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Limhamns Miljöförening

Limhamns Miljöförening bildades 1974. För-
eningen är ideell och politiskt oberoende. 
Styrelsen och medlemmarna arbetar och 
intresserar sig för att; 
1. på årsmötet dela ut det årliga Bevarande-

priset till ägaren av den fastighet på Lim-
hamn som bevarats och/eller renoverats 
på det miljö- och skönhetsmässigt bästa 
sättet det senaste året. Pristagaren utses 
av en särskild bevarandegrupp som verkat 
sedan 1984.

2. att inför årsmötet skriva och sprida denna 
Årsskrift.

3. att äga och vårda vårt signum; våra hoddor 
nere vid den orörda remsan av Sibbarp-
stranden.

4. att främja miljömässigt goda boendemil-
jöer i framtiden genom att påverka Malmö 
Stadsbyggnadskontors översikts- och 
detaljplaner och sprida information om 
dessa. 

5. att anordna möten och diskussioner med 
föredragshållare som behandlar föränd-
ringarna på Limhamn.

Om Limhamn
Stadsdelen Limhamn fungerar som en egen 
stad i staden. Många invånare menar att de 
inte bor i Malmö - utan de bor ”på Limhamn”. 
Närheten till havet utgör grunden för Lim-
hamns expansion och har därmed utvecklats 
till ett av Malmös mest attraktiva områden 
med god service för invånarna. 

I Limhamn finns en särpräglad miljö med spår 
av fiskarsamhället och cementindustrin. 
Det är något speciellt med Limhamn som 
plats att vara på. Man mår väl av att påminnas 
om hur det var förr. Det finns också en aktiv 
fiskehamn, närhet till vattnet och på vissa 
ställen havsutsikt.
Den gamla köpingen Limhamn inkorpo-
rerades som stadsdel i Malmö för 100 år 
sedan 1915. Stadsdelen fortsätter att växa 
och de tidigare industriområdena omvandlas 
nu till bostadsområden i rask takt. I denna 
förändring, som i grunden är positiv, vill vi i 
Limhamns Miljöförening verka för att vissa 
värden inte går förlorade. I miljöföreningen 
vill vi sätta ord på det som är bra så att vi kan 
skydda det mot ogenomtänkta förändringar. 
Utveckling och framtid
Limhamns Miljöförening vill även påverka 
Limhamns utveckling och framtida utform-
ning så att:
• den för olika tider typiska bebyggelsemil-

jön bevaras och att nya bostadsområden 
ges en variationsrik utformning, 

• ny bebyggelse anpassas till befintlig omgi-
vande miljö och bör ske successivt för att 
undvika språngvis befolkningsökning, 

• trafikstörningar för boende vid de stora 
genomfartslederna effektivt bemästras 
samt att säkra vägar och överfarter skapas 
för gång-och cykeltrafik, 

•  projekt som avsevärt ökar trafikbelast-
ningen på Limhamns gatunät undviks,

Foto: Tommy Falk
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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
comfort.limhamn@telia.com

• ökade möjligheter för lek, motion och idrott 
skapas. 

• det skall vara tryggt att gå till fots på Lim-
hamn alla tider på dygnet.

Bevarandeplaner
Inte bara för Limhamn utan för alla stadsdelar 
i alla städer borde det finnas en ”bevaran-
deplan”. Det räcker inte att det upprättas 
detaljplaner, planområde med mera. Det är 
viktigt att bebyggelse som växte fram för 
länge sedan får ett skydd. Limhamns Miljö-
förening vill värna om Limhamns särpräglade 
miljö och dess trivselvärden så att:
• karaktären av småstad och fiskeläge i 

Gamla Limhamn bevaras,
• det gröna Limhamn kan förbli ett ströv- 

och rekreationsområde samt att områdets 
öppna kustkontakt bibehålls.

Det finns en del som tycker det är trevligt att 
kunna bygga och renovera husen som man 
vill utan restriktioner. Men en stor majoritet 
tycker att en bevarandeplan behövs och att 
denna ska uppfattas som restriktioner. Hade 
alla förstått och uppskattat miljön och kultur-
arvet hade man inte behövt några regler eller 
någon miljöförening.

Inflytande på miljön
Limhamns Miljöförening vill väcka och 
stimulera intresset för Limhamnarnas reella 
inflytande i frågor som rör Limhamns miljö 
genom att:
• samarbeta med andra kulturföreningar, samt 

samla och sprida kunskap i miljöfrågor,
• upprätthålla goda kontakter med myndig-

heter och organisationer,
• hävda rätten till insyn i planeringsfrågor i 

ett tidigt skede.
Vi vill ta vara på allas idéer och vara en länk 
till beslutsfattarna i Malmö. Kalla dem till 
möten för förklaringar och diskussioner. Då 
träffas vi i regel på Tegnérskolan, en byggnad 
som Miljöföreningen en gång hjälpte till att 
rädda från att bli parkeringsplats och där 
Limhamns Konstförening nu huserar. 

Medlemskap
Vi träffas vid årsmöte, höstmöte, strandstäd-
ning vid våra hoddor och ibland vid särskilt 
anordnade möten om pågående planer.
Välkommen som medlem och var med om att 
påverka vår gemensamma framtid! Du kan nå 
oss med e-post till LMFINFO@gmail.com.
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Verksamhetsåret 2014

Sammanträden 
Styrelsen för Limhamns Miljöförening hade 
tolv protokollförda möten under verksam-
hetsåret. Intresserade kan få tillgång till dem 
via sekreteraren.

Medlemmar 
Föreningen har drygt 500 medlemmar inklu-
sive familjemedlemmar. Medlemsavgift för 
enskilt medlemskap är 100 kr/år, familjemed-
lemsskap 130 kr/år. Medlemsregister finns 
tillgängligt hos sekreteraren.

Årsmötet med utdelning av  
Bevarandepriset
Årsmötet ägde rum i aulan på Mathilden-
borg torsdagen 10 april. Vi delade ut 2014 
års Bevarandepris för god byggnadsvård. 
Arkitekt Hans Olsson informerade om Beva-
randegruppen som delat ut priser sedan 1984, 
således i 30 år. Därefter berättade Hans om 
årets prisade hus; Gustavgatan 2A och Gamla 
Gatan 6. Hans läste upp årets motiveringar, 
se sidorna 9 och 11. Pristagarna berättade 
om sina renoveringar och vedermödor. På 
Gustavsgatan 2A fick de till exempel ta in 
en Bobcat för att gräva upp källargolven. På 
Gamla gatan 6 har en murare jobbat i tre år på 
huset och bland annat murat upp 50 ton nytt 
bruk! Pristagarna fick var sin bevarandepla-
kett för 2014 års Bevarandepris och blommor. 
Styrelsen tackade Bevarandegruppens med-
lemmar för deras omfattande arbete. 

