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Limhamns Miljöförening

Foto: Tina N Mörnstam

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

depriset 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 Bevarandekommitté 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.

På 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.
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 och ljus utformning,

•  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,

•  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 miljö-
frågor.

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!
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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

 
 

 

KUNSKAP-SERVICE-KVALITÉ 

Måndag-Fredag 12:30-18:00 

Tel 040-153115 

Vasagatan 14  
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Verksamhetsåret 2016

Styrelsen för Limhamns Miljöförening hade 
elva protokollförda möten under verksam-
hetsåret. 

Medlemmar 
Föreningen har drygt 500 medlemmar inklu-
sive familjemedlemmar. Medlemsavgift för 
Enskilt medlemskap är 100 kr/år, Familje-
medlemskap 130 kr/år. Medlemsregister och 
protokoll finns tillgängligt hos sekreteraren.
Årsmötet med utdelning av Bevarandepriset 
och föredrag
Vi hade Årsmöte på Limhamns Konsthall i 
Tegnérskolan onsdagen den 13 april. Birgitta 
Mörnstam ställde upp som mötesordförande. 
Föreningen delade ut 2016 års Bevarandepris 
för god byggnadsvård. Arkitekt Hans Olsson 
informerade om Bevarandekommittén som 
delat ut priser sedan 1984. Hans berättade om 
de olika kandidaterna till årets pris och visade 
sedan bilder på årets belönade hus: 
-  Lars Asklunds kontors- och affärsbyggnad 

på Dragörkajen,
-  fyra radhus på Rabygatan 3-9,
-  samt ett hedersomnämnande till Limhamns 

Folkets Hus. 
Hans läste upp årets motiveringar som kan 
läsas på sidorna 9-11. 
Därefter berättade pristagarna intressanta 
detaljer om sina hus och visade många bilder. 
Agneta Eriksson som tog emot hedersom-
nämnandet till Folkets Hus berättade att 
golvytan där är hela 5400 kvadratmeter, att 
byggnaden längs Getgatan är en tillbyggnad 
och att 78 olika föreningar hade aktiviteter där 
i fjol. Pristagarna fick varsin bevarandeplakett 
för 2016 års Bevarandepris, en Limhamnsbok 
och blommor. 
Tack till Bevarandekommitténs för deras 
omfattande arbete.
Årsmötets föredragshållare Ulla Hårde 
kåserade mycket fängslande och trevligt om 
Pildammsparken, som hon även skrivit en 
bok om. Birgitta tackade för det intressanta 
föredraget och förärade henne en bukett och 
en Limhamnsbok. 

Föreningens kommande aktiviteter under året 
presenterades. 
Själva årsmötet avhölls slutligen varvid sty-
relsen bland annat beviljades ansvarsfrihet. 

Årsskrift 2016 
Styrelsen arbetade under vintern med Års-
skrift 2016. Den utsändes tillsammans med 
inbjudan till årsmötet med avi för årsavgiften. 
Tina Mörnstam var som vanligt redaktör och 
pådrivare så att alla ”deadlines” kunde hållas. 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika 
sätt bidragit med artiklar och annonser till 
Årsskrift 2016 som vi hoppas är en intressant 
läsning för alla.

Utställningen Prisade Hus
Utställningen Prisade Hus, som tidigare 
visats på Soldattorpet och på Limhamns 
Konsthall, visades åter med vernissage den 
24 oktober hos Mäklarhuset i Limhamn och 
fortsatt visning till årsskiftet. 
Hans Olsson och Christer Westesson från 
Limhamn Miljöförening var på plats och 
berättade om husen. Mäklarhuset hade sam-
manställt en fullständig förteckning av moti-
ven till varje hus och var de finns att titta på 
i verkligheten. Prisade Hus är en utställning 
om de 45 hus som Limhamns Miljöförening 
gett Bevarandepriset för sedan 1984 till och 
med 2015. Utställningen är i form av skärmar 
med foton och en broschyr med karta. 

Strandstädningen 
Söndagen den 26 april hade vi strandstäd-
ning klockan 15-17 runt våra hoddor vid 
Strandgatan/Götgatan. Tack till alla som 
kom, trots regnet. Vi samlade som vanligt 
många säckar ”främmande föremål”, som 
borttransporterades. 

