19 februari 2008
Karin och Gunnar Sparrholm

Reparationer
l Isolerglas
l

Butiksfönster
l Specialglas m.m.
l

För personlig service kontakta
Peter Magnusson

0708-15 67 41,
040-15 67 50
Prångaregatan 5, Limhamn
E-mail: alltiglas@telia.com
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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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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.

Flenhags

Reklam & Original
Tr i n d e lvä g e n 12 , 216 11 L i m h a m n
Te l 0 7 0 8 -15 9 9 4 4
M a i l : n o b b e @ r a k t av.c o m
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Ibland finns det
du söker närmare
än du tror.
Vi med.

Limhamn
www.swedbank.se

