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Verksamhetsåret 2010

Sammanträden
Styrelsen hade tio protokollförda möten under 
verksamhetsåret. Intresserade kan via sekrete-
raren få tillgång till dem.

Medlemmar 
Föreningen har drygt 400 medlemmar. Med-
lemsavgift är för Enskilt medlemskap 70 
kr per år, Familjemedlemsskap 100 kr per 
år. Medlemsregister finns tillgängligt hos 
sekreteraren.

Årsmöte
Årsmötet ägde rum på Tegnérskolan onsdag 14 
april. Vi delade ut 2010 års pris för god bygg-
nadsvård. Arkitekt Hans Olsson informerade 
om bevaringskommittén som delat ut priser 
sedan 1984. I juryn har förutom honom ingått: 
Arkitekt Margit Åkesson, stadsantikvarie An-
ders Reisnert och inredningsarkitekt Johanna 
Högberg-Tjernström.

Gruppen kommer att ändra sammansättning, 
som nya namn nämndes Agneta Sallehed Can-
neroth, Agneta Thornberg Knutsson och Olof 
Tyrstrup. Han berättade sedan om hur det går 
till att utse pristagare och visade bilder på årets 
tre kandidathus, bland andra Tycho Brahegatan 
35 och Bockgränd 8. Han berättade sedan om 
årets pris som tilldelats Tegnérgatan 43 på 
Limhamn och läste upp bevaringskommittén 
motivering, se sidan 7. Det visades bilder på 
huset och ägaren Lena Grimshorn och hennes 
man berättade om huset och visade bilder från 
ombyggnaden. De fick av Limhamns miljöför-
enings en bevaringsplakett i brons att fästa på 
byggnaden och en bukett blommor samt en 
lång applåd av årsmötesdeltagarna. Lite senare 
under året delade Malmö kommun ut 2010 års 
byggnadspris till fastigheten Idrottsgatan 37 
som Lena Grimshorn ritat tillbyggnaden till.

I fjol utdelades för första gången ett nytt pris, 
ett Hedersomnämnande. Förutom att diskutera 

om man kan ge bevarandepriset till moderna 
byggnader hade bevarandegruppen fört en 
annan diskussion: Kan man inte ge ett pris till 
något som är typiskt och viktigt i Limhamn, 
något som bidrar till trivsel och karaktär, som 
är historiskt förankrat. Men som hotats av att 
försvinna och har räddats, Eller rent av har 
försvunnit, men som har återuppstått.

Det kan vara sådant som kan vara värt att 
uppmärksammas ur bevarandesynpunkt, men 
som kanske inte måste få bevarandepriset för 
god byggnadsvård.

Inger Blomqvist och Olle Thor från Gatukon-
toret höll ett uppskattat föredrag om ”Trafiken 
på Limhamn” och informerade om vilka 
utvecklingsplaner som är på gång.

Mötesdeltagarna fick tillfälle att ställa frågor 
som snabbt besvarades. Birgitta Mörnstam 
avtackade dem och överlämnade en Lim-
hamnsbok och en bukett blommor. 

Strandstädningen 
Genomfördes söndagen den 9 maj kl 15 - 17 
i fint väder. 

Limhamnsvandring
Roland Öhrstrand fortsatte traditionen från 
Gerhard Larssons och Sune Rudnerts tid med 
rundvandringar i Limhamn. Många var med, 
tittade på hus och lyssnade på historier om 
personer som satt sin prägel på området. Ett 
flertal vandringar gjordes under sommaren.  
Eftersom Roland Öhrstrand nu är ordförande 
i stiftelsen Gerhard Larssons Minne gör han 
nu dessa i Gerhard Larssons stiftelses regi. På 
vandringarna säljer han en lista med motive-
ring till de hus som Limhamns miljöförening 
belönat och skänker pengarna till vår förening. 
Vi tackar.

Hoddefesten
Söndagen den söndagen den 5 september kl 
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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
Limhamnsvägen 111-113, Limhamn

OBS! Ny verkstad på Limhamn!

15-17 firades hoddefesten i vackert väder. 
Gunnar Sparrholm ställde som vanligt upp och 
spelade. Vi bjöd på bullar, kaffe/te.

Höstmötet 
Höstmötet på Tegnérskolan tisdagen den16 
nov om nybyggnation på Limhamn blev lyckat 
och välbesökt. Planarkitekt Malin Sjödahl 
informerade om allt som var på gång på pla-
neringsfronten på Limhamn.

Hoddorna
Även i fjol blev hoddorna vandaliserade, två 
fönster krossades och en hodda blev utsatt för 
grafittimålning. Grafittin är kvar så ”Allt” är 
inte reparerat. Vi har köpt en ny gräsklippare 
och visar gärna hoddorna för olika grupper.  
Bland annat hade en tredjeklass på Djupa-
dalsskolan Limhamnsvandring torsdagen den 
2 september och Gunnar Sparrholm visade 
dem hoddorna.

Hemsidan
Styrelsen håller på att förbättra hemsidan 
www.limhamn.org. Ambitionen är att ha en 
levande hemsida där Limhamns miljöförenings 
protokoll med mera finns i .html eller .pdf 
format. Via hemsidan får in flera frågor om 
Limhamn. De som berör husrenoveringsfrågor 
sändes vidare till Bevaringsutskottet. I år skall 
ni även kunna hitta oss på Facebook.

Stadsplaner 
Vi har besvarat remisser om samrådshand-
lingar angående stadsplan för ”Limhamns 

läge”, östra delen av fastigheten Cementen 13. 
Var även granskat remisser angående bildande 
av Naturreservatet Limhamns Kalkbrott och 
“Policy för hållbar utveckling och mat” från 
Miljöförvaltningen. Från Stadsbyggnadskon-
toret har vi för remiss fått ”Markprogrammet 
för näringsliv” och ”Så förtätar vi Malmö! 
Dialog PM 2010:2”. Vi fortsätter att bevaka 
alla förslag till nya stadsplaner som berör 
Limhamn. En del i styrelsen var på ett infor-
mationsmöte om Pilalléer på Katrinetorps gård 
den 27 september.

Vi har skrivet brev till kommunen angående 
att vi från flera medlemmar fått klagomål om 
underhållet med mera på Ön.

Övrigt
Ulf Bjurnemark som avgick ut styrelsen på 
årsmötet på grund av sjukdom avled i slutet 
av sommaren. Vi saknar honom.

Under året har vi fått gåvor i form av foton 
med mera och pengar som inbetalts utöver 
årsavgiften. Vi tackar givarna. Vi har haft gott 
samarbete med Limhamns Konstförening, 
Limhamns Museiförening, Gerhard Larssons 
Stiftelse, ”Lokstallets vänner” och med Sib-
barps Fiskarförening, som har hand om hod-
dorna och bryggorna vid barnviken

Vi vill rikta ett stort tack till alla dem som på 
olika sätt bidraget till Årsskriften, som vi hop-
pas blir en intressant läsning för er alla.