Årsmötets föredragshållare kommunalrådet 
Milan Obradovic, ordförande för Malmö 
Stads Tekniska nämnd och intresseföreningen 
På Limhamn, hälsades välkommen av Per-
Erik Mases. Milan berättade och visade bilder 
om utvecklingen i Malmö och Limhamn. Han 
fick flera frågor om bland annat Genombrottet 
på Kalkbrottsgatan, plank vid Karl Johans-
skolan och om Sibbarpsstranden. Milan 
lovade att ta med sig frågorna som ställdes 
och följa upp dem inom sitt ansvarsområde. 
Föreningen lovade att skicka Milan ett påmin-
nelsemail om frågorna. Per-Erik tackade för 
det intressanta föredraget och förärade honom 

en bukett och en Limhamnsbok. Åhörarna 
tackade Milan med en lång applåd. 
Föreningens kommande aktiviteter under 
året presenterades; utställningen ”Prisade 
hus”, Strandstädning, Hamnfestivalen och 
Höstmötet.
Själva årsmötet avhölls slutligen varvid bland 
annat  styrelsen beviljades ansvarfrihet. 
Årsskrift 2014 
Styrelsen arbetade under vintern med Års-
skrift 2014. Den utsändes tillsammans med 
inbjudan till årsmötet och avi för årsavgiften. 
Tina Mörnstam var som tidigare redaktör och 
pådrivare så att alla ”deadlines” kunde hål-
las. Vi vill rikta ett stort tack till alla som på 
olika sätt bidragit med artiklar och annonser 
till Årsskrift 2014, som vi hoppas varit en 
intressant läsning för alla.
Prisade Hus
Utställningen Prisade Hus på Limhamns 
Museum, Soldattorpet, Limhamnsvägen 
102 hade vernissage lördag den 12 april kl 
13-16. Det var en utställning om de 42 hus 
som Limhamns Miljöförening gett Bevaran-
depriset för sedan 1984. Utställningen var i 
form av skärmar med foton och en broschyr 
med karta. Utställningen varade till 28 sep-
tember. I sommar skall vi visa utställningen 
igen på Limhamns Konsthall,  lördagar och 
söndagar mellan 26 juli-16 augusti kl 12-15. 
Styrelsemedlemmen Roland Öhrstrand har 
hållit rundvandringar till många av de prisade 
husen i Limhamn.
Strandstädningen 
Städning av stranden mellan Småbåtshamnen 
och Sibbarps badstrand gjordes söndagen den 
27 april i fint väder. Vi samlade som vanligt 
många säckar ”främmande föremål”, som 
borttransporterades. 
Hoddorna på Sibbarpsstranden
I fjor blev ett fönster som vetter mot havet 
vandaliserat. Vi har målat om den Röda hod-
dan och tjärat den svarta. Carl-Henrik Hagéus 
har skött gräsklippningen. Träsofforna har 
renoverats. Vi visar gärna hoddorna för 
intresserade personer och grupper.
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Hamnfestivalen
Torsdag 31 juli - lördag 2 augusti ersat-
tes vår traditionella Hoddefest med att vi 
medverkade i den stora Hamnfestival som 
”På Limhamn” arrangerade. Vi hade våra 
hoddor öppna under dessa dagar. Under fes-
tivalen fick besökarna möjlighet att besöka 
en fiskebåt, se hur man röker fisk, prova på 
vindsurfing, segling, kanot. Man fick lära sig 
mer om havet och Öresund. Där fanns bodar 
med mat, hantverk, form, konst och kultur. 
Vi fick låna ström till våra hoddor av Pernilla 
Hultén i dessa tre dagar . Chez Madame hade 
caféverksamhet och en korgbinderska hade 
en bod vid våra hoddor under torsdagen. Vi 
sålde lotter och informerade om föreningen 
och om föremålen i hoddorna. Alla var im-
ponerade av hur mycket gamla fiskeprylar 
vi tagit vara på. En gammal fiskare tyckte att 
något fattades och cyklade hem och hämtade 
”Saxkrokar” till att fästa på ”Hornet”, vilken 
han gav oss. SEA-U lånade en hodda för 
nattförvaring under festivalen.

Höstmötet
Vi hade ett välbesökt höstmöte på Tegnér-
skolan torsdag 6 november. Metrologen 
Lars Werner kåserade om ”Framtidens 
klimat”. Här är Lars Werners hemsida 
www.omklimat.se.

Hemsidan
Miljöföreningen har gjort om sin hemsida 
www.limhamn.org. Ambitionen är att ha en 
levande hemsida, se separat artikel på sidan 
17. Via hemsidan får vi in flera frågor om 
Limhamn. De som berör husrenoverings-
frågor sändes vidare till Bevarandegruppen. 
Nu finns vi även som en öppen grupp på 
Facebook.

Malmö Stads detaljplaner 
Styrelsen har besvarat remisser och besökt 
samråd angående flera nya detaljplaner (Dp) 
från Stadsbyggnadskontoret: 

• Granskningshandlingar för detaljplan 5220 
för fastigheten Gjuteriet  

• Dp 4959 Elinelunds gård för nytt bostads-
område öster om Kalkbrottet

• Dp 5306 Strandåsstigen för ny förskola
• Dp 5351 för fastigheten Sjöstjärnan, 

Strandgatan där ägaren vill bygga till en 
flygel

• Dp 5309 Kvarteret Vakteln där det skall 
byggas ett nytt bibliotek

Limhamns Miljöförening har även lämnat 
in synpunkter om Genombrottet på Kalk-
brottsgatan. 
Vi fick samrådshandlingar angående Dp 5302 
Sydvästra delen av kvarteret Cementen. Vi 
var på ett samrådsmöte tisdag 19 augusti på 
kajen väster om silosarna. Endast en privat-
person till besökte mötet. Är intresset så litet 
för alla de nya byggplanerna på Limhamn? 
Vi fortsätter att bevaka alla förslag till nya 
stadsplaner som berör Limhamn. 

Övrigt
Föreningen har tidigare haft en lokal på 
Öresundsgården, där en förskola höll till 
på dagtid. I dessa lokaler hade vi våra två 
arkivskåp, (60 cm breda garderober). Tyvärr 
har förskolan flyttat till en mindre lokal där 
de inte har plats för oss. Har Du tips på ny 
lokal så meddela oss.
Under året har vi fått gåvor i form av foton 
med mera. 2 000 kronor skänktes utöver års-
avgiften. Vi tackar även Tofra AB som ställde 
upp med gratis tjära till den svarta hoddan 
och Bruno Mårtensson på Skåneglas AB som 
sålde nytt glas till den vandaliserade hod-
dan för mindre än halva priset. Föreningen 
tackar givarna. Vi har haft gott samarbete 
med Limhamns Konstförening, Limhamns 
Museiförening, Gerhard Larssons Stiftelse. 
Vi vill gärna engagera fler medlemmar i vårt 
arbete, det finns plats för fler.

Styrelsen 
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Kalender 2015
Årsmöte: Onsdagen 15 april kl 18.45 på Tegnérsskolan, Tegnérgatan 60 b.  
 Vi börjar mötet med mingel där föreningen bjuder på ost/kex,   
 frukt och drycker. 
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
 Dagordning utdelas på årsmötet.
 Utdelande av 2015 års Bevarandepris.
 Föredrag av Agneta Eriksson som är styrelseordförande för  
 Limhamns Folkets Hus och före detta skolkommunalråd.  
 Agneta kommer tala om att Limhamns Folkets Hus.
Kalkbrottet: I maj anordnar vi en bussresa till Kalkbrottet. Ytterligare information  
 kommer på vår hemsida www.limhamn.org.
Utställning: Lördag/söndagar från 26 juli tom 16 augusti kl 12-15 är det
  utställning av prisade hus på Limhamns konsthall, Tegnérsskolan,  
 Tegnérgatan 60 b om de 43 hus som Limhamns Miljöförening 
 belönat sedan 1984.
Strandstädning: Söndag den 26 april kl. 15-17. Samling vid våra fyra hoddor, utanför  
 korsningen Strandgatan/ Götgatan för städning av stranden mellan  
 Småbåtshamnen och Sibbarps badstrand. Medtag gärna kaffekorg.
Hoddeträff: 6 september, fikar vi i solen vid hoddorna kl 15-17. Välkommen!

Höstmöte: Datum ej bestämd. Tema ännu ej planerat. 
 Separat kallelse sänds till alla medlemmar.

