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Limhamns Miljöförening

Limhamn håller på att få en ny skyline Foto: Tina N Mörnstam

Limhamns Miljöförening är ideell och 
politiskt oberoende. Föreningen har funnits 
sedan 1974.
Styrelsen och medlemmarna arbetar främst 
med följande aktiviteter:
1. Att på årsmötet dela ut det årliga Beva-

randepriset till ägaren av den fastighet på 
Limhamn som bevarats och/eller reno-
verats på det miljö- och skönhetsmässigt 
bästa sättet det senaste året. Pristagaren 
utses av en särskild Bevarandekommitté 
som verkat sedan 1984.

2. Att inför årsmötet skriva och sprida denna 
årsskrift.

3. Att äga och vårda vårt signum; våra fyra 
hoddor på Sibbarpstranden.

4. Att främja miljömässigt goda boende- och 
trafikmiljöer genom att påverka Malmös 
stads- detaljplaner och att sprida informa-
tion om dessa.

5. Att anordna möten, utflykter och diskus-
sioner med föredragshållare som behandlar 
intressanta frågor för limhamnsborna.

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 fina läget vid vattnet 
med utsikt över Öresund, gränderna och 
fiskehamn med hoddorna ger ett fint bidrag 
till miljön i stadsdelen.
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 de 
genuina värdena inte går förlorade. I Miljö-
föreningen 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 öka 
variationen i bebyggelsen,

•  trafikstörningar för boende vid de stora 
genomfartslederna effektivt bemästras 
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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

Inflytande på miljön
Limhamns Miljöförening vill väcka och 
stimulera intresset för limhamnsbornas reella 
inflytande i frågor som rör Limhamns miljö 
genom att:
•  upprätthålla goda kontakter med myndig-

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

ett tidigt skede och
•  samarbeta med andra kulturföreningar, 

samt samla och sprida kunskap i miljöfrå-
gor

Vi vill ta vara på allas idéer och fortsatt vara 
en länk till Malmö stad. Vi vill även framöver 
kalla beslutsfattarna till möten på Tegnér-
skolan för diskussioner och klargörande av 
Malmö stads planer.

Medlemskap och kontakt
Vi träffas vid årsmöte, höstmöte, strandstäd-
ning vid våra hoddor och ibland vid särskilt 
anordnade möten om pågående planer samt 
utflykter.

Välkommen som medlem!

samt att säkra vägar och överfarter skapas 
för gång-och cykeltrafik,

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

•  ökade möjligheter för lek, motion och idrott 
skapas.

•  det ska 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 be-

hålls.
Vi menar ett en bevarandeplan behövs för 
att när vår närmiljö utvecklas så kan de fina 
värdena i vår miljö och vårt kulturarv bevaras. 
En modern bebyggelse kan naturligt smälta 
ihop med den äldre om man tar hänsyn till de 
befintliga gaturummens särprägel. Såväl vid 
nybyggnation som vid renoveringar.
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Verksamhetsåret 2015
Styrelsen för Limhamns Miljöförening hade 
tolv protokollförda möten under verksam-
hetsåret. 
Styrelsen har tidigare haft möten i en försko-
las lokal på Öresundsgården och där vi har 
våra arkivskåp. Tyvärr har förskolan flyttat 
till en mindre lokal utan plats för oss. Har Du 
tips på ny lokal så meddela oss.
I april avled Yvonne Eliasson som varit med 
i styrelsen i många år. Se minnesartikeln på 
sidan 28. 
Vi saknar även sedan oktober Anna-Lisa 
Ahnelöf som var en flitig skribent i våra Års-
skrifter. Så sent som i fjol skrev hon en artikel 
om de vita bussarna vid Smörkontrollen.
I december fick vi veta att Arkitekt Povl 
Abrahamsen i Dragør avlidit. Han var en 
mycket duktig arkitekt som hjälpte oss med 
argument för att och hur bevara gamla hus, 
bland annat vid ett möte i Limhamns Folkets 
Hus. Povl var med i Dragør Borgerforening 
som vi hade ett trevligt samarbete med på 
1980- och 90-talen. När färjetrafiken till 
Dragör slutade, upphörde tyvärr även våra 
föreningars samarbete.
Vi har haft gott samarbete med Limhamns 
Konstförening, Limhamns Museiförening 
och Gerhard Larssons Stiftelse. 
Vi vill tacka för alla gåvor vi fått under 2015 i 
form av foton och pengar. Både större belopp 
och alla som avrundat medlemsavgiften uppåt!

Medlemmar 
Föreningen har drygt 500 medlemmar inklu-
sive familjemedlemmar. Medlemsavgift för 
Enskilt medlemskap är 100 kr/år, Familje-
medlemsskap 130 kr/år. Medlemsregister och 
protokoll finns tillgängligt hos sekreteraren.
Vi vill gärna engagera fler medlemmar i 
vårt arbete och det finns även plats för fler 
i styrelsen.

Årsmötet med utdelning av  
Bevarandepriset
Årsmötet var på Limhamns Konsthall i Teg-
nérskolan onsdagen den 15 april med Birgitta 
Mörnstam som mötesordförande. 

Vi delade ut 2015 års Bevarandepris för god 
byggnadsvård. Arkitekt Hans Olsson informe-
rade om arbetet inom Bevarandekommittén 
som delat ut priser sedan 1984. Det är alltid en 
njutning att lyssna på Hans beskrivning av de 
nominerade husen. Med bilder och inlevelse 
föredrog han Bevarandekommitténs väg fram 
till årets val. Ett omfattande arbete.
2015 års pris tilldelades fastigheten Berg-
tungan 6 på Västra Ansgarigatan 8. Ägarna 
är Carolina och Fredrik Hylta. Hans läste upp 
årets motiveringar som finns på sidan 11. Pris-
tagarna berättade sedan om sina renoveringar 
och visade många bilder på ”Före - Efter”. 
Pristagarna fick Bevarandeplaketten för 2015 
års Bevarandepris, en Limhamnsbok, blom-
mor och uppskattande applåder. 
Vi avtackade Margit Åkesson för en uppskat-
tad och långvarig tjänst i Bevarandekommit-
tén och som dess sammankallande. Margit 
efterträds av Ulla Hårde.
Årsmötets föredragshållare Agneta Eriksson, 
styrelseordförande för Limhamns Folkets 
Hus, hälsades välkommen av Birgitta. Agneta 
talade verkligen engagerat om Folkets Hus 
i Limhamn som under årens lopp hållit till 
i tre egna lokaler och några som man lånat. 
Dagens Folkets Hus på Linnégatan 61 fyllde 
60 år under 2015. Se gärna www.limhamn.
fh.se.
Åhörarna fick se många bilder bland annat av 
de olika Folkets hus. Agneta berättade många 
intressanta detaljer om Folkets Husrörelsen 
och om de olika byggnaderna. Roland Öhr-
strand, med sin stora kunskap om Limhamns 
historia, bjöd på flera kommentarer till 
bilderna. Agnetas inbjudan till åhörarna att 
besöka lokalerna ledde till att vi tillsammans 
i LMF hälsade på i september. Agneta fick 
blommor, Limhamnsbok och en lång applåd 
som tack för det fina föredraget. 
Själva årsmötet avhölls slutligen.