Styrelsen
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Kalender 2011

Årsmöte: Onsdag 13 april kl 19.00 på Tegnérskolan.
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar, se separat kallelse.
 Utdelande av Bevaringspriset 2011.
 Representant från Stadsmiljöavdelningen talar om ”Det gröna i   
 Limhamn” och om utbyggnadsplaner/trafikfrågor.
 
Strandstädning: Söndag den 8 maj kl 15 – 17.
 Samling vid hoddorna (korsningen Strandgatan/Götgatan). 
 Medtag gärna kaffekorg. 
 
Stadsdelsvandring: Rundvandring av Roland Öhrstrand sker numera i regi av  
 Gerard Larssons stiftelse.
 Datum ännu ej spikade utan kommer att annonseras på  
 Limhamns Museiförenings hemsida och på  
 Miljöföreningens hemsida. 
 Dessutom hos Limhamns bokhandel, Ostboden på Limhamn,  
 Limhamns Bibliotek  och på Stadsdelsförvaltningen.

Hoddefest: Söndagen den 4 september kl 15.00 – 17.00.
 Öppna hoddor (korsningen Strandgatan/Götgatan).
 Lotteri, gemytlig träff med musik av Gunnar Sparrholm. 
 Kaffe serveras till självkostnadspris. 
 
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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ÖPPET: Tisdag-fredag 9-18, Lördag 9-15, Söndag 11-15.
Strandgatan 17 B, Limhamn, Tel: 040-15 24 70 eller 0709-28 27 34

Prova våra goda Sill-, Lax-, och Ålburgare!
Välkomna!
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Detta var till för ett par år sedan ett samman-
byggt hus med två skilda bostäder. Det hade 
två entréer mot Tegnérgatan. Delarna hade 
olika takmaterial (rött taktegel respektive eter-
nit) och olika typer av fönster. Fasadmaterialet 
var genomgående i samma gula tegel.

Huset har nu byggts ihop till en stor bostad 
i 1 1/2 vån. Det har nu en entré och sju lika 
fönster mot gatan. Fasaden har bevarats och 
lagats med originaltegel där det behövts. Hela 
taket är täckt med rött tegel. Det ursprungliga 
tegeltaket har bevarats och eterniktaket ersatts 
med taktegel av samma ålder och typ som 
det ursprungliga. Plåtskarven i taket mellan 
de båda ursprungliga delarna har behållits. 
Samtliga snickerier är i rödbrun färg.

En garagebyggnad har tillkommit som för-
längning av huset mot tomgränsen i väster. 
Den har tak i svart papp, ytterväggar i puts 
och garageport i trä i samma färg som övriga 
snickerier.

Mot gatan finns en förgård, som har planterats 
med en rad av mindre träd – vackert!

Huset med för platsen ger ett mycket positivt 
intryck mot Tegnérgatan. Det har Willys p-

Limhamns Miljöförenings bevarandepris 2010
Tegnérgatan 43, kvarteret Vakteln

däck tvärs över gatan på sin östra gavelsida, 
en öppen p-plats söder om tomten och ett 
halvmodernt 2-vån hus till väster. Huset är 
på något sätt en utpost av Gamla Limhamns 
lågbebyggelse mot nyare tiders storskaliga och 
okänsliga byggande.

Skäl för bevaringspriset
Bevarandet och ombyggnaden har resulterat i 
en helhet som är harmonisk och vacker.

Byggnaden och förgården ger ett mycket po-
sitivt intryck mot Tegnérgatan.

Den ligger på gränsen mellan Gamla Lim-
hamns traditionella småskaliga och idylliska 
bebyggelse och den nya storskaliga och mer 
okänsliga delen. Det är starkt av ägarna att ta 
sig an och göra denna fina renovering i detta 
läge. Den kan komma att påverka utformning-
en av framtida utbyggnader i omgivningen.

Limhamn 2010 04 12
Johanna Högberg, arkitekt SIR/MSA

Margit Åkesson, arkitekt SAR/MSA
Hans Olsson, arkitekt SAR/MSA
Anders Reisnert, stadsantikvarie

Tegnérgatan 43, Foto: Lena Grimshorn
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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
Svaneholmsgatan 4, 217 73 Malmö
Telefon: 040-16 02 92

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

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.

www.ablbp.se

BL
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Den ”norra” kiosken drivs av samma person, 
Tomas Ohlsson, som drev kiosken som låg 
vid den gamla hjälpstationen och den ”södra” 
kiosken drivs av dem som driver Strandhuset 
(de som har minigolfbanan). Det undersöks 
också om det går att öppna den gamla kiosken, 
den som ligger vid Hoddorna, Strandgatan/
Götgatan.

Hjälpstationen är bemannad från den 15 maj 
till 12 september, då kommer det finnas en 
strandvakt, under sommarlovet utökas detta 
med två badvakter.

Följer Ni nedan länk, hittar Ni alla toaletter i 
Malmö inklusive öppettider. Våra toaletter har 
öppet sommartid 9 – 21 och vintertid 9 – 18.

http://www.malmo.se/Medborgare/Stadspla-
nering--trafik/Skotsel--underhall/Offentliga-
toaletter.html

Sibbarp
Vädret går hårt åt vår strand. De fina cedum-
taken på de nya byggnaderna har blåst sönder. 
Det har byggds en ny brygga vid den nya 
hjälpstationen, men även den har tyvärr redan 
blåsts sönder. Nu står ett par pålar som vittnar 
om dess tidigare existens. Men håll ut taken 
kommer att repareas och en bryggan kommer 
att ersättas av en ny, troligen inte denna säsong 
utan nästa. Innan dess är avsikten att bygga en 
liten pir som skall förhindra att ny brygga går 
sönder och minska sandflykten på stranden. 
Gatukontoret kommer, som vanligt, att fylla 
på med ny sand i viken.

Tyvärr har en hel del träd fått sågas ned. De var 
antingen döda eller döende. Nya träd kommer 
att planeras i år. 

Det har ryktats om att barnviken skall fyllas 
igen, eftersom vattnet där ofta är dåligt. Men 
det dementeras av gatukontoret. Här finns 
nu en av de nya toaletterna och duschplatta.  
Undersökningar skall göras för att se vilka 
olika alternativ som finns för att förbättra 
vattenkvalitén.

Belysningen längs cykel/gångbanan har utö-
kats och finns nu hela vägen från i höjd med 
Skånegatan bort till kampingen. 

I vinter har delar av Sibbarp förvandlats till en 
snösoptipp och vad som göms i snö kommer 
upp i tö. Snön betraktas inte att innehålla mil-
jöfarliga ämnen dock innehåller den en hel del 
skräp. Allt detta skräp kommer gatukontoret att 
städa bort när snön har smält.

Text och foto: Tina N Mörnstam

Kiosk. 

Vad som göms i snö kommer upp i tö.

Hjälpstationen med resterna av den nya bryggan. 

Det har skett en upprustning på Sibbarp den 
senaste tiden. De gamla kioskerna, toaletterna 
och hjälpstationen är rivna och nya har byggts. 
Det har även byggts tre duschplattor.
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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

598:-
798:-
948:-
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I samband med att Emmanuel Morfiadakis lämnade Tekniska nämnden efter 24 år stod det i 
SDS att han ångrade ett beslut ”Genombrottet i Limhamn”. Vi kan alltså glömma den gamla 
nidbilden från början av 90-talet.