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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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

Strandgatan 17 B, Limhamn, Tel: 040-15 24 70
www.limhamnsfiskrökeri.se

Stor sortering av Färsk/Rökt fisk, Skaldjur & 
Delikatesser. Välkomna!
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Bakgrund
Gustavsgatan 2A är ett av de större ”pa-
latsen” utmed Strandgatan. Det byggdes 
vid sekelskiftet 1900 och är i jugengstil. 
Detta var Kramers villa. Skådespelaren och 
komikern Thor Modéen bodde här i slutet 
av 1940-talet.
Det var från början en kvadratisk huvud-
byggnad med valmat tak, där takytorna möts 
i en spets i husets mitt, där också skorstenen 
ligger och med frontespiser på alla fasaders 
mitt. Mot Strandgatan fanns en balkong och 
under balkongen en terrass  cirka 1,5 meter 
över marknivå. Från terrassen gick trappor 
ner till trädgården 
Med tiden gjordes en 1.5 –vånings tillbygg-
nad med bland annat festsal mot norr. Marken 
mot Strandgatan fylldes upp cirka 1.5 m och 
trapporna mot terrassen togs bort.
När nuvarande ägare tog över byggnaden 
2012 var den i dåligt skick med betydande 
skador i putsen, vattenskador, läckande tak 
(rött taktegel), trasiga stuprör och hängrännor 
och halvruttna fönstersnickerier. Trädgården 
var mycket vildvuxen. Man kunde knappast 
se huset från Strandgatan.

Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2014
Gustavsgatan 2A

Ägarna har nu renoverat huset på ett mycket 
professionellt sätt, varvid ursprungliga de-
taljer bevarats eller nytillverkats. Följande 
har åtgärdats exteriört: ny vit puts, nya vita 
träfönster och dörrar, nytt tak i grönt glaserat 
tegel, nya takkupor, nya stuprör och häng-
rännor. Alla plåtarbeten är i koppar och allt 
hantverk är i mycket hög klass.
I trädgården har man behållit den högre förut 
uppfyllda nivån mot Strandgatan. Det gör 
att det framför huset ligger en cirka 1.5 m 
förhöjd trädgård bakom mur mot gatan. Man 
har tagit bort många träd, buskar och häckar 
och anlagt ny gräsmatta. Huset som förut 
var dolt av vegetation framträder nu mycket 
tydligt från Strandgatan.

Motiv för Bevarandepriset
De stora villorna från förra sekelskiftet utmed 
Strandgatan är mycket viktiga att behålla och 
vårda. De är alla olika och karakteristiska. Var 
och en har sin egen stil. Villan på Gustavsga-
tan 2A var nergången. Den har nu renoverats 
med stort engagemang och kunskap och med 
hjälp av duktiga hantverkare. Resultatet har 
blivit en bevarad vacker jugendbyggnad.
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Bidra till ett tryggare samhälle  
– betala med kort
Bankkort är ett säkert, snabbt, miljövänligt och tryggt sätt att betala med.  
Prata med oss på Swedbank i Limhamn för kontantsmarta tips.
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Strand Hotell på Limhamn som invigdes 1961 har fått ny ägare. 
Vår ambition är att skapa ett gemytligt hotell på pittoreska 

sköna Limhamn. Med havet, promenad-joggingstråk, stränder 
och kallbadhus i kombination med vår uppgradering av hotellet, 

skapar vi möjligheter att längta tillbaka hit. 
 

!
STRANDGATAN 50 ! 21612 LIMHAMN ! 040-16 20 30 
INFO@STRANDHOTELL.SE ! WWW.STRANDHOTELL.SE  

Strand Hotell 
- om du vill bo vid havet! 

Gratis enkel resa med bil/tåg till Köpenhamn! 
När ni bokar minst 2 dygn i dubbelrum! Ekologisk 

frukostbuffé ingår. Returbiljett kan köpas på 
hotellet till rabatterat pris. 
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Bakgrund
Mot Gamla gatan ligger en lång envånings-
länga. Man anar inte att längan ingår i en 
kringbyggd gård som ligger bakom. Gården 
beskrivs på 1840-talet, men åldern är okänd. 
Den består av 5-6 olika byggnader med 
samma takhöjd och takvinkel. Taken är i rött 
tegel och fasaderna är i puts (ursprunglig färg 
troligen gul). 
Gården kallas Gallagården efter den skånske 
husaren Ola Gall (1818-1893), som var 
jordbrukare, fiskare och krögare på Limhamn. 
Gamla gatan var huvudstråket i den tidens 
Limhamn och Galls krog, som låg i byggna-
den utmed gatan blev ett centrum. Sedan dess 
har gården haft ett skiftande öde. På senare tid 
har den bland annat inrymt tryckeri, dentallab 
med mera.
De senare ägarna har inte visat intresse av 
att underhålla byggnaderna och när de har 
gjort det har resultatet inte blivit bra på grund 
av bristande förståelse och respekt för de 
gamla byggnaderna. Förfallet gick så långt 
att byggnaderna länge stod tomma.
De nuvarande ägarna, som tillträdde för tre 
år sedan, har metodiskt och lugnt gått fram 
med att rädda byggnaderna. Under dessa tre 
år har en murare varit anställd på heltid. Han 
har reparerat murar, putsat om alla fasader, 
nu i ljusgrå färg, rivit gamla ruttna golv och 
ersatt dem med nya trägolv på isolering och 
betongplatta. Taken har fått ny underlagspapp 
och de gamla tegelpannorna har lagts tillbaka. 
Alla fönster är bytta till nya specialtillverkade 

Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2014
Gamla gatan 6, Kv. Hummern 2, ”Gallagården”

träfönster, nu i mörkgrön färg som övriga 
snickerier.
Allt utvändigt reparationsarbete är utfört med 
stor hantverksskicklighet. Man kan ana att hant-
verkarna har känt sig inspirerade och utmanade 
att återställa huset till ursprungligt skick.
Det återstår fortfarande att gestalta den inre 
gården och att åtgärda gatuplank med port 
mot norr. Huset mot Gamla gatan används 
nu som kontor och byggnaderna runt den inre 
gården som bostad.

Motiv för Bevarandepriset
Gamla gatan 6, ”Gallagården”, tillhör den 
äldsta bebyggelsen i Limhamn. Den var till 
för några år sedan i så dåligt skick att man 
ansökte att få riva den och ersätta den med 
bostadsbebyggelse (detta beviljades inte av 
stadbyggnadsnämnden). Många fruktade att 
den skulle försvinna. Så blev lyckligtvis inte 
fallet. Nu är byggnaden utmed Gamla gatan 
och all bebyggelse runt den inre gården 
renoverad. Hantverket är av hög klass och 
Limhamn kan glädja sig åt att denna vackra 
och historiskt viktiga bebyggelse finns kvar.

Agneta Sallhed-Cannerot,  
landskapsarkitekt

Agneta Thornberg-Knutsson,  
byggnadsantikvarie

Margit Åkesson, arkitekt
Hans Olsson, arkitekt,
Olov Tyrstrup, arkitekt

Anders Reisnert, stadsantikvarie
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Geijerskolan ritades av arkitekterna Clas 
Almqvist och Ludvig Nilsson och uppfördes 
1951. Den var en värdig representant för 
efterkrigets och 50-talets anspråkslösa arki-
tektur. Byggnaden var fint anpassad på den 
östra sidan till den gamla låghusbebyggelsen 
och på den västra sidan till de mer tunga 
bostadshusen. Dessutom utformades byggna-
den med hänsyn till tomtens triangelliknande 
form. Tegelarkitektur i kombination med trä 
som fasadbeklädnad var typisk för den tidens 
nordiska arkitektur. Färgsättningen, gult 
tegel och gulmålad träpanel, höll samman 
byggnadskropparna på ett mjukt och stiligt 
sätt. Skolans planlösning gav en rytmisk 

Om- och tillbyggnad av Geijerskolan

Här visas Gejerskolan innan Malmö och Limhamn 
växte ihop

För att ge plats för en större för-, låg- och 
mellanstadieskola har en del av Geijerskolans 
byggnader nu rivits. Den enda byggnadsdel 
som blir kvar är den stora gula tegelbygg-
naden. Den zickzack formade byggnaden 
med träfasad samt byggnaden för gymnastik 
ersätts med nya huskroppar. 
Limhamn inkorporerades i Malmö 1915, men 
det dröjde ända till efter andra världskriget 
innan de båda orterna bebyggelsemässigt 
växte samman. Geijerskolan tillkom under 
en viktig utbyggnadsfas i Limhamns historia. 
Efter 1945 växte barnkullarna och ett stort 
antal skolor uppfördes i Malmö, däribland 
Geijerskolan.