Årsskrift 2015 
Styrelsen arbetade under vintern med 
Årsskrift 2015. Den skickades till medlem-
marna med inbjudan till årsmötet och avi för 
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årsavgiften. Tina Mörnstam var som tidigare 
redaktör såväl som inspiratör till artiklarna 
och planerade utgivningen. Styrelsen vill 
uttrycka sitt hjärtliga tack till Tina och övriga 
som bidragit med artiklar, och inte minst an-
nonsörerna till Årsskrift 2015, som vi hoppas 
är en intressant läsning för alla.

Strandstädningen 
Städning av stranden mellan Småbåtshamnen 
och Sibbarps badstrand gjordes söndag 26 

april i dåligt väder av några trogna styrel-
semedlemmar. De samlade som vanligt 
många säckar ”främmande föremål” som 
borttransporterades. 

Hamnfestivalen
Under fyra hela dagar vid månadsskiftet juli/
augusti medverkade LMF i hamnfestivalen 
som föreningen På Limhamn arrangerade. 
Under festivalen fanns många arrangemang. 
Bland annat åka fiskebåt till musselodlingen, 

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

Limhamnmed BMW Service

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!
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se hur man röker fisk, prova på vindsurfing, 
ståpaddling, segling och kanot. Allsången vid 
Kajutan var välbesökt. Man kunde lära sig 
mer om havet och Öresund. Som traditionellt 
på Hamnfesten fanns bodar med mat, lotteri, 
hantverk, form, konst och kultur.

Prisade hus
Utställningen Prisade Hus visades åter på 
Limhamns Konsthall i Tegnérskolan med 
vernissage lördagen den 26 juli. Utställningen 
var sedan öppen till den 16 augusti under 
lördagar och söndagar samt under Hamnfes-
tivalen. På Tegnérsskolan hölls även föredrag 
under Hamnfestivalen. Anders Reisnert höll 
föredrag om Limhamn under 100 år och 
Michael Palmgren om Öresunds marina liv. 
Över 200 personer besökte utställningen.

Utställningen Prisade Hus pågick under en 
månad. Bild: Roland Öhrstand

Utställningen visade de 43 hus som Lim-
hamns Miljöförening gett Bevarandepriset 
sedan 1984 på skärmar med foton. En bro-
schyr med husen utmärkta i en karta delades 
också ut.

Rundvandringar
Tack till vår styrelsemedlem Roland Öhr-
strand som även i år har hållit rundvandringar 
i Limhamn. I år med tema på de prisade 
husen och att Limhamn tillhört Malmö stad 
i 100 år.

Hoddorna på Sibbarpsstranden
De fyra hoddorna nära Götgatan, Limhamns 
Miljöförenings signum, kräver sitt underhåll. 
I fjol blev gaveln mot havet vandaliserad 
med graffiti. Även brevlådan förstördes. Vi 
har målat om och bytt panelen på långsidan 
mot havet på den ljusgröna hoddan och 
träsofforna har renoverats. I skrivande stund 

kan vi dessvärre konstatera att den svarta 
hoddan vandaliserats igen med graffiti. Carl-
Henrik Hagéus ska ha en stor eloge för all 
gräsklippningen. Vi glädjer oss till att Malmö 
Förskönings- och Planteringsförening bevil-
jat ett bidrag på 20 000 kr för renovering av 
hoddorna. Nya tak kommer att läggas under 
våren 2016. Vi visar gärna hoddorna för 
intresserade personer och grupper. Kontakta 
oss gärna!

Utflykt till Kalkbrottet och studiebesök 
på Limhamns Folkets Hus
Planeringen gick inte i lås i år för Höstmötet. 
Vi tar nya tag för 2016. 
Roland Öhrstrand ordnade en intressant och 
lyckad bussutflykt i vackert väder till Lim-
hamns Kalkbrott söndagen den 11 oktober 
för de 43 deltagarna.
Agneta Eriksson bjöd ju på årsmötet in till 
visning av det nyrenoverade Folkets Hus. 
Några dagar efter 60-årsjubiléet, den 13 sep-
tember på dagtid, kom därför de 15 besökarna 
till Agneta som ledde en mycket givande 
visning av huset vilken avslutades med fika 
och hennes hembakade bullar.

Hemsidan och Facebook 
Styrelsen har gjort om hemsidan www.lim-
hamn.org. Ambitionen är att ha en levande 
hemsida. Via hemsidan får vi in flera frågor 
om Limhamn. Frågor om husrenoveringar 
hjälper Bevarandekommittén till med. Vi finns 
även på Facebook som den öppna gruppen 
Limhamns Miljöförening. Följ oss där och gå 
in och gilla oss!

Malmö stads stads- och detaljplaner 
Styrelse har genom skrivelser med synpunk-
ter besvarat remisser och samrådshandlingar 
samt besökt samråd angående flera nya de-
taljplaner (Dp) från Stadsbyggnadskontoret 
enligt följande;
•  Dp 5302 Detaljplan för sydvästra delen av 

kvarteret Cementen i Limhamn. 
•  Dp 5306 för fastigheterna Cementen 4 och 

5 i Limhamn.
•  Dp 5392 för Spiran i Limhamn.
•  Erinringar mot bygglovsansökningarna för 

19 m höga rörmaster
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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

•  LIMHAMN 150:1 på Limhamns Idrotts-
plats och LIMHAMN 156:33 i Limhamns 
småbåtshamn.

•  Två skrivelser med anledning av den 
mycket diskuterade ombyggnaden av 
Annetorpsvägen med frågor till Tekniska 
Nämnden och dess ordförande Milan 
Obradovic, Gatukontorets, Stadsbyggnads-
kontorets och Räddningstjänstens chefer. 