Ångrade Genombrottet i Limhamn 

Genombrottet som det ser ut i dag. Foto: Tina N Mörnstam.
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www.po l ypep t ide. c om
Denmark – France – India – Sweden – USA

Sales contacts: Denmark +45 48207000 
France +33 3 88 79 08 79 / USA +1 310 782 3569  T H E  U L T I M A T E  P E P T I D E  P A R T N E R

Det som numera är Tegnérgatan 43, och bostad 
åt mig och min familj, var från början två 
stycken halvhus, vilka byggdes någon gång 
kring sekelskiftet. Någon gång strax innan 
1920 förlängdes huset med en mjölkaffär mot 
Odengatan, I gårdshusen lär bland annat ha 
funnits ett litet skomakeri. 

Huset är byggt i Limhamnstegel och taket är 
ett rött tegeltak. Fönster och snickerier är idag 
röda, men har varierat i kulör genom åren.

Vi flyttade in i det ena halvhuset i början av 
80-talet, och vid denna tidpunkt var vår bostad 
hopslagen med mjölkbutiken. Vi hade då en 
granne som bodde i det andra halvhuset. 

Entrédörren till affären och de ”stora” bu-
tiksfönstren mot Odengatan var vid denna tid 
minskade och igenmurade till storlek lika de 
övriga fönstren i huset. Detta var professionellt 
genomfört, och enbart om man går nära och 
tittar så kan man se att teglet inte är identiskt 
med det ursprungliga teglet. 

Tegnérgatan 43, Limhamn
Det låg vid den här tiden fyra stycken halvhus 
i en liten grupp här, två stycken på vår sida 
Tegnérgatan och två stycken på motsatta sidan 
av Tegnérgatan. I slutet av 80-talet revs vårt 
grannparhus och lämnade plats för ett flerfa-
miljshus i tre plan. Vår fina lilla husgrupp blev 
nu haltande och vårt och grannens halvhus var 
nu det enda småhuset kvar i kvarteret som i 
övrigt bestod av högre och större butiks- fler-
familjshus. 

Så småningom när familjen växte började vi 
leta efter större bostad. Då vår granne bestämde 
sig för att flytta köpte vi istället hans halva 
och påbörjade en lång tid av renoverande. Vi 
bodde kvar i vårt hus under hela renoveringen 
och det gick bra förutom när vi gjorde de stora 
öppningarna i de tjocka mellanväggarna mel-
lan de båda husen. Trots dubbel byggplast så 
levde vi under många veckor med byggdamm 
precis överallt.



13

Grannens halva var okänsligt ombyggd någon 
gång under 70-talet och våra båda delar harmo-
nierade varken i fasad eller invändigt. Grann-
halvans fönster var till typ och storlek utbytta 
till någon sorts 70-tals-standard. Dessa togs 
nu bort och ersattes med nya specialbeställda 
fönster med mått och utseende i enlighet med 
våra övriga fönster. Grannens ytterdörr, som 
nu blev överflödig, togs också den bort och 
dörrhålet murades igen till ett fönster. Tegel 
hittade vi nere på Återbyggnadsdepån, där vi 
kröp bland tegelhögarna och letade sten för 
sten för att komma så när befintligt tegel som 
var möjligt. 

Vår egen ytterdörr, också den från 70-talet, 
togs bort och ersattes med en tidsenlig spe-
cialsnickrad sådan. Befintlig eternit på gran-
nens tak byttes mot tegeltakpannor lika våra 
egna för att även här få en visuell harmoni på 
huset. Även dessa gamla takpannor inköptes 
på Återbyggnadsdepån. Vissa förändringar 
gällande fönster och dörrar gjordes även in 
mot trädgården. 

Tyvärr fick vi även göra om vår fina lilla 
”sekelskiftesträdgård”, för när vi rev planket 
mellan de båda husen så var det svårt att för-
ena vår trädgård i gammal Limhamnsstil med 
grannens mer 70-tals liknande trädgård. Hela 
trädgården grävdes därför upp och en ny sådan 

Innan grannens hus blev en del av vårt, dvs en helhet Foto: Lena Grimshorn

i ”ny-gammal” stil med boxbom häckar med 
mera anlades. Vi försökta använda befintlig’ 
gammalt tegel från rivningarna inomhus till 
plattläggning på gångytor och uteplatser.

Den nya trädgården. Foto: Lena Grimshorn

Vi har nu också byggt ett litet garage mellan 
vår västra gavel och grannens gavel. Även 
detta har vi försökt anpassa i stil och storlek så 
att det ska passa in i den gamla miljön. 

Renoveringsarbete återstår alltjämt. Först på 
tur står staketet mot Tegnérgatan. De små 
gårdshusen är inte heller färdigrenoverade 
liksom källaren i vår gamla del, så när vi är 
riktigt färdig-renoverade återstår att se! 

Lena Grimshorn
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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.

www.comfortlimhamn.se

För  personlig service kontakta 
Peter Magnusson 

0708-15 67 41, 
040-15 67 50

l Reparationer
l Isolerglas

l Butiksfönster
l Specialglas m.m.

E-mail: alltiglas@telia.com

Limhamnsgårdens allé 23 B, Limhamn
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En ordfläta med Limhamnsinspiration. 
Orden löper in i varandra, med minst två bokstäver. Lösningen presenteras på årsmötet!

1. Produkt som byggde Limhamn
2. Odysseus’ rådgivare
3. Stort i Tinas artikel
4. Här låg posten
5. Dansas på Limhamn

6. Stil S:t Petri kyrka
7. Ambassad med Limhamnsadress
8. Påse på skånska
9. Gillar en sjöscout
10. Penslas på grillbiffen

7

1

8

10

9

2 3

5

6

4
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LIMHAMNS

LÄKARGRUPP

DIN L ÄKARE
PÅ LIMHAMN

Specia l i s ter  i
a l lmänmedic in

Mottagning Måsen Mottagning Tärnan Mottagning Viggen
Järnvägsgatan 56 Järnvägsgatan 56 Sadelmakarbyn 5
Limhamn  Limhamn  Bunkeflostrand
Tel. 040-36 27 00 Tel. 040-36 26 00 Tel. 040-16 77 00

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-17.00, fredag 07.30-16.00
Tidsbeställning per telefon (se ovan), måndag-fredag från 07.30

Fullständigt vaccinationsprogram
www.limhamns-lakargrupp.se

På mottagning Viggen finns även barnavårdscentral
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Det finns få av mina barn- och ungdomsmin-
nen som är så starkt förknippade med Lim-
hamn som hamnfesten. Jag är övertygad om 
att du som nu läser dessa rader själv drar dig 
till minnes hamnfester som du upplevt. För 
mig var det så här:

Skolan var slut och det väntade ett långt som-
marlov. Man var fri och kunde fördriva tiden 
efter eget huvud. Och det var hur långt som 
helst till hösten. 

Då…
…kom den, HAMNFESTEN! Mitt i juli.