uppdelning av fasaden. Det var en historisk 
skolmiljö. Skolan hade en pedagogiskt 
idealisk planlösning. En fungerande vacker 
byggnad, både invändigt som utvändigt. Sko-
lan var inte vilken barack som helst. Den var 
en pärla till byggnad, inte bara i stadsdelen 
Limhamn utan en prydnad för hela Malmö. 
Denna skola var ett kapitel som berättade om 
Malmös historia.
På grund av den ökande bostadsbebyggelsen 
i Limhamn har antalet skolbarn blivit fler än 
vad Geijerskolans byggnad var lämpad för. 
Behov av en ny skola har sedan årtionden 
varit påkallad, men denna investering har 
skjutits på framtiden tills nu. Behovet har is-
tället tillgodosetts med provisoriska baracker 
vilka i princip förstört hela skolmiljön. En 
förbättring av skolans funktion och yttre miljö 
välkomnas verkligen under förutsättning att 
det sker med varsam hand och i samråd med 
byggnadsantikvarie som känner till skolans 
värde att bevara. 
På grund av omgivande bostadsbebyggelse 
har Geijersskolans tomt en begränsad storlek. 
Till skolans funktion hör skolbyggnaden där 
undervisningen pågår. Dessutom en utemiljö 
där barnen vistas ute i friska luften, med 
möjlighet till aktivitet och allmänt umgänge 
med varandra. Således har utemiljön en 
viktig funktion och den obebyggda friytans 
storlek bör planeras efter antalet elever. En 
fin skola har grundläggande betydelse för 
en lycklig generation. En trång skolgård 
och tråkiga skollokaler, kan ha förödande 
konsekvenser.

Gejerskolan före rivning
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Redovisning

Skatterådgivning

Auktoriserad Revisor A C Hansson

Gamla gatan 6, 216 12 Limhamn
Telefon 040-892 00 • Telefax 040-887 78

info@allrevision.se



14

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

www.ostbodenpalimhamn.se

Öppet: vard 11-18, lö 10-14. Linnégatan 24 på Limhamn
info@lillagarderoben.nu, www.lillagarderoben.nu, 040–15 65 00

Gilla lilla Graderoben på 
facebook.com/lilla Garderoben

Snygga och roliga kläder 
för alla oss kvinnor! 

1302_Lilla_Garderoben_120x44_Limhamn miljö.indd   1 2013-02-12   17.41 

PÅ LIMHAMN 

Vi har härliga ostbrickor & korgar.
Färdiga eller 
efter önskemål.

Jour 040-25 14 04
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Illustration av den nya skolan från samma vy, 
Från Illustrationer för Bygglov

Den planerade nya skolbyggnaden blir till 
övervägande del i tre våningar. Fasader söder 
om den befintliga tegelbyggnaden är klädda 
med tegel i blandad kulör, mörkbeige och 
brun. Denna byggnadsdel kopplas sedan till 
den befintliga byggnaden med en halslik-
nande byggnadsdel som är högre än den nya 
skolbyggnaden och har fått en beklädnad 
av något svart byggnadsmaterial. De nya 
fristående byggnaderna för matsal och idrott 
norr om det befintliga tegelhuset har fått en 
svart skivbeklädnad. Mot skolgården har 
den nya skolbyggnaden delats upp i fyra 
framskjutande delar med blandad tegelbe-
klädnad där den indragna delen har klätts 
med mörkbrunt skivmaterial. Entrépartier 
är kraftigt markerade med framskjutande 
väggar och helt avvikande kulörer i ljusgrått, 
ljusbrunt och grönt. 
De nya skolbyggnaderna har ingen samman-
hållen arkitektur som den gamla skolan hade. 
De ger i stället ett mycket oroligt och splittrat 
intryck. De har inte heller någon anknytning 
till den befintliga bebyggelsen runt omkring. 
Byggnadsmaterial som tegel förekommer i 
de större bostadshusen mittemot skolbygg-
naden och den byggnadsdel som är kvar 
efter rivningen är också av tegel. Dock är 
tegelfärgen på dessa byggnader enligt skånsk 
tradition gul. Den gula tegelfärgen kan skifta 
i olika nyanser men aldrig att den ger prickigt 
intryck. Genom den hoppande fasaden mot 
skolgården och de olika material, samt ljusa 
och mörka färger, ger byggnaden ett intryck 
att vara högre än den är. Något platt tak före-
kommer inte i denna del av Limhamn. Bebyg-
gelsen här har sadeltak. Den byggnadsdel som 
är kvar efter rivningen har rött taktegel. Den 

nya skolan känns främmande i den befintliga 
bebyggelsen och tar ingen hänsyn till den 
lokala byggnadstraditionen.  
Beträffande rivning av Geijerskolans byggna-
der samt nybyggnad av en skola har en utred-
ning gjorts av Malmö Museer. Utredningen 
beskriver Geijerskolans arkitektoniska värde 
och påpekar skolbyggnadens betydelse i 
stadsmiljön. Med tanke på aspekter för be-
varandeintressen är det just helheten som är 
viktigast. Att den gamla skolbyggnaden blir 
kvar och byggs om, samt kompletteras med 
nya byggnader, är en tänkbar lösning anser 
stadsantikvarien. Det är då viktigt att de nya 
byggnaderna anpassas till platsen och un-
derordnar sig de befintliga skolbyggnaderna 
och bebyggelsen omkring avseende volym, 
material och färg. Med tanke på stadsmiljön, 
stadens historia och den obetydliga besparing 
som en olämplig rivning innebär, skulle 
vinsten ändå bli stor om de gamla bygg-
naderna fått vara kvar. Malmö Museer har 
på grund av Geijerskolans kulturhistoriska 
värde, avseende dess såväl arkitektoniska 
som lokalhistoriska värde, avstyrkt rivning 
av byggnaderna. 
Det var inte bara Malmö Museer och stads-
antikvarien som försökte hindra rivning 
av Geijerskolans arkitektoniskt intressanta 
byggnadsdel. Det var även många som rea-
gerade och protesterade mot de nya förslaget 
till nybyggnad. Stadsbyggnadskontoret tog 
inte hänsyn, varken till stadsantikvariens 
synpunkter eller skolans historiska värde 
i stadsdelen, i bygglovet för rivning och 
nybyggnad.
Vid Limhamns Miljöföreningens årsmöte 
2014 var Milan Obradovic (S), ordförande i 
Malmö stads Tekniska nämnd, huvudtalare. 
Han utlovade att i samhällsplaneringsfrågor 
skall mer hänsyn tas till Limhamns historia 
och den befintliga bebyggelsen. Inte minst 
skall synpunkter som de boende i Limhamn 
framför i möjligaste mån beaktas. Med 
rivning av Geijerskolans byggnader har 
dock en betydande historia raderades ut från 
Limhamns stadsbild.

Margit Åkesson
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Det är med vemod man ser resterna av sin 
första skola. Den är sedan några månader 
i stort sett utplånad, jämnad med marken. 
Frånsett tegelbyggnaden - tegelbyggnaden 
som bland annat inrymde vaktmästare 
Anderssons bostad.  På Geijers fördrev jag 
mina första sex skolår – i väntan på att bli 
befordrad till högstadiet och Linnéskolan. 
Det dyker upp små fragment ur minnet av 
allt det som jag upplevt här. Som till exempel 
detta, när jag var nr 1!