Hoddorna på Sibbarpsstranden
Vi har målat om och bytt de gamla papptaken 
på alla hoddorna. Malmö Förskönings- o 
Planteringsförening gav oss ett bidrag på 
20 000 kronor för renovering av hoddorna. 
Materialet köptes in via Trianon Invest AB 
som sponsrade med 2 000 kronor. Bidragen 
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räckte även till renovering av träbänkarna. Se 
separat artikel på sidorna 18-19. 
Malmö kommun rensade som vanligt 
Kåsehamnen. Vi tackar för det och likaså 
även Carl-Henrik Hagéus som har skött gräs-
klippningen. Vi visar gärna hoddorna för 
intresserade personer och grupper.
Söndagen den 4 september hade vi hoddorna 
öppna för allmänheten på eftermiddagen. 
Flera tog med sig kaffe och fikade med oss 
och såg hur fint hoddorna renoverats under 
sommaren.

Utflykt till Dragör
Styrelsen besökte den 23 maj Dragör Bor-
gerförening som vi hade gott samarbete 
med den tid färjorna gick. Vi mötte upp hos 
Hanne Kirkeberg som först bjöd in oss i sitt 
hem tillsammans med några av hennes vän-
ner. Där bjöd hon generöst på danskt hygge 
i form av drycker och snittar. Därefter på 
vandringen till Borgerföreningens hus på 
Strandgade guidade Hanne oss runt i det 
pittoreska Dragör. Vi lärde oss att gaderne 
går öst-västlig riktning och att stræderne går 
i nord-sydlig riktning. Väl i framme deltog vi 
i Borgerföreningens 1582:a möte sedan 1906. 
Vi berättade om Limhamns Miljöförening 
och visade bilder varefter vi njöt av kaffe 
med kager samt utväxlade gåvor. Limhamns 
Miljöförening har för avsikt att återgälda 
vårt besök med en inbjudan, förslagsvis till 
Hamnfestivalen. I synnerhet om den omta-
lade cykelfärjan kommer till stånd. I så fall 
kan även våra medlemmar göra en tur dit.

Hemsidan och Facebook
Vår hemsida www.limhamn.org har utveck-
lats under året som tidigare. 

Malmö Stads detaljplaner 
Limhamns Miljöförening och många lim-
hamnsbor protesterade mot att Annetorp-
leden skulle nedklassas till stadsgata. Det 
resulterade bland annat i att en politiker 
gevärshotade Limhamnsborna enligt artikel 
i Sydsvenskan.
Styrelsen har besvarat remisser och besökt 
samråd angående flera nya detaljplaner 
(Dp) från Stadsbyggnadskontoret: Dp 5306 

Bygglov för arbetsbodar med mera på Lim-
hamn 151:461, Kalkugnsparken, Dnr SBM 
2016-002611. Byggföretaget har nu tagit 
tillbaka sin ansökan! 
Vi har skrivit flera insändare och skrivelser 
om Annetorpsleden.
Limhamns Miljöförening har även lämnat 
in ett Malmöinitiativ om parkering. Malmö-
initiativet är en plattform där alla malmöbor 
kan komma med förslag och synpunkter som 
gäller Malmö Stad.
Vi har även engagerat oss mot stängningen 
av flera avfallsstationer, bland annat den vid 
Lidl som nu återöppnats.
Vi fortsätter att bevaka alla förslag om nya 
stadsplaner som berör Limhamn. 

Övrigt
Vi var med på Po Limhamns möte för ideella 
föreningar den 18 maj.
Gatukontoret har gjort en renovering av 
Genombrottet och byggt en ny cykelbana.
Under hösten var Kalkbrottet öppet en helg 
för att fira att det var 150 år sedan kalkbryt-
ningen startade där. Vi har tidigare haft möten 
och arkivskåp i en förskolelokal på Öresunds-
gården. Tyvärr har nu förskolan flyttat. Tipsa 
oss gärna om ny lokal för arkivskåpet som är 
stort som en garderob.
Även i år har vi fått gåvor som foton och 
pengar som inbetalts utöver årsavgiften. 
Föreningen tackar givarna. Vi har haft gott 
samarbete med Limhamns Konstförening, 
Limhamns Museiförening och Gerhard 
Larssons Stiftelse. I december avled en av 
Miljöföreningens äldsta medlem Tage E 
Nilsson, 98 år. Han var medlem i många år 
och var en av de som hjälpte till att rädda 
Tegnérskolan, som annars skulle blivit en 
P-plats. Vi saknar honom. 
Slutligen vill vi gärna engagera fler medlem-
mar i vårt arbete och även i styrelsen.