Området i södra fiskehamnen förvandlades 
hastigt från ett stilla fiskeläge till ett då-
nande nöjesfält med karuseller och radiobilar, 
lottstånd och små kiosker där man kunde köpa 
spunnet socker och popcorn. 

Idén till hamnfesten kom från Dragör, på andra 
sidan sundet. 

Fiskareföreningen Öresund och Fiskarenas 
idrottsförening tog efter och från år 1937 an-
ordnades Limhamns Hamnfest årligen under 

Hamnfesten!

en helg i juli. Här förenade man verkligen 
nytta med nöje. Inkomsterna gick nämligen 
till behövande äldre fiskare och änkor efter 
fiskare. Uppemot 10 000 besökare var en inte 
ovanlig siffra och det flöt genom hamnfesten 
in välkomna medel att fördelas till tacksamma 
mottagare.

Nystekt sill…
…kunde de äldre besökarna köpa på den cen-
tralt belägna fiskerestaurangen och slå sig vid 
något bord och njuta. Själv var man kanske lite 
för ung att uppskatta sillen. Då.

Limhamnaren Åke Lagerholm gav ut en CD 
för ett tiotal år sedan som uppenbarligen gått 
många medborgare förbi, lite synd för den 
innehåller flera underhållande bitar.

Bland annat finns det en låt som heter just 
”Hamnfest på Limhamn” Den börjar så här:

” Doft av ljummet öl och rögad ål och himma-
lagad sill,  smög sig kring hoddorna i hamnen” 
Ja, precis så var det. Blunda och känn doften 
och minns.

Festligt, folkligt, fullsatt var det 1970. Foto Agda Olsson.
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Under tre …

…dagar pågick förlustelserna. Sista dan, 

Artister…
...och kändisar från hela Sverige, och stundom 
även från utlandet, drog stora åskådarmassor.

En ofta återkommande gäst på hamnfesten 
var William Arne, denne motorcirkusens 
mästare, som körde med både motorcykel 
och bil på väggarna i en hög velodrom. Man 
stod på läktaren och upplevde den sagolika 
kombinationen av bränslelukt, motorljud och 
gunget i träställningen, full av beundran och 
förskräckelse. Nån som kommer ihåg?

Trampolinkonster 1964. 
Foto A.Öhlin

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

LIMHAMNS OPTIK
JÄRNVÄGSGATAN 43  040 15 39 49

MÅNDAG-FREDAG 10-18 LÖRDAG 10-15
WWW.LIMHAMNSOPTIK.SE

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. 040-611 82 70
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på söndagen klockan 15, kom hamnfestens 
paradnummer. 

Ja, jag tvekar inte att säga att det faktiskt var 
hela sommarens höjdpunkt. Havslaxarnas 
show.

Havslaxarna bestod av ett antal limhamns-
profiler, oftast hämtade från Limhamns 
idrottsföreningar och då framför allt från brot-
tarklubbarna. Många minns havslaxar som Ivar 
Blå, Gunnar Målare, Ebbe Håkansson, Sven 
Gottorp m fl.  

Showens utgångspunkt var alltid ett aktuellt 
ämne, som t ex ”Anita Ekberg kommer hem”, 
”Hemsöborna” eller ”Bröderna Cartwright ”. 

Spexet gick i korthet ut på att från scenen (en 
flotte hamnen) kasta varandra i vattnet!  

Så många gånger som möjligt och på alla 
tänkbara sätt man kunde komma på. Som det 
flabbades!

När alla var inkastade och flotten såg ut som ett 
slagfält kom akt 2: Trampolinkonster.

Gerhard Larsson..

…fungerade som konferencier under flera år.  
Åtskilliga är de gånger limhamnskännaren 
Gerhard fick säga de klassiska avslutnings-
orden: 

”- Och nu kommer Ebbe!” Under ett stort antal 
hamnfester var detta slutpunkten. Ebbe skulle 
cykla utför trampolinen. För det mesta gick det 

Gehard Larsson 
intervjuar 
Stålfarfar 
(Ivar Blå!) 1953.

bra, men inte så sällan hände det att han fick 
cykeln över sig och blev rejält blåslagen. 

Därefter var i princip årets hamnfest avslutad. 
Visserligen var nöjesfältet igång resten av kväl-
len, men efter Havslaxarnas framträdande var 
resten färglöst.

Besök…
… vårt fina bibliotek på Linnégatan och låna 
”Från Limhamn till Husie” på CD.

Lyssna och minns! Så här går refrängen:

Det var hamnfest på Limhamn
en årlig tradition,

hela läget gick i sommaryra.
Och även dom från stan
passa´ på att släppa loss;

dom kom åkande hitut med linje fyra.

Visst var det bättre förr? Eller?

Epilog:
Jag har ett bestående minne från hamnfesten. 

Eftersom man tog entréavgift var det en sport 
för oss unga pågar att försöka planka in. Så 
här gick det vid ett av mina försök. Jag gick, 
eller snarare gled, lite diskret utanför det 
inhägnade området och försökte hitta den 
optimala platsen för att osedd kunna ta sig in. 
Plötsligt hittade jag det perfekta plankstället 
och likt en elitgymnast svingade jag mig över 
det meterhöga stängslet. Under den snabba 
rörelsen seglade ena trätollan iväg och jag 
landade med höger stortå mitt på ett avsågat 
järnrör. En fruktansvärd smärta genomfor mig 
och blodvite uppstod. 

Bestående minnet är ett ärr på stortån!

Ni som har bilder eller filmer från hamnfester 
hör av er!

Samtliga bilder kommer från Limhamns 
Museiförenings arkiv.

Roland Öhrstrand

roland.ohrstrand@telia.com
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Vårt torg är ett ovanligt stort torg och faktiskt 
ganska tomt på folk. Men det är ett mycket 
vackert torg med sin fontän, lekplats och cir-
keln med gräsmatta och träd i mitten. 

2001 hade nästan alla de stora almarna runt 
torget dött och kommunen bestämde sig för 
att göra om torget. Lanskapsarkitekten som 
ritade om torget heter Pekka Kärppä. 

Träd är levande varelser och får torget att 
förändras med årstiderna. Det finns bland 
annat Körsbärsträd, Amerikansk ask och 
Mullbärsträd. Mullbärsträdet står bredvid 
fontänen, passa på och plocka och smaka till 
hösten. Bären är mycket goda. Ni vet väl att 
Mullbärsträdet är vårt stadsdelsträd? Efter 

Flygfoto över Limhamns torg

Limhamns torg maj 2009 Foto: AB05, Pekka Kärppä

hand som träden växer upp, blir torget vackrare 
och vackrare år för år.

Ett tag var det tal om det skulle bli uteservering 
på torget. Men dels få man inte servera sprit 
och gå över en gata och dels måste serviceper-
sonalen ha rakt underlag. 

Det finns en liten scen, där spelar ibland Lim-
hamns brassband. En hel del boule spelas på 
gångbanorna.

Innan torget byggdes gick järavallen här. Här 
låg då strandkanten. Järavallen gick tvärs över 
torget. Då var det mycket översvämningar. 