Först!
Det var på hösten i 3:an, året var 1962. Efter-
som jag heter Öhrstrand i efternamn hade jag 
redan då som 9-åring fått acceptera att alltid 
bli sist. Allting togs i bokstavsordning.  Så var 
det. Ordning och reda. Från början till slut. 
Från A till Ö. Oftast hann vår fröken Inger 
Persson inte ens med att komma till boksta-
ven M, innan lektionen var slut. Så då blev 
jag, och många andra, utan den uppmärk-
samhet som det gällde för tillfället. Kanske 

Minnen från Geijerskolan

var det någon snabb frågesport eller liknade 
som man hade kunnat visa framfötterna i. 
Det hände aldrig att hon hann till bokstaven 
Ö och att det blev min tur. Jag lovar.
Men en gång fick jag vara först! Den enda 
gången under mina 9 år i grundskolan som 
jag fick vara etta! Något som man aldrig 
glömmer. Först! Kanon! Jippie! 
Så här var det: Efter sedvanlig morgonbön 
och psalmsång, som vanligt ackompanjerad 
av fröken Persson på skolsalens tramporgel, 
så kom informationen. Den lät så här:
”-I dag, alla barn, ska ni vaccineras. Och för 
att det ska bli rättvist (!) tänkte jag att vi ska 
börja bakifrån i alfabetet denna gång. Så du, 
Roland, blir först att få lov att gå till syster 
Maja och få sprutan.” 
Jag glömmer det aldrig - fastän det gått 52 
år - jag fick vara först, före alla dom andra. 
Etta!

Roland Öhrstrand

Tofra Färg 
LIMHAMN: Gustavsgatan 34.
Telefon: 040-15 29 00.
Öppet: Vard 7–18. Lör 9–14.
www.nordsjoidedesign.se

Butiken för både  
proffs och amatör!

Förnya hemma!
Vi har allt du behöver! 
Vad sägs om färg, 
tapet, golv, poolkem, 
järnvaror och mycket 
mer? Välkommen!
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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

Här finns vad som är På gång just nu
Vi har ett arkiv, för både bilder och text. 
Alla våra prisade hus finns här. Årskrifter i 
pdf-format sedan 2004 och årsmötesprotokoll  
sedan 2009 finns också.
I samband med att vi uppdaterade vår hem-
sida skapade vi även ett facebook-konto. Så 
varför inte gå in och gilla oss. Vi vet att det är 

Följ oss

Vår hemsida är nu uppdaterad. Vi kommer bli mer aktiva än var vad vi var på vår gamla och skriva 
inlägg, så DU lättare kan följa /delta i vårt arbete.

en del av Er som inte har facebook, men de 
tre senaste inläggen på facebook finns även 
på hemsidans startsida.
Vi ses på hemsidan/facebook

www.limhamn.org 
Styrelsen
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Ofta hör man människor talar om K-märk-
ning. Det kan gälla hus, eller andra företeelser 
som håller på att försvinna. K-märkt har blivit 
ett begrepp, men vad betyder det egentligen? 
Det finns inget enkelt och riktigt svar på 
frågan.

Kulturhistoriska värden kan vara skyddade på 
olika sätt och med olika styrka. K-märkt får 
istället betraktas som en populär samlingsbe-
teckning för alla hus som på ett eller annat sätt 
är kulturhistoriskt värdefulla. På det viset är 
ju K-märkt ett mycket användbart begrepp, 
eftersom alla vet ungefär vad det handlar om. 
När man vill veta mera exakt blir det dock 
lite krångligare.

Byggnadsminne är en statlig skyddsform, 
beslutas av Länstyrelsen och är det starkaste 
skydd en kulturhistoriskt värdefull byggnad 
kan få i Sverige.
Exempel på byggnadsminnen är Stadsteatern, 
Centralen och Gamla Hovrätten. Närmaste 
byggnadsminne till Limhamn är Ribersborgs 
kallbadhus. 
I kommunernas detaljplaner regleras markens 
användning och bebyggelsens utformning. 
Detaljplanen är juridiskt bindande och 

Det är ju ”K-märkt”, eller?
anger såväl rättigheter som begränsningar. I 
detaljplanen markeras värdefull bebyggelse 
och särskilda bestämmelser införs. 
Q: Bestämmelse om hur ett område eller 

en byggnad får användas. Den innebär 
att användningen ska vara anpassad till 
byggnadens kulturvärden.

q:  Betecknar att byggnaden är särskilt 
kulturhistoriskt värdefull och inte får 
förvanskas. Litet q är det starkaste skydd 
en byggnad kan få i en detaljplan.  

k: Anger att byggnaden har kulturhistoriska 
värden som ska tas till vara när ändringar av 
byggnaden görs. Varsamhetsbestämmelser 
kan till exempel ange vilken kulör en bygg-
nad ska målas i eller hur fönstren ska se ut.

Några exempel på ”märkta” hus i Limhamn. 
Samtliga har fått Miljöföreningens Beva-
randepris!
Tegnérskolan: Q och q 
Lotshuset, Ön: q 
Lokstallet: Q, q och k 
Breidablick (korsningen Linnégatan/
Idrottsgatan): q

Roland Öhrstrand

För  personlig service kontakta Peter Magnusson 

0708-15 67 41, 040-15 67 50

l Reparationer l Isolerglas
l Butiksfönster l Specialglas m.m.

www.alltiglas.se         E-mail: alltiglas@telia.com
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Ny trafikplats på Kalkbrottsgatan 
vid Yttre Ringvägen behövs

Alltmer har behovet av en ny trafikplats på 
Kalkbrottsgatan vid Yttre Ringvägen börjat 
diskuteras. Limhamns Miljöförening instäm-
mer och har följande förslag.
Två rondeller på Kalkbrottsgatan, en på 
vardera sidan om Yttre Ringvägen, bör 
kunna anläggas på samma sätt som den nya 
trafikplatsen vid IKEA på Pildammsvägens 
förlängning. Från rondellerna kan på- och 
avfarter göras till Yttre Ringvägen som det 
faktiskt finns plats för. 
Det är märkligt att bilisterna i Limhamn 
och Bunkeflostrand skall tvingas åka långa 
sträckor i stadstrafik för att komma till och 
från Yttre Ringvägen. Nu måste alla dessa 
bilister åka till trafikplatsen vid Ollebo. På 
bilden ovan syns hur lång omväg det är från 
till exempel korsningen mellan Kalkbrotts-
gatan och Annetorpsvägen för att komma till 
denna nya föreslagna trafikplats. Omvägen är 
7 km mot 1.2 km närmaste vägen.Om inte 
denna trafikplats byggs dömer Trafikverket 
och Malmö stad tusentals bilister att köra 
denna omväg för all framtid. Vad ännu värre 
är att alla boende vid denna omväg utsätts för 

denna belastning, på många plan, för denna 
fullständigt onödiga omväg. 
Öster om Kalkbrottet är nu det nya bo-
stadsområdet Elinelund stadsplanerat för 
4000 människor. Genomfartsgatan genom 
Elinelund byggs, således med berått mod, till 
trafikplatsen Ollebo. Ovanstående omväg blir 
därmed dock något kortare men alla kommer 
att fortsätta belasta Annetorpsvägen och 
genomfartsgatan i Elinelund. 
De boende vid den berörda delen av Kalk-
brottsgatan bör givetvis kompenseras med 
mera skydd. Alternativt att sträckan byggas 
om för ökad trafik. 
Likaså i Bunkeflostrand blir belastningen 
på gatorna till Ollebo mindre när den nya 
trafikplatsen byggts.
Behovet av en ny trafikplats är lika starkt 
för båda riktningarna på Yttre Ringvägen. 
Inte minst österut för alla jobbresor till södra 
Malmö och Lund och så vidare. Många i 
upptagningsområdet slipper då köra genom 
Malmö centrum. 