Styrelsen 
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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.

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!

Kalender 2017
Årsmöte: Torsdagen 20 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 2017 års Bevarandepris. 
 Före detta spion Gunnar Ekberg berättar som sina tio år i svensk 
 underrättelsetjänst - ”De ska ju ändå dö”.  
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Strandstädning: Söndag den 23 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: Söndag 3 september, fikar vi i solen vid hoddorna kl 15-17.  
 Föreningen bjuder på fika i solen vid hoddorna. Välkommen!

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

Tips! Vill Du ha butiker och företag i Limhamn i morgon också? Gynna dem då i dag!
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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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De fyra husen på Rabygatan 3, 5, 7, och 9 
utgör ett genuint stycke limhamnsmiljö.
Det är små, vardagliga hus som ligger i en 
fin rad och som inte har slagits samman 
utan behållit sin storlek, individualitet och 
gemensamma taklinje. Husen, byggda kring 
1860-talet, ligger på tvären mot Rabygatan 
och följer en gammal gatusträckning. 
Rabygatan hette tidigare John Ericssonsgatan 
men fick sitt nuvarande namn i samband med 
inkorporeringen med Malmö 1915. Namnet 
Raby är en vanlig benämning på bebyggelse 
från 1800-talet som ligger i rad. 

De fyra husen på Rabygatan bildar en klas-
sisk räcka av små arbetarbostäder med svarta 

Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2016
Rabygatan 3, 5, 7 och 9

Rabygatan 3, 5, 7 och 9. Foto: Tina N Mörnstam

tak, ljusa putsade fasader och färggranna 
snickerier. Det finns sådana rader på fler 
ställen, exempelvis vid Limhamns torg och 
Tegnérgatan. Husen utgör en kulturhistorisk 
viktig kontrast mot den nya bebyggelsen i 
Limhamn, som i stor skala och med snabb 
takt växer fram på den gamla industrimarken 
i Limhamn. 
Malmö stadsbyggnadskontor gjorde en 
bevarandeplan för denna bebyggelse 1977. 
Planen gäller fortfarande och innebär att 
husens fasadlinje och taklinje inte får över-
skridas. Detta har gjort att denna historiska 
radhuslänga har kunnat räddas. Ägarna har 
förstått husens unika värde och kontinuerligt 
underhållit dem på ett föredömligt sätt.

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
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Övägen 8, fastigheten Dragörkajen 1 - ett landmärke

Övägen 8. Foto: Tina N Mörnstam

Ett av årets bevarandepris går ovanligt nog 
till ett nybyggt hus. Det kan man göra enligt 
Miljöförenings anvisningar för utdelning av 
priset. ”Byggnadsvårdsbegreppet kan här 
avse restaurering, ombyggnad, nybyggnad 
eller ett väl utfört kontinuerligt underhåll”. Så 
står det i bevarandegruppens anvisningar för 
utdelning av priset för god byggnadsvård.
Byggnaden ligger där Dragörfärjan en gång 
i tiden brukade lägga till. Huset har ritats 
av arkitekt Lars Asklund och färdigställdes 
2014. Bakom projektet står Dragörkajen 
AB – ett bolag med Lars Asklund och fast-
ighetsbolaget Klövern som ägare. Det är ett 
kontorshus i 3-7 våningar med restaurang, 
kafé och butiker i bottenvåningen samt terrass 
för uteservering vid kajen mot hamnen.
Byggnaden är med sin kaxiga form, sitt 
branta tak och sin placering på tomten ett 
välkommet avbrott i den nya tämligen likfor-
miga omgivande bebyggelsen. Den knyter väl 