Tina N Mörnstam
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I ny teknikutveckling sker allt väldigt fort. Vi 
översköljs av nya produkter med många fres-
tande egenskaper som många är entusiastiska 
över. Jag är inte teknikfientlig, men jag vill 
reflektera över vart vissa nya tekniker leder om 
man inte forskar om och jobbar med nackde-
larna samtidigt med produktutvecklingen.

Historien
När det finns nackdelar, lär historien oss, att de 
efteråt oftast får tas om hand av någon annan. 
Kommer du ihåg? Exemelvis; asbest, PCB, 
Hormoslyr, Neurosedyn, amalgam, tobak, 
droger, tillsatser i vaccin, för att inte nämna 
bilar och trafiken … Ja listan kan göras lång. 
Otvivelaktigt, en del har drabbats negativt, 
andra inte direkt, medvetet eller omedvetet. 
Enorma insatser har måst sättas in efteråt för 
att städa upp efter misstagen. I ovanstående 
fall har myndigheterna kommit på efterkälken, 
varit passiva eller blivit överkörda. 

Det man inte känner till, mår man inte dåligt 
av... Skall jag vara försiktig? Jo, varför inte? 
Du har alltid ett val och ett ansvar, för andra 
och för dig själv!

Skall man inse att det finns många referens-
ramar baserade på andras erfarenheter och 
oberoende forskning. Jag själv vill dock inte 
testa med min hälsa och se. 

Vad är aktuellt och nytt i vår tid? 

Nanopartiklar
Vi har osynliga nanopartiklar i storleken 0.1-
50 nm (nanometer= miljarddels meter) som 
införs på bred front i allt fler produkter som 
kosmetika och läkemedel. Se illustrationsbil-
den från NyTeknik.

Miljörisker och Hälsofaror

Det nya är att man konstaterar hur de också 
tränger igenom kroppens skyddsbarriärer som 
blod-hjärnbarriären. Partiklar i nanostorlek 
har helt andra egenskaper än ursprungsmo-
lekylen. Silver i hudkrämer och sportkläder 
kan tränga in via huden till blodbanan och ta 
med sig toxiska molekyler. Endast 1-4% av 
alla resurser inom nanoforskning undersöker 
nackdelarna. Nanopartiklar orsakar hjärt- och 
kärlsjukdomar och de kan förstöra lungorna 
på samma sätt som asbest. Det vet forskarna. 
Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket 
står maktlösa. Produkter med nanoinnehåll 
är till exempel: cyklar, skidor, hockeyklub-
bor, racketar och tennisbollar, fyllmedel i 
gummidäck, filter för motorer, sockor, sulor, 
förband, ytbeläggningar för skydd och själv-
rengörande effekt på bilar, kakel, sten, glas, 
textil, färg och plast, solskyddskräm, tand-
kräm, papperskemikalier. Från och med 2013 
skall alla produkter inom EU med tillverkade 
nanopartiklar, vilka inte bryts ner i kroppens 
vävnader eller i naturen, ha det utskrivet i 
innehållsförteckningen… 

Mikrovågor
Livet öppnar sig för allt fler upplevelser och 
rörlighet med telefonerna och datorerna. Så 
även alla uppkopplade maskiner som de il-
lustreras i NyTeknik.

– Att prata i mobiltelefon ökar risken för 
hjärntumör drastiskt. Värst är det för barn och 
ungdomar. – Det finns definitivt anledning till 
oro, säger professorn Lennart Hardell i Örebro. 
Att prata i mobiltelefonen mer än en timme 
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per dag ökar cancerrisken med 50 % under 
en tioårsperiod. – Det är förvånansvärt hur 
ointresserad mobiltelefonindustrin är som slår 
i från sig och säger att det inte är ett problem, 
säger Lennart Hardell som tillsammans med 
Kjell Hansson Mild i Umeå gått igenom 2200 
fall. Deras rapport har sedan sammanställts 
med liknande från Finland, Danmark, Japan, 
Tyskland, USA och Storbritannien. Strålningen 
från mobiler går två till tre centimeter in i 
hjärnan och vissa studier visar att den orsakar 
DNA-skador. Värst drabbade är barn som 
har tunnare skallben och inte fullt utvecklat 
nervsystem. Nästan alla unga använder mobil. 
Mobilstrålning jämförs med hälsorisken med 
vad rökning orsakade för tjugo år sedan. – 
Rökning ger i och för sig elva gånger ökad risk 
för lungcancer och mobiler ”bara” fördubblad 
cancerrisk. Å andra sidan är användandet 
hundra procent vilket i stort sett är så många 
som kan drabbas. Vi måste vänta tio till tjugo 
år till innan vi vet säkert hur hälsovådligt det 
är, säger Hardell. Vill du det? 

När kommer varningstexter på mobilerna i Sve-
rige på samma sätt som på cigarettpaket? Att 
inte förglömma de bärbara DECT-telefonerna 
i hemmen. Sändarenheten strålar ständigt. 
Andra apparater som strålar mer eller mindre 
är bärbara datorer, trådlösa nät och apparater, 
microvågsugn, spis med induktionshäll, så kal-
lad babyvakter samt visa bilar och  “trådlösa 
ljudanläggningar och högtalare”.

Sedan flera år har myndigheterna hävdat ofar-
ligheten i att vistas nära mobilsändare. Hos 
Sveriges Strålskyddsmyndighet, SSM, har 
medvetenheten dock ökat en viss mån. SSM 
kan inte utesluta skador från mobiler varför de 
numera rekommenderar avstånd mellan mobi-
len och kroppen samt handsfree, speciellt för 
barn och unga. I nya mobiltelefoners manualer 
står numera samma sak.

Man får dock ha klart för sig vad Socialsty-
relsens representant svarade, under ett möte i 
Båstad på frågan om vem som bär ansvar om 
utbyggnaden av 4G-nätet kommer visa sig 
skada många människor.  ”Jag kan inte per-
sonligen ställas till ansvar för något jag sagt i 
dag, vi har inget tjänstemannaansvar.”

På Internet finner man lätt hemsidor, YouTube-
filmer, bloggar och nyhetsbrev som engagerar 
sig i detta ämne. 

Docent Olle Johansson på Karolinska Institutet 
säger att The BioInitiative Report med sina 
drygt 2000 vetenskapliga referenser visar att 
det finns en överraskande mängd studier som 
visar på potentiellt mycket allvarliga effekter 

ARKITEKTKONTOR M ÅKESSON
Caritasgatan 13, 216 18 Limhamn. Tel: 040-15 05 08. Mobil: 0707-15 57 31

e-post: m.akesson@swipnet.se

Nybyggnad - om/tillbyggnad - färgsättning 
- inredning trädgårdsplanering - byggnadsjuridik
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för folkhälsan vid nivåer som ligger klart 
under dagens rekommenderade gränsvärden.  
Se gärna följande länkar:

http://www.bioinitiative.org/index.htm
http://www.kbh-resolution.dk/  
http://www.monanilsson.se/  
http://www.spandidos-publications com/
10.3892/ijo.2011.947 
http://www.vagbrytaren.org/Bertil-Persson.htm  
http://www.maxicom.se/Stralningsrisker.php

Din Egen Försiktighetsprincip
Förslagsvis följer du din egen försiktighets-
princip mot nutidens hälsorisker genom föl-
jande handfasta åtgärder, utan att inkräkta allt 
för mycket på ditt liv:

• Ta eget ansvar och bli medveten och 
kritisk för att identifiera apparater i din 
omgivning som kan påverka dig. Behöver 
jag verkligen trådlösa apparater? Använd 
ledning till bredbandet och telefon. Ökat 
avstånd till apparaterna och minimerade 
exponeringstider ger lägre doser.