•  En kortversion lyckades vi få in i Syd-
svenskan under Åsikter med svar direkt 
från Milan Obradovic. Han besvarade 
dock inte våra frågor varför vår replik och 
upprepning av frågorna även blev införd. 
En överväldigande majoritet av läsarna höll 
med oss. Läs gärna artiklarna på sidorna 
24-27.

•  Vi har även lämnat in ett Malmöinitiativ om 
parkering (vi önskar sexdagarsparkering i 
boendeområden då bilar som står still släp-
per ut mindre avgaser). Malmöinitiativet är 
en webplattform där malmöbor kan komma 
med förslag och synpunkter om Malmö 
Stad. 

•  Vi har även engagerat oss mot stängningen 
av flera avfallsstationer.

Malmö stad håller på att skapa ett nytt 
naturreservat på Klagshamnsudden. Den 
1 september hölls ett informationsmöte på 
Strandskolan i Klagshamn. Till mötet kom 
ca 40 personer.
Vi fortsätter att bevaka alla nya stads- och 
detaljplaner på Limhamn. 

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

Stor sortering av Färsk/Rökt fisk, Skaldjur & 
Delikatesser. Välkomna!

Kalender 2016
Årsmöte: Onsdagen 13 april kl 18.45 på Tegnérsskolan, Tegnérgatan 60 b.  
 Vi börjar mötet med mingel där föreningen bjuder på ost/kex, frukt  
 och dryck. 
 Utdelning av 2016 års Bevarandepris. 
 Ulla Hårde kåserar om Pildammsparken. 
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Strandstädning: Söndag den 17 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.
Öppna hoddor: 4 september, fikar vi i solen vid hoddorna kl 15-17.  
 Vi har även öppna hoddor under hamnfestivalen 28 - 31 juli   
 kl 13 -17. Välkommen!

Höstmöte: Datum och tema är ej bestämt. Information kommer på vår hemsida 
 och mailas till de medlemmar som har angivit emailadress. 
 Mailadress kan anges vid betalningen av medlemsavgiften eller 
 skickas till LMFINFO@gmail.com.
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Revision
Redovisning

Skatterådgivning

Auktoriserad Revisor A C Hansson

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

info@allrevision.se
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Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2015
Västra Ansgarigatan 8

Foto: Billy Fransson

Huset är från slutet av 1800-talet. Från början 
var det i en och halv våning, för två familjer 
och hade fasader i puts. Sedan har det genom-
gått flera faser av ombyggnad.
För tre år sedan var det ett enfamiljshus och 
hade fasader i gult tegel. Man har tagit bort 
teglet och återställt fasaden, som fått ny puts 
i varm gul kulör. Vidare har man byggt nya 
frontespiser mot gata och gård, bytt till nya 
fönster och entrédörrar i varma gröna färger, 
nytt svart papptak på trekantslist, grå sockel 
och skorstenar i nock.
Huset har byggts om på ett mycket kunnigt 
och skickligt sätt. Man har använt enkla tradi-
tionella byggnadsmaterial och haft historiska 
förebilder från det ursprungliga huset vid 
utformning av detaljer som stuprör, skorste-
nar, vindskivor, friser med mera. Detta gäller 
också fasaderna som putsats i kalkputs och 
fått en traditionell färgsättning.

Trädgården har gestaltats och anlagts med 
växt- och markmaterial som stämmer väl 
överens med byggnaden.
Resultatet har blivit en helhet som mycket 
väl smälter in i gatumiljön. Det kan tjäna som 
inspiration och diskussion vid kommande 
renoveringar och ombyggnader.

Agneta Sallhed-Cannerot,  
landskapsarkitekt

Agneta Thornberg-Knutsson,  
byggnadsantikvarie

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

Anders Reisnert, stadsantikvarie
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Alla hus som fått bevarandeprisNr Adress År
43 Västra Ansgarigatan 8 2015
42 Gustavsgatan 2A 2014
41 ”Gallagården”, Gamla gatan 6 2014
40 Tillb hos Willys Linnégatan 42 2013
39 Sveagatan 47 2012
38 Höghuset, Strandgatan 50 2011
37 Tegnérgatan 43 2010
36 Tegnérgatan 55 2009
35 Vikingagatan 46 2008
34 Villa Vegga, Gustavgatan 1 2007
33 Hoddorna, fiskehamnen 2006
32 Tegnergatan 26 2005
31 Brandstationen, Idrottsgatan 2004
30 Strandgatan 58 2003
29 Limhamns församlingshus 2002
28 Lokstallet, Limhamnsvägen 2001
27 Vanadisgatan 4 2000
26 Vanadisgatan 2 2000
25 Lotshuset på Övägen 23 1999
24 Skolan på Ön 1999
23 Karl Johanskolan 1998
22 Breidablick, Linnegatan 1998
21 Friskis & Svettis + matbutik på Ön 1997
20 Limhamnsvägen 110 1996
19 Sveagatan 36 1996
18 Gamla gatan 28 1995
17 Linnégatan 35-37 1995
16 Tegnérgatan 44-52 1994
15 Limhamnsvägen 108 1993
14 Strandgatan 86 1993
13 Strandgatan 72 1992
12 Sveagatan 25 1992
11 Skånegatan 3 A, B 1991
10 Gamla gatan 26 1990
  9 Wallhalla, Järnvägsgatan 24 1990
  8 Tegnérgatan 60 A, B 1989
  7 Västra Ansgarigatan 10 1988
  6 Idrottsgatan 11 1987
  5 Järnvägsgatan 27  1986
  4 Tycho Brahegatan 27 1985
  3 Gamla gatan 10 1985
  2 Carl Johansgatan 49 1984
  1 Tycho Brahegatan 15 1984

43
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Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14
Järnvägsgatan 45 • Limhamn • Tel 040-16 10 66

www.ostbodenpalimhamn.se

 

PÅ LIMHAMN 

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

Jour 040-25 14 04

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

Gilla lilla Graderoben på 
facebook.com/lilla Garderoben

Snygga och sköna kläder
för alla oss kvinnor!
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Limhamns kalkbrott är en mycket säregen 
plats. Här bröts kalk för cementtillverkning 
under nästan 150 år. Nu är brytningen nerlagd 
sedan 20 år och brottet är sedan årsskiftet 
2010-2011 ett kommunalt naturreservat. 
Naturen har börjat ta över, men det finns 
fortfarande mycket kvar som påminner om 
kalkbrytningen från mitten av 1800-talet och 
fram till 1994.