an till den befintliga, mångfacetterade äldre 
bebyggelsen och hamnmiljön. Genom sin 
placering på tomten bevarar den kontakten 
mellan Övägen och kajen. Denna kontakt är 
bruten av övrig ny bebyggelse. På så sätt och 
genom sin form markerar den Dragörkajens 
betydelse för Limhamns historia. Ett land-
märke eller sjömärke, som markerar infarten 
till Limhamn.
Genom kafé - och restaurangverksamhet 
ger huset området liv och bidrar till nya 
mötesplatser samtidigt som butiks- och kon-
torsdelen är ett värdefullt tillskott i den annars 
så ensartade bostadsmiljön i den omfattande 
och pågående exploateringen av den gamla 
industrimarken i Limhamn. Lars Asklund 
har tidigare tilldelats Stadsbyggnadspriset 
1986 för bostadshuset på Västergatan 16. 
Det avancerade Wallenberglaboratorier vid 
Malmö Universitetssjukhus belönades med 
Stadsbyggnadspriset 1996.

Du glömmer väl inte betala medlemsavgiften!
Medlemsavgift: Enskild 100 kr, Familj 130 kr  

BankGiro: 237-4262
Skriv namn och adress på inbetalningskortet

alternativt i meddelanderutan vid internetbetalning,
för Familjemedlemsskap ange även antal familjemedlemmar!
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Limhamns miljöförenings hedersomnämnande för god 
byggnadsvård 2016 

Limhamns Folkets hus, Linnégatan 61

Limhamns Folketshus. Foto: Tina N Mörnstam

Folkets hus fyllde 60 år förra året och ge-
nomgick då en stor renovering invändigt. 
Man har behållit och vid behov kompletterat 
inredningen från 1950-talet. Det gäller bland 
annat mosaik, glasbetong, trappräcken, golv- 
och trappmaterial i marmor, väggfärger och 
textilier. Man har helt enkelt polerat fram 
glansen i en gammal juvel. Det är som att 
komma in i 50-talet. Man märker först inte 
att interiören är renoverad. Sedan upptäcker 
man att materialen är noga utvalda och av 
fin kvalitet. 
Huset ritades av arkitekt John Windell och 
invigdes 1955. Det är ett typiskt exempel från 
sin tids funktionalism och är i alla avseenden 
en gedigen och praktisk byggnad. Huset har 
under årens lopp haft många olika funktio-
ner. Bland annat har Limhamns bibliotek 
haft sina lokaler i huset. Numera finns här 
konferenslokaler, möteslokaler, kurslokaler, 
kontor etc.
Utvändigt har huset behållit sitt ursprungliga 
utseende. Det ser ut som det alltid har gjort, 
även neonskyltarna Folkets hus och Café 
Linné ser ut att vara tidstypiska.
Den fina invändiga renoveringen gör att man 
återupptäcker huset. Man får respekt för huset 

och förstår att de som byggde det ville göra 
något bra och hållbart över tiden.
Huset är en viktig byggnad och en naturlig 
träffpunkt i Limhamn. I spetsen för reno-
veringen står Agneta Eriksson, ordförande 
i Limhamns Folkets Hus samt före detta 
socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö. 
Arbetet med renoveringen har utförts av lo-
kala hantverkare. De har alla haft en relation 
till huset genom brottarklubben, biblioteket, 
fritidsgården och en rad andra föreningsakti-
viteter som fanns i huset när de växte upp på 
Limhamn. Deras minnen och intryck har haft 
stor betydelse. Nu går arbetet vidare. Närmast 
i tur står renoveringen av scenen.

Agneta Sallhed-Cannerot,  
landskapsarkitekt

Agneta Thornberg-Knutsson,  
byggnadsantikvarie

Hans Olsson, arkitekt,
Olov Tyrstrup, arkitekt

Olga Schlyter, tf stadsantikvarie
Ulla Hårde, journalist, författare
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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!
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Bostadsbyggande - debatt Malmö 
Under Åsikter i Sydsvenskan den 28 oktober fick vi in denna skrivelse:

Sorglig brist på idéer för de historiska silorna

Dags att NCC tar bladet från munnen – ska de 
tre kvarvarande silobyggnaderna i Limhamn 
sparas eller vad händer? Den nya bebyg-
gelsen kring Limhamns hamn växer med 
raketfart och ger området en helt ny skyline. 
I stadsbyggnadsmiljön är det då av yttersta 
vikt att behålla och även framhålla det som 
är kvar av den historiska industrin. 
I Göteborg har man exempelvis inte bara räd-
dat den 84 meter höga, orangefärgade bock-
kranen som en gång betjänade Eriksbergs-
varvet, utan även en rad industriminnen som 
den gamla Eriksbergshallen, Juvelkvarnen 
och lyftkranar. Man har till och med bevarat 
rälsen från industrispåren. Eriksberg är idag 
ett eftertraktat och modernt bostadsområde 
utmed Norra Älvstranden med en magnifik 
utsikt över hamninloppet och stadens äldre 
del. Fina satsningar som lockar besökare och 
som göteborgarna är mäkta stolta över. 
I Malmö städar vi undan våra industrimin-
nen. Inte ens Kockumskranen fick vara 
kvar. Vi får vara glada om de gamla fina 
Kockumsbyggnaderna räddas åt eftervärlden. 
I fallet Limhamn, där cementindustrin varit 
huvudaktör och mer eller mindre stått för 
samhällsutvecklingen, är det extra sorgligt 
att uppleva brist på engagemang och idéer för 
de historiska byggnaderna. För det är vad vi 
upplever just nu. Beskeden skiftar. 
Silorna ska vara kvar. De är ett starkt land-
märke och ett inslag i Malmös historia, sa 

stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, 
intervjuad i Sydsvenskan 2012. Silorna är 
bevarade i detaljplan 5302 som antogs av 
stadsbyggnadsnämnden 2015-06-11. ”Vi 
bygger Limhamn tillsammans”, hette ett 
seminarium tidigare i år i Folkets Hus. 
NCC, som var en av utställarna, menade 
plötsligt att det inte alls var säkert att företaget 
skulle behålla silorna. – Kanske vi bygger 
något liknande, sade företagets representant 
lite vagt. 
Så var står vi nu? Vad säger stadens politiker 
och stadsbyggare? Vad menar NCC? Nu 
gäller det att stå fast vid alla löften. Behöver 
NCC tips om hur man kan omvandla silor 
till läckra lägenheter är det bara att ta bron 
till Köpenhamn. Vid Bryggebroen på Islands 
Brygge i Köpenhamn har silobyggnader 
blivit bostadshus. Vi vill ha besked. Och vi 
vill att de nya Limhamnsborna ska vara lika 
stolta som göteborgarna. 

Christer Westesson  
för Limhamns miljöförening

I följande tidningsartikel dagen efter den 29 
oktober 2016 fick vi veta att NCC inte vill om-
vandla silosarna till bostäder och överlåter 
marken till en annan byggare:

NCC BACKAR 
Osäker framtid för bostäder i silor
Byggbolaget NCC tänker inte bygga om 
Limhamns silor till bostäder. Det får någon 
annan göra – om det finns intresse.
De tre cementsilor som är kvar i Limhamn 
får inte rivas. – Det finns ett rivningsförbud, 
säger stadsbyggnadsdirektör Christer Lars-
son.
Malmö stad har kämpat i åratal för att bevara 
cementfabrikens silor som ett monument över 
en industriepok. Byggbolaget NCC, som köpt 
marken från Heidelberg Cement, ville riva 
allt och bygga så mycket som möjligt. Det 

Foto: Pekka Kärppä
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slutade med en kompromiss: De tre största 
silorna ska byggas om till bostäder.  Tre av 
fyra smala silor längs Övägen blir kvar som 
låga minnesmärken och har kapats till åtta 
meters höjd. Den fjärde har rivits helt. – Hela 
detaljplanen för det här området har förhand-
lats fram mellan kommunen och NCC. En del 
i överenskommelsen är att tre silor ska byggas 
om till bostäder, säger Christer Larsson. Nu 
hoppar NCC av. Det sker sedan bostadsdelen 
inom NCC i somras blev ett eget börsnoterat 
bolag med namnet Bonava. Bonavas nya 
ledning ser inte Malmö som ett intressant 
utvecklingsområde för bostadsrätter. – Vår 
strategiska marknadsinriktning innebär att 
vi inte kommer att utveckla bostadsrätter i 
Malmö, säger Ingemar Bengtsson, affärsut-
vecklare på Bonava.
Byggrätten kring silorna tänker man sälja. – 
Vi kommer att låta andra byggherrar utveckla 
dem vidare med de villkor som gäller, säger 
Ingemar Bengtsson. Stadsbyggnadsdirektör 
Christer Larsson tänker inte ändra några 
villkor. Silorna måste byggas om till bostä-