• Följ de mobilråd SSM har gett; använd 
headset, håll ut mobilen från kroppen och 
ha den inte i en ficka. Undvik samtal med 
dålig täckning, som i bilar, tåg, bussar, 

källare, hissar och på platser där mobilnätet 
är glest utbyggt. Håll samtalen få och 
korta. Skydda barn och ungdomar från 
mikrovågorna. Köp ny mobiltelefon med 
lågt SAR-värde.

• Var vaksam på symptom som trötthet, 
depression, värk i huvud eller kropp, 
tinnitus, förvirring, försämrad sömn, 
yrsel, koncentrationssvårigheter etc. Vid 
misstänkta, konstaterade symptom eller 
vid känslighet kan olika avskärmningar 
hjälpa; gardiner, baldakin och kläder med 
tätt invävd tunn metalltråd, metallnät, färg 
med kolfibrer etc..

Kan attityder och förhållningssätt ändras så att 
vi ifrågasätter mera av all ny teknik? Hittills 
har människorna ansets kunna tåla nästan vad 
som helst.

Per-Erik Mases

Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14
Järnvägsgatan 45 • Limhamn • Tel 040-16 10 66

www.ostbodenpalimhamn.se
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Var miljövän.
Betala med kort.
Bankkort är ett säkert, snabbt, miljövänligt och tryggt sätt 
att betala med. Satsa mer på hobby och intressen än att 
springa efter kontanter på stan. För mer information om 
Swedbanks olika kort se www.swedbank.se

I Sydsvenskan den 21 januari 2007 fanns den-
na annons som väckte många minnen hos mig. 
I huset bodde en gång min faster och farbror i 

En annons – ett hus – och många minnen

Annons från sydsvenskan

en av lägenheterna och jag besökte därför ofta 
huset och ibland bodde jag hos dem.

Huset hette ”Elisero” och ägdes på den tiden 
av före detta posttjänstemannen Wilhelm M 
Forsbäck, som också ägde grannfastigheten 
Tegnérgatan 57, där han bodde. Forsbäck hyrde 
ut fyra lägenheter i 55:an på strax över 50 
kvadratmeter till fyra familjer och min faster 
och farbror Carla och Karl (Kalle) Davidsson 
bodde i en av dessa på första våningen. Till 
fastigheterna hörde två ganska stora tomter. 
Forsbäck hade ”spärrat av” större delen av 
tomten 55 för eget bruk som tillsammans med 
57:an blev mycket trädgård. Gården på 55:an 
bestod av en grusad plan längs huset cirka 3 
meter bred. På gården fanns också en länga 
med utedass, fyra stycken, samt ett garage, 
som under kriget hyste Forsbäcks bil. Vid 
garaget fanns cykelställ, en ”mattebom” och 
möjligheter att hänga tvätt till tork.
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Sammanhållningen mellan hyresgästerna var 
god. Ungarna i huset lekte ofta på gården. 
Bollspel förekom men vi tillhölls att vara 
mycket försiktiga så att bollen inte flög över 
staketet in på Forsbecks domäner. Vi hade en 
enorm respekt för farbror Forsbeck som hade 
mycket svårt att tolerera barnlek. Hamnade en 
boll eller dylikt på andra sidan avspärrningen 
fick vi smyga in och hämta den och hoppas att 
Forsbeck inte såg oss. 
Vi förflyttar oss till fyrtiotalet och går upp för 
trappan och öppnar dörren. Vi kommer in i 
ett större rum med stengolv. Till vänster är en 
öppen yta med fönster ut mot gatan. Här skulle 
i slutet av fyrtiotalet byggas in en toalett som 
kunde användas av hyresgästerna på första vå-
ningen. Till höger fanns en dörr och en trappa 
upp till andra våningen. Här hade också byggts 
en toalett för de bägge familjerna här.
Tillbaka till ingångsdörren. Till vänster låg 
köket, långsmalt, med på ena sidan en stol, 
där Kalle brukade sitta och rensa sin rökpipa 
eller spänta stickor till spisen. Sedan följde 
köksskåp och vask med rinnande kallt vatten. 
På motsvarande sida stod en ved/koksspis för 
uppvärmning av lägenheten samt en gasspis, 
därefter ett köksbord med långsidan mot väg-
gen med fyra stolar. Här fanns också ingång 
till sängkammaren, som låg mot gården. Något 
kylskåp fanns inte utan kylvarorna sattes på 
”källartrappen” där det var något så när svalt

I sängkammaren fanns två stora sängar, två 
nattduksbord med pottor. På toalettbordet 
stod en flaska ”4711” Kölnerwasser, som inte 
var öppnad men där en del av innehållet ändå 
under årens lopp avdunstat. Carla använde 
inte dylika saker. I sängkammaren fanns också 
familjens radio i ena hörnet och telefonen. 
Från radion hördes nyheterna klockan 12.30 
och 19.00 (”Sveriges Radio -Stockholm-
Motala”) och när nyheterna sändes skulle det 
vara knäpptyst. 

Mot gatan låg så ”stora rummet” eller vardags-
rummet. Här fanns en kakelugn som användes 

en och annan gång vid högtidliga tillfällen. 
Det sotade ner tyckte Carla. En matrumsmö-
bel i svart med bord och fyra stolar och två 
karmstolar samt buffé tog upp en stor del av 
golvytan. En klocka som hörde till matsals-
möbeln hängde över buffén.  Mot gatan stod 
två fåtöljer med ett soffbord mellan och vi ena 
långväggen en soffa. Ovanför soffan hängde 
en tavla av Landelius som var förstapris ett år i 
tullverkets konstförening och som Kalle vunnit 
någon gång i mitten av fyrtiotalet.

Vi firade många julaftnar hos Carla och Kalle. 
Då hade Carla gjort särskilt fint. Lampan över 
bordet i ”stora rummet” hade klätts med rött 
papper och gav ett rödaktigt sken. Julgranen, 
klädd med en spira i toppen och massor med 
glitter och flaggor stod i ett av hörnen. Carla 
hade alltid en sedan många år sparad socker-
topp som en dekoration. Sent på kvällen någon 
dag före lillejulafton fernissades korkmatta i 
köket. Efter fernissen fick golvet absolut inte 
beträdas förrän morgonen därpå. Nu luktade 

Foto: Carla och Kalle
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köket. Efter fernissen fick golvet absolut inte 
beträdas förrän morgonen därpå. Nu luktade 
det jul.