Per-Erik Mases
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I Årsskrift 2014 återgavs Limhamns Mil-
jöförenings skrivelse till Gatukontoret om 
Kalkbrottsgatans upprustning och denna 
följetång fortsätter ännu. Ingenting har egent-
ligen gjorts för miljön kring Kalkbrottsgatan. 
Den har faktiskt blivit ännu fulare med ett nytt 
plank utanför Karl-Johanskolan utan någon 
som helst grönska.
Efter sökande efter ansvarig fick jag i de-
cember 2014 kontakt med Agneta Sallhed 
Canneroth  på Gatukontoret som kunde återge 
följande  sammanfattning av läget:
• Planerna på upprustning av Genombrot-

tet är vilande. Ärendet har ännu inte nått 
Tekniska nämnden.

• Det finns ett överklagande om planken, 
men största anledningen till att ärendet 

Lägesrapport om 
Kalkbrottsgatan ”Genombrottet” 

är vilande är brist på pengar, budgeten är 
ansträngd.

• Att önska något dyrare än förslaget är inte 
realistiskt enligt Gatukontoret. Om/när 
planerna tas upp igen får det inte kosta 
mera än de ursprungliga.

• I bästa fall görs en cykelgata och/eller 
planteringar.

• Kanske kan ett bantat förslag göras eller 
att planen görs i olika etapper.

• Innan förslaget skall upp i Tekniska nämn-
den behöver kalkylen göras om med nya 
priser.

Kan / vill vi påverka politikerna så att pro-
jektet får en annan prioritering?

Per-Erik Mases

Pilen på bilden visar där öppningen av vägen bör ske.

Helt nära den föreslagna trafikplatsen syns 
Limhamns Camping och Sibbars badplats 
på  fotot. Sedan 2012 har Malmös gatukontor 
haft planer att öppna en anslutningsväg från 
Utsiktsvägen mot Gamlebrovägen till Lim-
hamns Camping och Sibbars badplats. Öpp-
ningen har dock hela tiden skjutits fram. 
I dag går all denna trafik via Tältängsvägen 
som inte är dimensionerade för detta. Under 
säsongen är stor trafik av husbilar och hus-
vagnar på Tältängsvägen inte lämplig förbi 
den stora välbesökta lekplatsen vid vägen.
Många är intresserade av att få veta när 
Malmö stad tänkt öppna förbindelsen mellan 
Utsiktsvägen och Gamlebrovägen. Det är 
dags att göra en omprioritering.
En ny trafikplats på Kalkbrottsgatan med 
anslutning till Utsiktsvägen underlättar 
dessutom tillgängligheten till Limhamns 

Öppning av ny väg till  
Limhamns Camping och Sibbarps badplats

Camping, Sibbars badplats och utsiktsplatsen 
vid brofästet.

Per-Erik Mases
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Vid Smörkontrollen

En av de vita bussarna. Foto: Christer Westesson

När andra världskriget slutade våren 1945 
transporterades koncentrationslägerfångar 
med de så kallade ”Vita bussarna” till friheten 
i Sverige.  En hel del kom med båt till Malmö 
och anlände då till kajen vid Smörkontrollen.  
Vi, som var tonåringar då, hade hört mycket 
om koncentrationslägren, och vi hade mycket 
svårt tro, att allt det hemska som berättades 
var sant.
När sedan båtarna kom till Malmö blev 
nyfikenheten stor och vi bara måste ta oss till 
Hamnen för att se med egna ögon.
Jag gick på Borgarskolan, men den fick vi 
lämna, den skulle användas som sjukhus 
till lägerfångarna. (Vi dubbelläste på Kom-
munala Mellanskolan, nuvarande Pildams-
skolan, under maj-juni 1945.) När båten 
skulle komma till Smörkontrollen lämnade 
jag och några klasskamrater skolan och gick 
till hamnen.  Då fick vi se med egna ögon, att 
det var ingen överdrift, det som berättats om 
koncentrationslägren.  Vi stod stumma och 

såg alla dessa ”levande lik” stöttas av för det 
mesta två rödakorsare för att kunna komma 
i land, för att inte tala om alla de som fick 
bäras på bårar.  Tårarna rann på våra kinder.  
Så småningom återvände vi till skolan och 
fick anmärkning för ”försen ankomst”.  Detta 
skulle skrivas under av en förälder. Det var 
inte roligt!
Men, nästa gång det kom en båt, gick vi dit 
igen, vi kunde bara inte låta bli.
Den gången blev vi inkallade till rektorn och 
fick en rejäl utskällning, anmärkning och 
meddelande hem.  En var modig och tyckte, 
att rektorn själv skulle gå dit och se.  Faktiskt 
gjorde han det!  Nästa gång båten kom, 
meddelades det i klasserna, att de som ville, 
fick gå till Smörkontrollen.  Det var många 
som gjorde det och alla var lika skakade över 
vad de såg.

Anna-Lisa Ahnelöf
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Sundskajen
Just nu sker det stora förändringar på Sundskajen, nu även kallad Limhamns läge. Nedan ser 
vi hur det gamla försvinner och det nya växer fram. Det kommer bli intressant att följa upp 
detta igen om ett par år.

Förr

Nu
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De panoramabilder som presenterats på mittuppslaget av Årsskriften de senaste fyra åren finns 
att köpa från sydfoto@telia.com. Maila gärna en förfrågan om storlek och pris.

Foto: Carl-Erik Frykstrand
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Till Malmö Stads Stadsbyggnadskontor 
Malmö den 20 maj 2014, Dp 5351. Limhamns 
Miljöförening lämnar härmed följande 
synpunkter på Samrådshandlingarna med 
diarenummer 2013-00259 till detaljplan för 
kv Sjöstjärnan 15 i Limhamn.
Den nuvarande huvudbyggnaden ”Sjöstjär-
nan” är en av ett tiotal stora eleganta, välbe-
varade villor från sekelskiftet 1900. De ligger 
i tidsenliga trädgårdar utmed Strandgatan. 
Byggnaden är ett av de vackraste husen och 
har en helsymmetrisk fasad mot gatan. Husen 
i sina trädgårdar utgör ett omistligt kulturarv 
och en älskad limhamnsmiljö.
Den föreslagna detaljplanen 5351 tillåter 
byggnader som i storlek och läge helt skulle 

Remissvar Sjöstjärnan
förstöra byggnadens estetik och den fina 
trädgården. 
Planförslaget är oacceptabelt!
Den gällande detaljplanen för kvarteret 
Sköldpaddan, Dp 4107 från 1989-12-07 
utformades mycket medvetet.  För att möjlig-
göra den utbyggnaden av huvudbyggnaden 
i kvarteret Sjöstjärnan lades utbyggnaden på 
den nordöstra baksidan och samtidigt läm-
nades framsidan och trädgården mot Strand-
gatan orörda. På så sätt kunde den pampiga, 
symmetriska huvudfasaden och trädgården 
bevaras och beundras från Strandgatan.
På samma sätt har man behandlat de andra 
gamla fina ”palatsen” från 1900-talets början 
som ligger utmed Strandgatan. Fasader och 
trädgårdar mot Strandgatan har  bevarats 
och eventuella tillbyggnader har lagts på 
baksidan. De stilhistoriskt olika, vackra 
byggnaderna, har behållit sitt utseende mot 
Strandgatan som är en paradgata. Denna 
strategi har resulterat i att de flesta av de 
stora gamla paradvillorna har renoverats med 
utmärkta resultat.
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Flera av dem har erhållit Limhamns Miljöför-
enings Bevarandepris för god byggnadsvård, 
bland annat den nu aktuella Sjöstjärnan 15, 
som fick priset 1992, och nu senast kvarteret 
Sköldpaddan 3, som fick priset för en månad 
sedan. Motiveringen var bland annat ”De 
stora villorna från förra sekelskiftet utmed 
Strandgatan är mycket viktiga att behålla och 
vårda”.  Så också tidigare Strandgatan 50, 58, 
86 samt Gustavsgatan 1 och 2A. 
Vårdhemmet Sjöstjärnan belönades år 1992 
med Limhamns Miljöförenings Bevarande-
pris med följande motivering:
 ”Strandgatan 72, Vårdhemmet Sjöstjär-

nan. Byggnaden uppfördes vid förra sekel-
skiftet som boningshus för grosshandlare 
A Lindahl. Den på 1990-talet genomförda 
restaureringen och tillbyggnaden till vård-
hem har utförts på ett sätt som bevarat 
byggnadens ursprungliga karaktär. Till-
byggnaden har skett på baksidan, vilket 
innebär att trädgården mot Strandgatan 
finns kvar. Detta var också intentionen i 
den stadsplan som gäller för kvarteret.”