der. – Det här är en förtroendefråga mellan 
NCC och Malmö stad. Jag utgår från att de 
omvandlar silorna till bostäder. Vill man göra 
något annat krävs det en ny detaljplan, säger 
Christer Larsson.
Malmös politiker hoppas att detta ska bli som 
ett nytt Västra hamnen. Stadsplanerarna har 
beskrivit det som ”ett fantastiskt vardagsrum 
vid vattnet”, där det också ska gå att bada. Nu 
vet ingen när, eller om, det någonsin blir av.

TEXT: HERMOD PEDERSEN  
hermod.pedersen@sydsvenskan.se

Såhär skulle silosarna kunna bli.  
Foto: Tina N Mörnstam
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San Francisco är en stad i vilken Sveriges 
Radio inte har någon korrespondent, till 
skillnad från i Kigali och Bangkok.  Denna 
stad påverkar din vardag mer än någon annan 
stad - tänk Google, Apple, Twitter, Facebook 
osv. De som hittar på allt detta, vill ofta bo i 
själva San Francisco och inte i fina och trå-
kiga förorter. De vill bo i hus som är byggda 
av små byggfirmor, för cirka hundra år sedan 
och som saknar mycket som Boverket skulle 
ha önskat. Ungefär som Gamla Limhamn 
med andra ord. Man trivs och man vårdar 
sina hus - under stadens vakande öga. Husen 
har en kort fasad mot gatan, i många fall 
cirka 7,5 meter. Detta innebär att det blir 
många olika hus längs gatan. Det skapar 
variation och täthet och därmed underlag 
för verksamheter. 
Varför bosätter “The Google Kids” i dessa 
hus. Varför väljer de inte att bo billigare och 
använda all den teknik de uppfunnit som gör 
att de kan leva och arbeta “på distans” utan 
butiker och restauranger längs gatan? Man 
behöver ju inte ens butiker eller restauranger. 
Amazon levererar hem samma dag allt du 
behöver - inklusive mat. De skulle kunna 
bo i Silicon Valley, där de ändå arbetar. 
Bostadsområdena där ser ut som Västra 
Hamnen. Ändå vill man inte bo där - utan 
Google och andra ordnar bussar som kör 
dem till och från arbetet och hem till centrala 

Limhamns centrum och San Francisco
San Francisco. Kanske känner de som Claus 
Leger, Malmögalleristen som flyttade från 
Dockan med motiveringen: 
De måste ha gjort något galet här i Dockan. 
Det ser ut som om atomkriget har gått över 
stan här nere.  
Runt Limhamns centrum byggs det nu som 
aldrig förr; vid Kalkbrottet och nu i gamla 
industriområden mot vattnet. Limhamns 
centrum ligger där mitt i, sen länge kluvet 
i två delar av Kalkbrottsleden, som nu skall 
ta emot ännu mer trafik till och från de nya 
områdena.  
Längs Kalkbrottet och Limhamns Sjöstad 
byggs efter ett gammalt koncept: Stad i park 
kallades det. Man bröt ut det slutna kvarteret 
med en gård och ställde husen mitt ute i - ja 
ingenting. Det omgivande mellanrummet 
var ytor ingen använder. Se hur det är mel-
lan husen i Ribersborg och Norra Hamnen 
i Helsingborg. Lamellhus ställda i rad med 
gaveln mot vattnet. Modernismens idéer 
skapad av Corbusier och marknadsförda med 
kraft vid Stockholmsutställningen 1930. I 
Sverige kallades det funktionalism. Begrep-
pet funktionalism identifierades vid krigs-
slutet på oklara grunder med demokrati och 
människovärde. 
När Lomma Hamnstad planerades så läm-
nades fler förslag in som liknar det som nu 
byggs i Limhamn. Ett förslag var dock an-
norlunda och det vann. Det togs i sin helhet. 
Principen kallas “lågt och tätt” vilket innebär 
att människor kommer närmare varandra. 
Man får plats med lika många bostäder som 
i de andra förslagen. Limhamns centrum är 
också ett exempel på lågt och tätt. Längs Lim-
hamnsvägen står skyltarna som visar vilka 
som exploaterar det som kallas Limhamns 
Sjöstad. Det är de vanliga namnen; den hand-
full företag som svarar för uppskattningsvis 
90% av allt som byggs i landet. I USA är 
det omvända förhållanden. Där byggs den 
överväldigande delen av små företag. 
I Limhamns Sjöstad ligger husen i långa rader 
så att de boende skall kunna luta sig ut och få 