Uppvärmningen skedde med ved/koksspisen 
som värmde upp vatten som i ledningar led-
des ut till element i de olika rummen. Varje 
lägenhet hade denna typ av ”centralvärme” 
och hyresgästerna fick stå för uppvärmnings-
kostnaderna själva och inhandla ved och koks. 
Koksen köptes i regel från Palms stenkolslager 
i hamnen.

Kalle hade fått låna eller hyra en markbit för 
egna odlingar på Ön, där Stora delar norrut 
mot Malmö var obebyggd.

Carla och Kalle gifte sig den 29 november 
1925. Kalle arbetade vid tullverket. Efter gif-
termålet fick Kalle arbete vid tullen i Limhamn 
och paret flyttade dit och fick bostad i huset 
Tegnérgatan 55. Carla var, som brukligt vid 
denna tid, hemmafru.

Lönen som tullare var vad jag tror inte så stor. 
”Statens kaka är liten, men säker”, var ett tale-
sätt som florerade ända in på sextiotalet. Ändå 
fanns det alltid god mat på bordet hos dem och 
alltid något att dricka, både starkt och mindre 
starkt. På morgonen var det frukost, kaffe, 
gröt, smörgåsar innan Kalle tog cykeln ner till 
arbetsplatsen i Limhamns hamn. Strax efter 
tolv kom han hem och då stod middagen på 
bordet, alltid vällagad och med efterrätt. Kalle 
hörde middagsnyheterna på radion medan han 
vilade en stund på duschatellen i sovrummet. 
Sedan på cykeln igen och ner till arbetsplatsen 
klockan ett. När Kalle kommit hem på kväl-
len vankades kvällsmat i regel alltid någon 
lagad rätt och en del rester från dagens eller 
gårdagens middag.  Halvsjunyheterna och 
dagens eko lyssnade man på under tystnad. 
Vid åttatiden på kvällen dracks så kvällskaffe 
innan det var dags att gå till sängs.
Jag var ofta och hälsade på Carla och Kalle, för 
jag tyckte mycket om dem. Kalle var som en 
reservfar för mig eftersom min egen far Erik 

var till sjöss. Carla och Kalle var alltid omtänk-
samma och välmenande. Det var väl inte alltid 
man uppskattade detta till fullo då, först senare 
har jag insett, vad de betydde för mig.

Kalle tjänstgjorde vid tullen i Limhamn fram 
till strax efter krigsåren. Limhamns hamn tra-
fikerades av många fartyg som lastade cement 
från cementfabriken. Kol- och kokslaster kom 
till Palms stenkol. Tullen hade en lokal ute vid 
Palms. Under kriget var hamnen avspärrad och 
en vakt fanns vid hörnet Övägen och Strandga-
tan. På toppen av ett par av cementsilona och 
ute vid Öresundskusten fanns det luftvärn.

Ett par år efter kriget förflyttades Kalle 
till Malmö hamn och tjänstgjorde ofta vid 
Öresundsbåtarna. Han cyklade till arbetet 
varje dag klockan sju i alla väder. Mellan tolv 
och ett hade han så middagsrast och cyklade 
då hem till Limhamn, åt, vilade en kvart och 
så på cykeln igen samma väg in till stan för 
att efter arbetet cykla hem igen. Han hade 
god kondition.

Kalle var en lugn och trygg person och jag 
tyckte mycket om honom. På våren 1952 in-
sjuknade Kalle i cancer och ett halvår senare 
dog han hemma på Tegnergatan 55. Carla 
bodde kvar i lägenheten till sin död 1958.

Två hjärtegoda personer hade lämnat oss allde-
les för tidigt, 51 respektive 57 år gamla.
Tack för att ni fanns.                                           

Leif Friberg

Carla på trappan
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Det var nog mer en tillfällighet att jag kom i 
kontakt med Limhamns Miljöförening, LMF, 
för några år sedan. Blev snabbt en medlem i 
styrelsen och är fortfarande kvar i den. För hur 
skulle jag kunna lämna en så engagerad och 
helhjärtad grupp?

Entusiasmen och den härliga viljan att för-
bättra och bevara miljön omkring oss, den 
finns fortfarande kvar, även om styrelsens 
sammansättning skiftat genom åren. 

Det blir så när man sysslar med hjärtefrågor. 

Hoddorna, de som för oss representerar det 
ursprungliga Limhamn, talar vi om på var-
enda möte. Vår förening har ju ansvaret att 
vårda dem, sköta marken intill och försöka 
bevara den unika miljön, en lite fiskehamn 
vid orörd kustremsa, inför framtiden. Det är 
en ansvarsfull uppgift.

Gunnar klipper gräs, Christer och Carl-Henrik 
målar och lagar, och all hjälps vi åt att städa 
stranden en gång varje år. 

En så liten del av Limhamn detta är, kan det 
tyckas, men slå dig ner på en “hodde-bänk” 
en solig dag och se ut över havet, så förstår 
du, att här kan du få njuta av stillhet och skön 
havsmiljö, finna en vila i vardagen. 

Många tar vara på denna möjlighet, men 
tyvärr har vi också tvingats uppleva inbrott 
och förstörelse i denna idyll, så meningslöst 

Tankar från en styrelsemedlem

och svårt att förstå. Det har inneburit stora 
kostnader och arbete för vår lilla förening. 
Men eldsjälarna där ger inte upp, utan åtgärdar 
skadorna. Varendaste gång. 

Tina ser mycket under sina långa joggingrun-
dor, för att hon är så observant. Hammars Parks 
omgivningar – där LMF inte lyckades bevara 
kolonilottorna trots tappra försök  – Sibbarps 
campingplats med originellt utformade kios-
ker – nu utbytta –  fiskehoddorna längst ut, 
som är så pittoreska, allt har hon rapporterat 
om på våra styrelsemöten, och vi har sedan 
försökt få en inblick i, för hur myndigheterna 
kommer att agera. 

Naturligtvis är utvecklingen på Ön också ett 
debattämne för oss. Den sjudande byggar-
betsplatsen, där allt går med svindlande fart, 
fascinerar. Siluetter kommer och försvinner 
igen, de fria ytorna, som vi vill värna om, 
krymper. Vi följer allt med kritisk blick, gläds 
åt det, som verkar bli bra, men oroas också 
lite ibland.

Från Ön ser man så tydligt, hur bebyggelsen 
längs Geijersgatan, Glasbruket, framskrider. 
Snart blir den nya stadsdelen färdigställd. Och 
sedan får vi kanske så småningom uppleva 
silosarnas omvandling. Så spännande tider 
vi lever i!

En tacksam tanke går till bevarandeutskottet, 
som träffas separat under Margits ledning, 

Limhamns miljöförenings hodder inklusive Hulténs röda kiosk. Foto: Tina N Mörnstam
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och som sakkunnigt bedömer, vilket hus 
som ska belönas med en bronsplakett för god 
byggnadsvård. Det är alltid lika intressant, att 
få ta del av gruppens motivering, att få se, att 
en kärleksfull omvårdnad om en byggnad ger 
bestående resultat och blir till glädje för sin 
om givning.