En av vagnarna i ett vagnset  
Foto: Tina N Mörnstam

Lite fakta: Kalkbrottet är cirka 1300 meter 
långt, 800 meter brett och 65 meter djupt. Går 
man runt brottets kant på den nyligen anlagda 
gång- och cykelstigen har man tillryggalagt 
ca 4 kilometer. Vatten pumpas fortlöpande ut 
ur brottet, ca 70 liter per sekund  (250 kubik-
meter/timme) skickas tillbaka till Öresund, 
annars hade det inom en inte alltför avlägsen 
framtid förvandlats till en djup sjö. 
Kalken bildades för ca 65 miljoner år sedan. 
I vissa kalklager finns det gott om hajtänder 
och fossiler av två stycken krokodiler har 
påträffats här.

En dag i oktober
Till denna intressanta plats arrangerade 
Limhamns Miljöföreningen en busstur i 
höstas. En underbar söndagsmorgon i oktober 
äntrade 43 personer bussen vid Limhamns 
torg för transport till Kalkbrottet. Framme 

Limhamns Kalkbrott
vid nerfarten till brottet mötte vår guide 
Håkan Hjertberg upp. Under hans kunniga 
ledning fick vi höra och se många intressanta 
egenheter. Här följer ett urval.
Det finns otroligt nog över 1.400 olika djur- 
och växtarter i kalkbrottet och detta trots 
brottets speciella livsmiljöer och att den 
industriella verksamheten upphörde för bara 
20 år sedan. Flera av arterna är sällsynta eller 
speciella på något sätt. 
Här växer t ex små björkar som troligen är 
närmare 100 år gamla, men som på grund 
av den näringsfattiga jorden endast är ett par 
meter höga. 

Kalkkrasslingen. Foto: Tina N Mörnstam
Här finns också den sällsynta växten kalk-
krasslingen, som gjorde att kalkbrottet blev 
ett av EU:s Natura 2000-område.  Även den 
för det mesta skygga berguven, som bor i 
brottet sedan 2009, var nyfiken och tittade 
majestätiskt ut över de fängslade besökarna. 
Tyvärr är han ”änkling” sedan en tid, sedan 
hans hona hittats påkörd på Kalkbrottsgatan. 
Men fortfarande kan man under kvällarna 
höra hur brottet ljuder av hans mäktiga ho-
ande. Frågan är bara hur länge till.

Änkligen Herr Berguv. Foto: Tina N Mörnstam
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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

 
 

 

KUNSKAP-SERVICE-KVALITÉ 

Måndag-Fredag 12:30-18:00 

Tel 040-153115 

Vasagatan 14  
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En av dammarna i Kalkbrottet. Foto: Tina N Mörnstam

Här får till och med graffitin vara ifred.  
Foto: Tina N Mörnstam

Under andra världskriget anlades djupa dam-
mar för att ha som vattenreservoar. Den södra 
dammen är cirka 8 meter djup och innehåller 
stora ålar, isläppta för att rena vattnet och som 
därför förmodligen är över 70 år gamla!
Rådjur, hare, räv och grävling är exempel på 
däggdjur som finns i kalkbrottet. Tyvärr såg 
vi inga av dem denna gång, men ofta kan man 
se rådjur springa på Kalkbrottets botten.
Som sagt – det var en fantastisk söndagsmor-
gon i Limhamns Kalkbrott.

Roland Öhrstand

Till denna vägg vallfärdar forskare för att studera 
den unika miljön. Foto: Tina N Mörnstam
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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!

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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Konstverket fotograferat från brottets västra sida. 
Foto: Tina N Mörnstam

Betongkonst från Malmö konsthall i kalkbrottet
Mike Nelsons konst från 2012, inköpt av 
Malmö stad, får nu en spännande framtida 
placering i botten på Limhamns Kalkbrott. 
En mängd geometriska block, bland annat 
med inspiration från en iransk moské, täcker 
en yta i botten av Kalkbrottet. Konstnärens 
önskan om att blocken skulle bli en del av 
Malmö stad är dessutom nu uppfylld.
Konstverket väger hela 408 ton och kommer 
ytterligare att förstärka Kalkbrottets framtida 
besökspotential!

Christer Grimshorn

Till hösten kommer den tidigare lovade 
återplanteringen av träd ske utmed Sibbarps 
strand. Ingenting är ännu bestämt, men tro-
ligen kommer det även att bli ett utegym. Vi 
har kontakt med Gatukontoret och kommer 
så fort vi vet mer lägga ut information på vår 
hemsida och Facebook. 

Styrelsen

Återplantering på Sibbarp

I slutet av juli 2015 var det hamnfestival på 
Limhamns hamnområde. Besökarna kunde 
lära sig hur man tvinnade rep och underhåller 
båtar. Det fanns möjlighet att ta en rundtur 
med häst och vagn eller bara strosa runt och 
titta på de fina båtarna som låg förtöjda i 
hamnen.
Det fanns många olika slag av musik att 
lyssna på. Matutbudet var rikligt och det ser-
verades allt från glass till varma sillamackor 
i den sommarljumma havsbrisen.

Carl Henrik Hagéus

Hamnfestival

Havslaxarnas våta uppträdande på Limhamns 
hamnfestival. Foto: Carl Henrik Hagéus

Ett skövlat Sibbarp. Foto: Tina N Mörnstam



20

Folkets hus i Limhamn
På vårt årsmöte hade vi bjudit in Agneta 
Eriksson som är styrelseordförande i Lim-
hamns Folkets husförening. Hon berättade 
till gamla fotografier om de olika Folkets hus 
som funnits i Limhamn genom årens lopp. 
För er som inte hade tillfälle att närvara vid 
årsmötet följer här lite lokalhistoria.
Limhamn hade under slutet av 1800-talet 
vuxit kraftigt.  Många industrier hade 
grundats här, t ex Skånska Cement, Kolsy-
refabriken, Snickerifabriken, Glasbruket och 
Bindgarnsfabriken. Ett stort antal arbetare 
hade i och med detta bosatt sig i samhället och 
börjat organisera sig i fackföreningar, men 
man saknade en gemensam samlingsplats 
där man kunde hålla sina möten. Så när Hans 
Mårtenssons egendom i Hyllie Strandmark 
bjöds ut till försäljning 1899 gjordes det slag 
i saken och de två husen förvärvades. Det 
mindre av husen kom att bli vaktmästarbostad 
medan den andra längan kom att fungera som 
samlingslokal. 
Detta kom att bli Limhamns första Folkets 
hus och låg på en tomt begränsad av (nuva-
rande) Birger Jarlsgatan/Hyllie Kyrkoväg och 
nådde nästan ända upp till Kalkbrottsgatan. 
Fastigheten blev snart för liten i takt med 
Limhamns tillväxt då en mängd industrier 
etablerades här och arbetarrörelsen växte.