Den föreslagna detaljplanen Dp 5351 skulle 
tillåta en tvåvåningsbyggnad som är ca 15x30 
= 450 m2 framför ”Sjöstjärnans” huvudfasad 
i tomtens nordvästra del.
Det vill säga i trädgården/parken mot 
Strandgatan. Dessutom skulle planen tillåta 
uthusbyggnader som är tre meter höga också 
framför ”Sjöstjärnans” huvudfasad och i träd-
gården/parken mot Strandgatan. Observera 
att den tillåtna nybyggnaden på 15x30 m är 
större än Sjöstjärnans huvudbyggnad som 
är 12x28 m. Det framgår inte av planen hur 
många och hur stora uthusbyggnader som 
kan byggas.  
De i planen föreslagna byggnaderna fram-
för Sjöstjärnans huvudfasad kommer att 
estetiskt spoliera den vackra, karakteristiska  
byggnaden och parken mot Strandgatan. Om 
”Sjöstjärnan” skall byggas till måste tillbygg-
naden läggas på baksidan mot öster. 
Under rubriken KONSEKVENSER FÖR 
FASTIGHETER står endast att Fastighet 15 
inte berörs av några förändringar. Fastighe-

terna Kabeljon 11 och 12 däremot, norr om 
utbyggnaden, kommer helt i skuggan samt 
försämrad utsikt.
Planen beskriver inte var trafiken skall ledas 
till den nya byggnaden. Var blir infarten och 
ingångar placerade? 
Störande ljud behandlas enbart som en fråga 
om varifrån ljud kan komma till byggnaden 
på första våningen. Inget anges om vilket 
ljud som kan komma från byggnaden såsom 
ljud från fläktar på taket, värmepumpar eller 
trafiken under olika tider på dygnet.
Under planförfarande i beskrivningen står 
det bland annat att detaljplanen har bedömts 
sakna intresse för en bredare allmänhet! Detta 
är naturligtvis inte rätt!   
Stor besvikelse råder hos allmänheten och 
berörda grannar i synnerhet på planerna i Dp 
5351. Planförslaget förstör fullständigt den 
vackra byggnadens estetik för den i särklass 
viktigaste byggnaden för hela Strandgatan 
samt även för Limhamn i vid mening. Den 
vackra parktomten och trädgården till båtnad 
för de boende och dess anhöriga spolieras 
också. Strandgatans värde som paradgata 
och promenadstråk ökar för varje år och med 
mängden av boende som ökar samt turister 
som besöker Limhamn för dess unika läge 
och utsikt mot bron. 
Om en utbyggnad av vårdhemmet skall ske 
så bör denna ske på baksidan på samma sätt 
som tidigare skett när flygeln mot Hyllie Kyr-
koväg byggdes. Denna bevarar en respekt för 
ursprungsbyggnaden. Parkering kan placeras 
under mark i samma fastighet. 
Det är ju inte bara fråga om det estetiska. Alla 
som bor på västra delen av Hyllie kyrkoväg 
och Villavägen kommer att påverkas när 
antalet vårdplatser ökar. Detta medför en 
motsvarande ökning av trafiken av personal, 
besökande, färdtjänst, ambulanser, varutran-
sporter med mera samt försvårad parkering 
med risker för barn. 

Med vänliga hälsningar
Limhamns Miljöförening
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Kaktus – eller?
Den tekniska utvecklingen har gjort att man 
numera är nåbar dygnet om per telefon. 
På gott och ont. Visst är det bra att kunna 
befordra viktiga meddelanden till anhöriga så 
de slipper oroa sig i onödan. Men att tvingas 
lyssna på privata angelägenheter, ofta högljutt 
och ocensurerat, på bussar och i offentliga 
miljöer, kan man vara utan. Dessutom behövs 
det kommunikationsmaster på de mest osan-
nolika ställen för att göra samtalen möjliga. 
Dessa är för övrigt inte heller särskilt granna 
att skåda. 

För en tid sedan var jag och hälsade på släkten 
i Phoenix i Arizona, i det stora landet i väster. 
Staten Arizona ligger i ett ökenområde, här 
är fullt med kaktusar av olika sorter. Särskilt 
vanlig är Saguarokaktusen, ni vet den som 
man ser i alla Västernfilmer. De kan bli 200 år 
gamla och börjar inte utveckla sina karaktä-
ristiska armar förrän den blivit runt sex meter 
hög, vilket sker vid cirka 65 års ålder.
Här i Arizona har man kamouflerat sina 

Limhamnsvägen 109 B, tel. 040-15 52 90

www.dackcenter-limhamn.se
info@dackcenter-limhamn.se

Öppet: Mån–Torsd 7–18, Fred 7–16
            Lunch 12–13

DÄCKCENTER
 AUTOSPORT

Limhamn

mobiltelefonmaster som 
Saguarokaktusar!
Ser fantastiskt naturtro-
get ut och stör ingen, eller 
vad tycks?

Roland Öhrstrand

med BMW Service
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Bredband med tråd eller trådlöst i hemmet

Bredband genom fiber installeras nu på 
bred front i Limhamn, vilket märkts på en 
del gator. 
När man väl dragit in bredbandsfibern i 
hemmet är det viktigt att vara medveten om 
skillnaden mellan trådad och trådlös (Wi-Fi) 
uppkoppling från en router där fibern kommer 
in. En trådad lösning innebär att en kommu-
nikationstråd eller kabel från routern kopplas 
till datorn, TV:n och telefonen. En trådlös 
uppkoppling innebär att kommunikationen 
sker med mikrovågor. 
Wi-Fi sänder liksom mobiltelefoner, DECT-
telefoner och mobilmaster ut mikrovågs-
strålning vilken utsätter dig som användare 
och övriga personer i närheten för viss strål-
ning. Den specifika Wi-Fi-strålningen kan 
erfarenhetsmässigt vara bekymmersam ur 
hälsosynpunkt och medföra risker för olika 
symtom och skador på längre sikt. 

Wi-Fi är en typ av trådlöst nätverk som ibland 
också kallas trådlöst LAN eller WLAN.  
Kommunikationen sker med hjälp av små in-
byggda sändare som avger pulsad mikrovågs-
strålning på frekvenserna 2400 eller 5000 
MHz. Normalt finns en Wi-Fi-accesspunkt, 
ofta inbyggd i ett bredbandsmodem eller i 
en router, mot vilken Wi-Fi-utrustningen 
kommunicerar, som avger strålning dygnet 
runt. En del routrar kommunicerar både över 
Wi-Fi och mobilt bredband. Med en sådan 
exponeras du från minst tre strålningskällor 
samtidigt, t ex Wi-Fi från din läsplatta, Wi-
Fi från routern samt mobilt bredband från 