Kassören i vår styrelse, Birgitta, har siffer-
minne och tankeskärpa av stora mått, och det 
är så synd, att hennes uppgift, den att försöka 
få ekonomin i föreningen att gå ihop. är så 
svår, just nu värre än någonsin. Alla utgifter 
inom LMF har bara ökat, medan intäkterna 
inte stiger i samma takt. Vi har diskuterat att 
höja årsavgiften, men har inte vågat. Ännu. 
Birgitta har verkligen en tuff uppgift och hon 
är ovärderlig i allt hon gör.

Tina har bland annat tagit årsskriften på sin 
lott. Den går hon helhjärtat in för. Fotograferar, 
redigerar, inspirerar, ja, det är så mycket hon 
vill, kan och genomför. 

Christer, vår sekreterare och föreningens 
ryggrad, kontaktar annonsörer och myndig-
heter. Han är den tjänstvilligaste person man 
kan tänka sig. Alltid snabb att ställa upp och 
att komma med positiva förslag, när vi möter 
problem. Han förser oss dessutom med mejls, 
som ofta kan vara tankeväckande. 

Undra på att jag är kvar i styrelsen, fast jag 
är äldst och borde ersättas av en yngre och 
kunnigare kraft!

Vi brukar ha våra sammanträden i dagislokalen 
på Öresundgården. Där skapar vi en liten vrå 
för oss själva och brukar börja med en kopp 
kaffe till Carl-Henriks hembakta bullar. Under 
ett par timmar går vi sedan igenom vad som 
hänt sedan sist och vad som är aktuellt att göra 
framöver. Vi har ingen ordinarie ordförande. 
Det fungerar bra ändå. Ibland för vi besök av 
medlemmar, som t ex Per-Erik, som ofta ger 
oss sina åsikter och samtidigt erbjuder sig att 
hjälpa till. 

Men vi vill nå er, våra medlemmar, ännu 
mera, och vi vill så gärna få med flera i vår 
gemenskap. Nya eldsjälar, nya tankar. Hur ska 
vi gå till väga?

Det undrar vi.

Välkomna att engagera er i uppdrag inom 
LMF! Allas åsikter är av värde. Tillsammans 
kan vi åstadkomma mera. 

Ta kontakt med oss! Gör det!

Yvonne Eliasson

Annonsplatser säljes
Vill du ha en annons i nästa års årsskrift?
Kontakta Christer Westesson, tel 040-155393 

eller Sarvgränd 2 F, 216 12 Limhamn.
lmfinfo@gmail.com
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Styrelsen 2009/2010
Ordinarie ledamöter:
Carl-Henrik Hagéus  Caritasgatan 1, 21618 Limhamn 159391
Yvonne Eliasson Caritasgatan 11, 21618 Limhamn  162652
Birgitta Mörnstam, kassör V Kalkbrottsgränd 43, 216 11 Limhamn 163949
Tina N Mörnstam Sannagatan 15, 216 17 Limhamn 162628
Christer Westesson, sekr  Sarvgränd 2F, 216 12 Limhamn 155393 
Suppleanter:
Jan Engsmar Grönalundsgatan 32 C, 216 16 Limhamn 150076
Sig-Britt Dahlquist Lotsgatan 2, 216 42 Limhamn 447944
Ywonne Löfberg Idrottsgatan 48, 216 16 Limhamn 160634
Gunnar Sparrholm Byskiftesgatan 44, 21623 Hyllieby 136667
Agneta Thornberg Knutsson  Strandgatan 86,216 11 Limhamn 
Adjungerade ledamöter:
Berit Carlsson V Bernadottesg 30, 216 12 Limhamn 155685
Johanna Tjernström Högberg  Tegnérgatan 42, 216 12 Limhamn  0703156116 
Revisorer:
Eva Forsell Vikingagatan 20, 216 18 Limhamn 161083 
Peter Ludwig John Lundvallsgatan 70, 218 31 Bunkeflostrand  510444

Revisorssuppleant:
Hans-Åke Arenklo Ola Hanssons gatan 3A, 217 59 Malmö 162605
Vi saknar en suppleant

Valberedning:
Berit Linse, ordf Stamhemsvägen 3, 216 21 Malmö 161107
Gunnel Esser Suppl  Linnegatan 67A, 216 15 Limhamn 163163
Vi saknar två ledamöter

Bevaringsutskott, sammankallande
Margit Åkesson Caritasgatan 13, 21618 Limhamn  161633

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

Du glömmer väl inte betala medlemsavgiften!
Påminnelser är kostsamma.

Medlemsavgift: Enskild 70 kr, Familj 100 kr   
PlusGiro: 81 15 20-6

Skriv namn och adress på inbetalningskortet, 
för Familjemedlemsskap ange även antal familjemedlemmar!
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Ekonomi

Balansräkning 2009-12-31
Tillgångar  Skulder och eget kapital
Kassa  610,00 Balanserat resultat 68 935,28
Bank  3 366,58 Årets resultat - 6 164,50
PlusGirobehållning 56 994,20
Fodringar 1 800,00
 ------------  ------------
Summa tillgångar 62 770,78 Summa Eget kapital 62 770,78

Resultaträkning 2010-01-01 – 2010-12-31
Kostnader  Intäkter
Trycksaker 29 619,00 Medlemsavgifter 23 390,00
Porto/PG avgifter 3 518,00 Annonser 9 900,00
Försäkring 2 115,00 Försäljning 2 130,00 
Hoddor 5 530,00 Gåvor 703,00
Övrigt** 3 558,05  -----------
 ------------ Summa intäkter 36 123,00
Summa kostnader 44 340,05 Årets resultat (förlust) - 8 217,05
   
Balansräkning 2010-12-31
Tillgångar  Skulder och eget kapital
Kassa  49,00 Balanserat resultat 62 770,78
Bank  3 366,58 Årets resultat - 8 217,05
PlusGirobehållning 53 238,65 Skulder - 2 100,00
 ------------  ------------
Summa tillgångar 56 654,23 Summa Eget kapital 52 453,73

 



Flenhags

Reklam & Original
Tr i n de lväg e n  12 ,  216  11  L i m h a m n

Te l  0 708-15  99  4 4
M a i l :  nobbe @r a k tav.c om

Grafisk formgivning av trycksaker, ett nytt profilprogram, en annons eller kanske en 
produktkatalog? För nystartade företag erbjuder vi också ett “startpaket” till en rimlig 
summa där det ingår formgivning av en logotype, visitkort, faktura- och brevpapper 
samt kuvert. Den formen ligger sedan till grund för en grafisk profil för företaget.

Under årens lopp har vi skaffat oss ett brett nätverk av duktiga fotografer, copywriters 
och illustratörer. Vi har också ett nära samarbete med flera olika tryckerier för att kunna 
erbjuda bästa kvalitet och pris på olika typer av trycksaker, allt från stora kataloger 
och böcker till digitaltryck i små upplagor. Vi tillverkar också mässmaterial i form av 
rollups, skyltar, självhäftande dekaler, banderoller, bil- och skyltfönsterdekorer.

Vad behöver du hjälp med?



Limhamns miljöförening
E-post: lmfinfo@gmail.com  
Hemsida: http://limhamn.org