Ny mötesplats

Zober 1940.

Med gemensamma ansträngningar från de 
aktiva fackföreningarna byggdes Limhamns 
andra Folkets hus 1906, på i stort sett samma 
ställe som det första, ett hus som av oss Lim-
hamnare fortfarande kallas Zober (efter en 
kappfabrik). I Folkets hus fanns även det ena 

av Limhamns två bibliotek, det andra fanns 
i kommunalhuset. Men 1925 bestämdes att 
de skulle slås samman och till mångas förtret 
beslöts att biblioteket skulle förläggas till 
Folkets Hus. (Stadsbiblioteket och Folkets 
Hus följdes för övrigt åt till 1993).

Limhamns folketspark, Zober syns i bakgrunden.

Något som sällan nämns är att det även fanns 
en Folkets Park i Limhamn. Parken låg i 
anslutning till huvudbyggnaden och innehöll 
i stort sett allt vad man förväntades finna för 
en kvälls förströelse. Restaurang, gungor, 
karuseller, skjutbana, lottstånd, dansbana 
och naturligtvis en klassisk kraftmätare. Det 
fanns också en scen där många av Sveriges 
stora artister har framträtt genom åren; 
Ulla Billqvist, Sven-Olof Sandberg, Lasse 
Dahlqvist, ”Sickan” Carlsson och många 
fler. Naturligtvis förekom här också upp-
visningsmatcher i brottning där Limhamns 
store stjärna OS-mästaren Johan Richthoff 
framträdde.   
Limhamns andra Folkets Hus fungerade som 
mötesplats fram till 1947 innan det blev för 
omodernt. Huset innehöll nämligen varken 
varmvatten eller inomhustoaletter. Diskus-
sioner fördes om att modernisera, men det 
beslutades att bygga nytt istället. Under ett 
antal år medan man väntade på att det nya 
Folkets Hus skulle stå färdigt fungerade Mis-
sionshuset (gamla Rex) som samlingslokal.
Folkets Hus nr 3                                                     
Efter nio års planering och 3,5 miljoner 
kronor senare (ca 49 miljoner i dagens pen-
ningvärde) såg det nuvarande Folkets hus 
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dagens ljus 1955. Tanken var att detta skulle 
bli en central samlingsplats. Här etablerade 
sig Posten, Sjukkassan, Arbetsförmedlingen, 
Ungdomsgården, Socialvården, ABF och här 
låg, som säkert många kommer ihåg, vårt 
bibliotek där bibliotekschefen själv, Gösta 
Enoksson, bl a huserade med sin dockteater. 
För att inte nämna de spännande brottnings-
matcher av högsta klass som under många år 
förekom i B-salen. Huset kompletterades med 
en restaurang, eget bageri i källaren och sam-
lingslokaler i varierande storleksordning. 

Folketshus då det var nybyggt 1955

Åren har gått sedan huset invigdes och 
mycket har förändras. Några verksamheter 
har flyttat ut och andra in. Nyligen firade man 
60-årsjubileium i en uppfräschad fastighet, 
där bland annat den gamla restaurangen har 
fått ett ordentligt lyft.

Studiebesök
Efter Agneta Erikssons föredrag uppkom 
önskemål från de församlade medlemmarna 
att göra ett ”studiebesök”, något som hon 
gärna ställde upp på. 
En dag i mitten av oktober var medlemmar 
i Miljöföreningen inbjudna till en rundvand-
ring i detta så centralt belägna hus. Vi var ett 
15-tal som hörsammat inbjudan och bjöds 
på en intressant och trevlig eftermiddag som 
avslutades med kaffe och hembakat i den 
”nya” restaurangen.

Roland Öhrstrand

Bokhuset

I höst får Limhamnarna ett nytt bibliotek 
på Odengatan i Limhamn. En gammal 
obebyggd p-plats får nytt liv när biblioteket 
flyttar dit. Det nya biblioteket växer med hela 
200 kvm till 620 kvm i modern tappning och 
kommer att ha kvällsöppet.

Ägaren Trianon har lyckats att koppla ihop 
gamla Limhamn med en skapligt anpassad 
arkitektur som vetter mot den storskaliga 
bebyggelsen på Linnégatan. Byggnaden ger 
ökat lyft åt Odengatan och bebyggelsen kon-
trasterar kraftigt mot en av Limhamns fulaste 
fastigheter (Willys baksida). Förhoppningsvis 
kommer den här delen av Odengatan att få 
ett nytt trevligt och livfullt liv.
Byggnaden uppförs i rött tegel, där tyvärr 
tegelsättningen ingår i de prefabricerade väg-
garna, och stenarna är ditsatta utan klassiska 
förband….. Synd! (för bild se sidan 23). Delar 
av taken och ett innergårdstrapphus blir gröna 
med växtlighet. 
Vi hoppas såklart att det här arrangemanget 
kan generera liknande tankar lite varstans i 
nytillkommen bebyggelse i Limhamn.
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Tegel är ett gammalt fasadmaterial som 
har fått revansch. Från slutet av 1100-talet 
behärskade man konsten att framställa bränt 
tegel. Det dröjde in på 1800-talet innan 
tegel blev gängse byggnadsmaterial även i 
enklare hus. Det har genom tiderna samman-
lagt funnits närmare 300 tegelbruk i Skåne. 
Vissa små som bara hade verksamhet under 
bygget av ett hus. 1987 var antalet tolv bruk, 
varav fyra låg i Skåne. Idag är inget skånskt 
tegelbruk i drift. 
Tegelproduktionen fick ett uppsving un-
der 1870- och 80-talen när nya produk-
tionsmetoder medgav rationaliserad drift. 
Tegelframställningen övergick från att ha 
varit ett hantverk till att bli en industri. 
Antalet tegelbruk har minskade kraftigt 
under 1900-talet. Anledningen var bland 
annat sammanslagningar, rationaliseringar, 
ökade bränslekostnader under krigen samt 
konkurrens av andra byggnadsmaterial, som 
till exempel lättbetong och mexisten.