routern. En fördel med trådlös uppkoppling 
är att du slipper trådar/kablar och du kan 
röra dig friare. Alla enheterna måste dock 
strömförsörjas var för sig.
Nackdelarna med trådlös uppkoppling är att 
den kan störas av andra typer av elektronisk 
uppkoppling, tjocka väggar eller andra tråd-
lösa nätverk i byggnaden. Det gör att du inte 
kan förvänta dig att få lika snabb och stabil 
hastighet som om du har trådad uppkoppling. 
Trådlös uppkoppling är den vanligaste anled-
ningen till bredbandsspill. 
Vad är problemet?
De hälsomässiga aspekterna diskuteras inte 
så ofta, men de är inte de minst viktiga. Allt 
fler rapporter kommer om faror med trådlös 
kommunikation. Varför skall jag chansa med 
min hälsa?
En del människor vittnar om symtom så att 
de inte kan vistas i miljöer där Wi-Fi används. 
Strålningens effekt ligger oftast under gäl-
lande gränsvärden. Dessa gäller dock endast 
för kortvarig exponering. En växande mängd 
forskning visar att mikrovågor som används 
i trådlös teknik är skadlig på cellnivå. Strål-
ningen är sedan 2011 klassad som ”möjligen 
cancerframkallande” av WHO. 
På t ex hemsidan www.stralskyddsstiftelsen.se  
finns länkar till en mängd forskningsrapporter 
och experters syn på risken med Wi-Fi och 
trådlös teknik, i synnerhet för unga människor 
och i skolorna. Reportage finns från Kanada 
med intervjuer med barn som får symtom. 
Det finns en informativ video från Australien 
osv. Microsofts tidigare VD för Kanada re-
presenterar numera en liknande organisation 
som Strålskyddsstiftelsen.  
Strålskyddsstiftelsen ger råd för att minska 
riskerna genom att välja fasta internetupp-
kopplingar med tråd/sladd till datorn, TV:n 
och telefonen. Såsom; att använda stationär 
eller bärbar dator ansluten till ett jordat elut-
tag med avstängd Wi-Fi-funktion, att hålla 
avstånd till datorn genom separat tangentbord 
och TCO-märkt skärm.

Per-Erik Mases
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Till minne av Olle Hultén

Den 19 oktober lämnade tyvärr en av våra 
kära tidigare styrelsemedlemmar oss. Olle 
Hultén var med i vår styrelse 1994 till 2002. 
Han var en stor tillgång med sin enorma 
energi och vilja. Hade Olle bestämt sig för 
någonting så blev det oftast så. Han var 
mycket aktiv med att underhålla våra hoddor 
och Kåsehamnen. På hoddefesterna fick vi 
låna gratis ström och vatten från hans närlig-
gande hodda.
Olle var en stor glädjespridare och där han 
fanns, hände det alltid något kul. Han var 
också mycket konstnärlig. Tavlan Olle håller 
på bilden har han själv målat.  Den visar hans 
hodda sett från våra hoddor.
Vi saknar Olle och tackar för att han ville 
vara en av oss.

Styrelsen

Fågelmatningstips

Fasantuppen äter gärna hela vetekorn.  
Foto: Carl Henrik Hagéus

De vilda fåglarna blir alltid glada om de blir 
matade. Man kan mata dem året runt. Mest 
mat behöver de på vintern för att hålla uppe 
sin kroppstemperatur. Vid vår och sommartid 
behöver de också mat för då bygger de bo och 
lägger ägg. Förutom att fåglarna får tillgång 
till rent vatten året runt finns det mycket 
olika mat som de tycker om, bland annat 
solrosfrön, havre, korn och råg. Oljerika 
frön som rapsfrön, linfrön, majskorn och 
andra ört- och gräsfrön äter de gärna. Om vi 
hjälper fåglarna att skaffa mat får vi en mer 
levande natur. Vi får dessutom glädjen att se 
deras färgglada fjäderdräkt när de sitter på en 
gren och sjunger en vacker melodi.

Carl Henrik Hagéus
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Styrelsen 2014
Ordinarie ledamöter:
Christer Westesson sekr. Sarvgränd 2 F, 216 12 Limhamn    155393
Tina Mörnstam  Sannagatan 15, 216 17 Limhamn    162628
Carl Henric Hagéus  Caritasgatan 1, 216 18 Limhamn   159391
Per-Erik Mases Bülow Hübes Väg 9 B, 216 18 Limhamn 163561
Christer Grimshorn Tegnérgatan 43, 216 14  Limhamn 155316
Sven-Erik Mauritsson Gunnarstorpsgatan 23, 216 22 Limhamn 070-5402305
Roland Öhrstrand Sidbäcksgränd 4, 216 20 MALMÖ                0700-916119
Ann-Christin Hansson  Gamla gatan 6, 216 12 Limhamn 89200
(Kassör)

Suppleanter:
Ywonne Löfberg Idrottsgatan 48, 21616 Limhamn    160634
Agneta Thornberg Knutsson  Strandgatan 86, 216 11 Limhamn 070-7232155

Adjungerade ledamöter: 
Berit Carlsson  Västra Bernadottesgatan 30, 21612 Limhamn    155685
Johanna Tjernström Högberg Tegnérgatan 42, 21612 Limhamn 070-3156116

Revisorer:
Peter Ludwig John Lundvallsgatan 70, 21831 Bunkeflostrand   510444
Knut Linse   Stamhemsvägen 3, 21621 Malmö     161107, 0431/70394

Revisorssuppleant:
Hans-Åke Arenklo Ola Hanssons gatan 3A,  21759 Malmö 0703 197731

Valberedning: 
Berit Linse Ordf.  Stamhemsvägen 3, 21621 Malmö     161107, 0431/70394
Sam Hanéll Gustavsgatan 2 A, 21611 Limhamn
 
Bevarandegruppen, sammankallande:
Margit Åkesson Nicoloviusgatan 6 A, 21757 Malmö 0707 161649

Hedersmedlemmar: Christina Ringsberg (nr 7), Gunlög Banck (nr. 6 f.d. Åkesson, utsågs 
1988), Berit Linse (nr 11).
Avlidna Hedersmedlemmar: Sven Rosendahl (nr 1, utsågs 1983), Gerhard Larsson (nr 
2, utsågs 1983), Karl Hansson (nr 3), Carl Henrik Juhlin (nr 4), Sture Silow (nr 5), Olle 
Bunte (nr 8, utsågs 1993), Sten Runerheim (nr 9 utsågs 1994), Karin Wahlkvist (nr 10 
utsågs 2005).
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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

Ekonomi

Investeringar har gjorts i ny hemsida med 12 750 kr. På utställningen Prisade hus satsades  
5 000 kr samt i flera hundra extra årsskrifter med anledning av den.

Tillgångar 
Kassa 0 0
Plusgiro 0 6 235,65 
Bank 64 435,08 75 640,74 
Fordringar  0
 ------------- --------------------------
Summa tillgångar 64 435,08 81 876,39 
     
Skulder och eget kapital  
Balanserat resultat 81 376,39 74 191,23 
Årets resultat -16 941,31 7 185,16 
Skulder 0 500,00
 ------------- --------------------------
Summa Eget kapital 64 435,08 81 876,39 
    
Limhamn februari 2015     
Reviderad    
Knut Linse     Peter Ludwig

Intäkter 
Försäljning 1 125,00 
Medlemsavgifter 26 975,00 
Annonsintäkter 10 500,00 
Gåvor 2 000,00 
Ränta 457,08 
Övrigt 290,00

   -------------
Summa intäkter 41 347,08

Resultaträkning 2014-01-01--2014-12-31

Kostnader 
Trycksaker 27 677,00 
Försäkring 2 290,00 
Porto/Pg-, bank-avg 3 568,00 
Hoddor 1 211,00 
Hemsida 12 750,00 
Lämnade bidrag 5 000,00 
Övrigt 5 792,39 
 --------------
Summa kostnader 58 288,39 
 --------------
Årets resultat -16 941,31 

Balansräkning            2014-12-31            2013-12-21



Flenhags

Reklam
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.

T R Y C K S A K E R

Revisionsberättelse
Limhamns Miljöförening

Organisationsnummer 846004-7635

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 2014-01-01 – 2014-12-31. 
Revisionen har inte gett anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade redo-
visningshandlingarna, föreningens bokföring eller inven tering av dess tillgångar eller eljest 
beträffande förvaltningen av dess ange lägenheter.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

Limhamn i januari 2015

Knut Linse Peter Ludwig



Limhamns Miljöförening
E-post: lmfinfo@gmail.com 
Hemsida: www.limhamn.org