Limhamnstegel
Limhamn är känt för sina hus i Limhamn-
stegel. Teglet som dessa hus är klädda med 
är egentligen tillverkade i Lomma. År 1871 
såldes Tegelbruket till Skånska Cementaktie-
bolaget som fick sin bas i Limhamn. Kanske 
är det därför det kallas Limhamnstegel eller 
är det bara för att många hus i Limhamn har 
detta tegel.

Limhamnstegel i gamla flygplansfabriken där nu 
Friskis&Svettis ligger. Foto: Tina N Mörnstam

De som bodde på Limhamn var fattiga och 
köpte tegel av ”sämre” bränning. Detta gör att 
Limhamnsteglet har sådan skiftning i färgen/
ojämn bränning. Det är det som ger Lim-

hamnsteglet dess karaktär. Limhamnsteglet 
finns i lite olika färgskalor gul/grönt eller gul/
rött och som sagt blandad bränning. En period 
betraktades detta gula skiftande brända tegel 
som fult, varför många hus tyvärr putsades 
eller kläddes med mexisten. Nuförtiden har 
dock Limhamnsteglet fått sin renässans och 
är mycket populärt.

Material
Om tegel kan man säga mycket. Det finns 
i olika material, form, tjocklek, struktur 
och kan muras på olika vis. Här visar vi lite 
exempel på tegel som finns på Limhamn.
Mexisten var på 1960 och 70-talet en helt 
vit sten som uppfattades som ren, inga 
skiftningar, mycket populär. Idag finns den i 
många färger, ett tag var rosa mycket populär. 
Mexisten, eller mexitegel, är en kalksandsten 
eller ett kalkcementtegel. På Limhamn har 
vi många hus som har fått ny fasad eller 
ursprungligen byggda med fasad i mexisten. 
Det är dock en sten som är svår att få fäste i då 
den är massiv. Den är alltså inte som en vanlig 
håltegelsten med hål i som bruket kan rinna 
ner i och greppa om stenen. Det händer därför 
att det blir sprickor och stenar sitter löst. Även 
äldre tegel saknar detta hålrum.
Idag byggs åter många hus i tegel. Dessa 
tegelstenar är oftast jämnt brända till skill-
nad från vårt tidigare Limhamnstegel. Idag 
önskas det skiftningar i teglet, det likformiga 
betraktas av många som ute. Ta en titt på Gei-
jerskolan som just nu håller på att teglas. Här 
används många nyanser av samma kulörer för 
att framkalla den skiftande ytan.

Tegel

Detaljbild av Dragörkajens hus på Övägen. 
Foto: Tina N  Mörnstam
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Det blandas inte enbart av flera olika nyanser 
av samma kulör, utan även flera olika kulörer 
på tegel eller olika fasadmaterial. Här ny-
byggt hus, Dragörkajen, på Övägen med tre 
olika kulörer av tegel och trä.

Murning
Skiftläggning eller murförbandstekniken 
har utvecklats mycket genom åren. Flera av 
de murförband som används idag kom till 
redan på medeltiden, t ex munkförbanden. I 
olika mönsterkombinationer kan fasaden bli 
mycket vacker. Vid alla slags murningsarbe-
ten gäller det att lägga stenarna så att de binds 
ihop för att få väggen stadig.
Idag kommer väggarna ofta redan färdigteg-
lade för montering. Ett exempel är vårt nya 
bibliotek som dock är murat utan förband.

Dragörkajen på Övägen, byggt i olika fasadmaterial. Foto: Tina N Mörnstam

Valborgsgatan. Foto: Tina N Mörnstam

Det finns nybyggda hus där murningen är 
en fröjd för ögat, exempelvis detta hus på 
Valborgsgatan. 

Tina N Mörnstam

Detaljbild av Limhamns nya bibliotek
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I Årsskrift 2015 skrev vi om att Ny trafikplats på 
Kalkbrottsgatan vid yttre Ringvägen behövs.
Den artikeln har fått förnyad aktualitet som 
en lösning när vi i höstas såg oss manade att 
skriva till Malmö stad om den mycket omdis-
kuterade ombyggnaden av Annetorpsvägen. 
I det följande redovisas den kortversion vi 
lyckades få in i Sydsvenskan under Åsikter 
med svar direkt från Milan Obradovic. 
Eftersom han inte besvarade våra frågor 
replikerade vi och upprepade frågorna. Det 
blev även infört i tidningen.

Annetorpsvägen

Vi i Limhamns Miljöförening har följt den 
heta gatufrågan om Annetorpsvägen. Skälen 
till ombyggnaden är att det nybyggda områ-
det mellan Annetorpsvägen och Kalkbrottet 
skall knytas ihop mera med övriga Limhamn, 
hålla ner hastigheten till max 40 kilometer i 
timmen och för att förbättra trafiksäkerheten 
vilket vi är positiva till. Däremot kan prio-
riteringarna av åtgärderna, utförandet och 
kostnaderna starkt ifrågasättas.
Vi har frågor och förslag till tekniska 
nämnden och gatukontoret som vi önskar 
få svar på.

1. Den första ombyggnadsetappen, norr om 
Limhamns kalkbrott från Sunnanvägen 
till Limhamnsgårdens allé på drygt 800 
meter, beräknas kosta runt 13 miljoner 
kronor, men utgör endast en mittendel av 
ombyggnaden av hela Annetorpsvägen. 
Vad blir den slutliga kostnaden?

2. Annetorpsvägen behöver inte byggas 
om så mycket och göras så trång! Den 
bör klassas som en stadshuvudgata, men 
också kompletteras med en gång- och 
cykelbana på södra sidan i stället för en-
bart en trottoar in på den befintliga vägen 
vilket skulle skapa en trång gata mellan 
korsningspunkterna.

Avlasta Annetorpsvägen med ny trafikplats vid Kalkbrottet 
och ny cykelbana

En ny trafikplats skulle spara in 6 km körsträcka

3. Gatukontoret har helt negligerat eller glömt 
bort att Annetorpsvägen är den viktigaste 
trafikleden till och från Limhamn och ser 
snävt till närområdet. Annetorpsvägen har 
nu nått sitt kapacitetstak i rusningstrafik. 
Den närliggande räddningstjänsten måste 
också då komma fram! Smalare körbanor, 
ja, men räddningstjänsten måste komma 
fram då det är bilköer i båda riktningarna. 
Därför behövs den nuvarande öppenheten 
med en ny markerad mittremsa i reserv. Tar 
tekniska nämnden och gatukontoret ansvar 
för att Räddningstjänsten inte kommer 
fram till människor i nöd i Limhamn?

4. Ombyggnaden behöver tas upp och ses i 
ett större sammanhang! Varför arbetar inte 
tekniska nämnden och gatukontoret istället 
för att avlasta Annetorpsvägen genom att 
skapa en ny trafikplats till Yttre Ringvägen 
på Kalkbrottsgatan? För pendlare från 
Limhamn och Bunkeflostrand blir det en 
bättre väg än via Annetorpsvägen.

 En snabb regionbuss till Fosie industri-
område och Lund via Yttre Ringvägen 
är därmed även möjlig. Rondeller på 
Kalkbrottsgatan på vardera sidan om Yttre 
Ringvägen med på- och avfarter till den bör 
anläggas. Det är märkligt att bilisterna ska 
tvingas åka långa sträckor i stadstrafik för 

Debattinlägg i Sydsvenskan under Åsikter. Publicerad 11 december 2015
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Publicerad 15 december 2015 
Vi fick inga svar på våra frågor. Milan 
Obradovic skriver ”Annetorpsvägen har gått 
från att vara en ringväg till en stadsgata…” 
(11/12). Vadå gått? Det expanderande Lim-
hamns viktigaste trafikled kan inte bara trol-

Ombyggd väg del i mer hållbart resande i 
Malmö
Debattinlägg: Milan Obradovic (S)
Publicerad 11 december 2015
Limhamns Miljöförening protesterar mot 
ombyggnationen av Annetorpsvägen och 
vill skjuta upp densamma. Bakgrunden till 
ombyggnationen är att Annetorpsvägen har 
gått från att vara en ringväg till en stadsgata 
där inte minst de boende på sidogatorna nu 
har svårt att ta sig ut.
Vägen kommer framöver fortfarande att ha 
två körfält men trafiksäkerheten kommer 
att förstärkas med hjälp av cirkulations-
platser, gång- och cykelväg, trafikljus och 
farthinder. Det kommer finnas fickor för 
bussar att stanna på för att inte stoppa upp 
trafiken. Hastigheten kommer att sänkas för 
att säkra upp för fotgängare och cyklister. 
Sänkt hastighet minskar också bullret för 
boende i närheten.
Genom den nya utformningen vill vi få bort 
den barriäreffekt Annetorpsvägen utgör i dag. 
Vi vill också säkra upp för andra trafikslag 
än bilen och bygga bort landsvägskaraktären. 

att komma till och från Yttre Ringvägen vid 
Ollebo. Omvägen från till exempel kors-
ningen Kalkbrottsgatan/Annetorpsvägen 
till denna nya trafikplats är 7 kilometer mot 
1,2 kilometer närmaste vägen.

 Malmö stad dömer tusentals bilister att 
köra denna omväg för all framtid. Än värre 
är att alla boende vid denna omväg utsätts 
för denna belastning, på många plan, för 
denna fullständigt onödiga omväg.

 Därför begär Limhamns Miljöförening att 
ombyggnaden av Annetorpsvägen skjuts 
upp tills svar har getts på våra frågor.

Christer Westesson och Per-Erik Mases 
representerar styrelsen för Limhamns 

Miljöförening.

Svar direkt inkom samma dag
Ombyggnationen startar på sträckan mellan 
Sunnanväg och Limhamnsgårdens allé. 
Längre fram kommer även resten av vägen 
att byggas om. Den västra delen närmast 
Lorensborgsgatan och där räddningstjäns-
tens station ligger, har högst belastning i 
dag och den delen kommer att avlastas när 
anslutningen vid det nya bostadsområdet 
Elinegård blir klar.
Malmö arbetar för att andelen resor med 
kollektivtrafik, med cykel och till fots ska 
öka och att andelen resor med bil ska minska. 
Detta görs för att minska trängsel men också 
för att nå miljömålen i ett Malmö med en 
kraftig tillväxt både av boende och arbets-
tillfällen. Utbyggda cykelbanor, förbättrade 
busslinjer och effektiv tågtrafik i Citytunneln 
och på kontinentalbanan med stationer på 
bland annat Östervärn och Rosengård utgör 
viktiga delar i denna utveckling. Det handlar 
om en omställning av infrastrukturen till ett 
mer hållbart resande.

Milan Obradovic (S). Kommunalråd med 
ansvar för teknik och miljö

Replik underÅsikter ANNETORPSVÄGEN · DEBATT MALMÖ
Obradovic förbigår våra frågor med tystnad

las bort utan att alternativ skapas genom en 
ny anslutning till Yttre ringvägen. Obradovic 
talar istället om kollektivtrafiken i andra delar 
av staden.
Ska den fullständigt onödiga långa omvägen 
till Yttre ringvägen vid Ollebo kortas med en 
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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

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

Järnvägsgatan 37 på Limhamn • Tel: 040-15 77 91
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Lägesrapport om Kalkbrottsgatan ”Genombrottet” 
Äntligen!

I de två senaste Årsskrifterna har planerna för 
upprustningen av Genombrottet beskrivits.

Genombrottet. Foto: Per-Erik Mases
Nu kan vi äntligen säga Äntligen! Som syns 
på bilden har nu Malmö stad startat arbetet 

med Kalkbrottsgatan mellan Limhamnsvägen 
och Hyllie Kyrkoväg.
Syftet med åtgärderna är att skapa fler säkra 
övergångar för gång- och cykeltrafikanter 
mellan de östra och västra delarna av Lim-
hamn. Gång och cykelbanor med belysning 
anläggs för att stärka cykelstråket mellan 
Bunkeflo och Malmös centrala delar. 
Översta ytan av järnvägsspåren behålls och 
den befintliga ”ruderatmarken” sparas och 
utvecklas. De befintliga planken kommer 
dock att inte rustas upp.
Låt oss hoppas att resultatet blir gott.

Per-Erik Mases

genomfart i ett nybyggt Elinegård? Bunkeflo-
borna blir heller inte hjälpta av den vägen.
Vårt förslag om utökad kollektivtrafik med 
en regionbuss till Lund förbigås även den 
med tystnad. Det talas om ekologiskt hållbara 
färdsätt som gång, cykel och kollektivtra-
fik. Nu och i snar framtid gäller det även 
hybrid- och elbilar varför gatukontoret inte 
får glömma bort dem som ökande trafik på 
Annetorpsvägen. De förstnämnda färdsätten 
kan faktiskt inte tävla med bilen i tidsåtgång, 
aktionsradie, komfort, väderoberoende eller 
lastförmåga.
”Hastigheten kommer att sänkas…”. Ja, men 
hur? Enbart med smalare körfält och med 
människor på en trottoar? Det finns ytterligare 
många sätt att hålla hastigheten till max 40 
kilometer i timmen. Ja, vi är ju positiva till 
att korsningarna görs trafiksäkra. Behåll dock 
däremellan den nuvarande öppenheten med 

en ny markerad mittremsa för räddningstjäns-
ten mellan bilköerna. Vi frågade om ansvaret 
för att den kommer fram.
Milan Obradovic påstår att en ny cykelväg 
kommer, vilken dock saknas i planen. Bara 
en trottoar på nuvarande körbana. Vi föreslår 
en gång- och cykelväg på södra sidan, där 
ju folk bor, utanför trädraden som på norra 
sidan. Diket behålls eftersom det behövs för 
att avlasta avloppssystemet. Kostnaderna 
för en ny lutning av hela körbanan norrut 
sparas därmed in. Med längre avstånd mellan 
gång- och cykelbanorna undviks spring över 
körbanorna och övergångarna koncentreras 
till de hänsynsfullt utformade korsningspun-
kerna. Snöröjning och stänk från körbanan 
blir då heller inget problem.

Christer Westesson och Per-Erik Mases för 
styrelsen för Limhamns Miljöförening
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Yvonne Eliasson har lämnat oss med stor saknad! 
Yvonne har varit med i vår styrelse sedan 2003. Hon har alltid varit glad, positiv och haft 
många idéer. I vår årsskrift har hon ofta skrivit något tänkvärt om livet. Yvonne har arbetade 
som lärare och 1997 fick hon kvalitetspris som bästa lärare i Limhamns rektorsområde. Ett 
tecken som visar hur duktig hon var.
Det är över ett och ett halvt år sedan som Yvonne lämnade vår styrelse på grund av sjukdom. 
Vi saknar hennes glädje och kloka ord. Där Yvonne fanns, var det alltid harmoni. Yvonne 
delade med sig av sitt leende, lugn och vishet. Idag känns det tomt. Vi är tacksamma för att vi 
fått lärt känna henne och för att hon har velat vara med oss alla dessa år. Tack Yvonne!

Styrelsen
Om Ni vill läsa något som Yvonne har skrivit i någon av våra årsskrifter, titta då in på vår hemsida (hon har 
inte skrivit i de två sista, men det finns många fler).

Minnesord

Sedan många år har jag kulturhistoriska 
rundvandringar i Limhamn. Vid ett sådant 
tillfälle för 6-7 år sedan, dök min ”fröken” 
från Geijerskolan, Yvonne Eliasson upp 
tillsammans med make. När gruppen kom till 
Linnéskolan ställde jag som vanligt frågan: 
”Varför har man tagit bort fönstren på skolans 
gavel mot Linnégatan?” Som vanligt fick jag 
ett antal intressanta svar, däribland det rätta: 
Det har aldrig funnits fönster där! 
Under tiden som vi stod och iakttog den 
fönsterlösa gaveln berättade Yvonne en lustig 
episod som hon hade upplevt som lärare på 
Linnéskolan på 1970-talet. 

”-Jag tyckte att det var så tråkigt att man i 
klassrummen inte kunde se ut mot Folkets 
Hus och vidare mot Bergaskolan, det kändes 
lite instängt. Det råkade jag säga en gång i 
lärarrummet, men fick inget större gehör för 
åsikten. Men tydligen hade vår bildlärare 
tagit idén till sig, för när jag återvände till 
skolan efter påsklovet hade han färdigställt 
en målning på väggen. Namnet på målningen 
kallade han  ”Ett fönster med utsikt”. Kanske 
inget konstverk precis, men lite kul var det 
i alla fall.”
Ett minne av Yvonne Eliasson, min ”fröken” 
på Geijerskolan 1963-1966.  

Roland Öhrstrand
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Styrelsen 2015
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 0705-924623
Sven-Erik Mauritsson Gunnarstorpsgatan 23, 216 22 Limhamn 0705-402305
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, 216 16 Limhamn    160634
Agneta Thornberg Knutsson  Strandgatan 86, 216 11 Limhamn 0707-232155

Adjungerade ledamöter: 
Berit Carlsson  Västra Bernadottesgatan 30, 216 12 Limhamn    155685
Johanna Tjernström Högberg Tegnérgatan 42, 216 12 Limhamn 0703-156116

Revisorer:
Peter Ludwig John Lundvallsgatan 70, 218 31 Bunkeflostrand   510444
Knut Linse   Stamhemsvägen 3, 216 21 Malmö     161107, 0431/70394

Revisorssuppleant:
Hans-Åke Arenklo Ola Hanssons gatan 3A,  217 59 Malmö 0703-197731

Valberedning: 
Berit Linse Ordf.  Stamhemsvägen 3, 216 21 Malmö     161107, 0431-70394
Sam Hanéll Gustavsgatan 2 A, 216 11 Limhamn
 
Bevaringsutskott, sammankallande:
Ulla Hårde Rosenstigen 9, 216 19 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

Tillgångar 
Kassa 0 0
Plusgiro 0 0 
Bank 69 926,05 64 435,08 
Fordringar 0 0
 ------------- --------------------------
Summa tillgångar 69 926,05 64 435,08 
     
Skulder och eget kapital  
Balanserat resultat 64 435,08 81 376,39 
Årets resultat 5 390,97 -16 941,31 
Skulder 100 0
 ------------- --------------------------
Summa Eget kapital 69 926,05 64 435,08 
    
Limhamn januari 2016     
Reviderad    
Knut Linse     Peter Ludwig

Intäkter 
Försäljning 835,00 
Medlemsavgifter 24 125,00 
Annonsintäkter 12 050,00 
Gåvor 90,00
Ränta 9,20 
Övrigt 0

   -------------
Summa intäkter 37 109,20

Resultaträkning 2015-01-01--2015-12-31

Kostnader 
Trycksaker 21 168,00 
Försäkring 2 338,00 
Porto/Pg-, bank-avg 5 410,00 
Hoddor 611,74 
Hemsida 422,49 
Lämnade bidrag 0 
Övrigt 1 768,00 
 --------------
Summa kostnader 31718,23 
 --------------
Årets resultat 5 390,97 

Balansräkning            2015-12-31            2014-12-21



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 2015-01-01 – 2015-12-31. 
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 2015-01-01 – 2015-12-31.

Limhamn i januari 2016
Knut Linse Peter Ludwig



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