Småskaliga hus möter det storskaliga. 
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, lunchstängt 12.30-13.30.

www.comfortlimhamn.se
comfort.limhamn@telia.com

en glimt av vattnet. “Lateral utsikt” brukade 
det kallas i resebyråreklamen. Exploatören 
Skanska tycker att namnet Limhamns Sjöstad 
speglar det attraktiva livet med segelbåten i 
Lagunen och barnen i sjöscouterna. 
Arkitekterna har sett till att de flesta lägen-
heterna har fria siktlinjer och balkonger i 
solsäkra lägen. Vi vet ju att de som vill bo vid 
vattnet också gärna vill se vattnet från sin bo-
stad, säger Eva Georgsson från Malmö Stad.  
Det är inte det urbana livet som marknadsförs 
utan ett balkongboende.  
Man skulle kunnat tro att de nya områdena 
skulle tagit vara på småstadskaraktären i 
Limhamns centrum och varsamt anslutit sig. 
I stället har det uppstått bostadsenklaver som 
ligger för sig själv 
Tänk om!
Tänk om inte den mark som nu exploateras i 
stora stycken istället varit uppdelad i mindre 
fastigheter 
Tänk om det inte bara varit de som har finan-
siella muskler som får bygga, för att de kan att 
ligga på sitt markinnehav i många år. 

Courtland Ave, Bernal Heights, San Francisco

Anders Almér, skribent och rådgivare i 
stadsbyggnadsfrågor, främst med  
inriktning på handel och service. 
Bor i San Francisco på vintrarna

Tänk om det istället skapats planer med 
många mindre tomter, där många fler haft råd 
att investera. Då skulle vi kunnat se en bland-
ning av bostäder och företag precis som det 
alltid sett ut i riktiga städer och som Malmö 
Stad nu påstår sig vilja se i Norra Sorgenfri. 
Då skulle en långsammare och mer organisk 
tillväxt av områdena runt Limhamns centrum 
kunna ske och sambanden kunnat bli starkare 
mellan det nya och det som finns att bevara. 
Tills dess kan man alltid åka till San Fran-
cisco. 
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Ny bebyggelse
Flygfoto från 2016 över den pågående utbyggnaden av Limhamns Sjöstad  

med modeller från EXPO Limhamn 2017. 
Flygfotona är tagna av Pekka Kärppä.
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Renovering av hoddorna

Hoddorna har fått ny takpapp och färg. Tack 
vare att Malmö Förskönings- och Plante-
ringsförening samt fastighetsbolaget Trianon 
beviljade bidrag har miljöföreningen under 
året kunnat renovera vårt signum, hoddorna, 
för framtiden.  

Historien om hoddorna
Limhamns Miljöförenings fyra hoddor ligger 
på den oförstörda Sibbarpsstranden, innanför 
Kåsehamnen, vid Strandgatan där Götgatan 
kommer ner. Denna klunga hoddor markerar 
var den ursprungliga gamla hamnen, Kåsen, 
en gång låg.
Hoddorna kom i föreningens ägo på 1970-
talet som gåvor. För att bevara idyllen kring 
hoddorna började Limhamns Miljöförening 
att hjälpa Arvid och Karl Hansson, som fiskat 
där i 70 år, med underhållet av deras hoddor 
och breplatsen däromkring. Detta resulterade 
i att vår förening senare fick överta hoddorna. 
Den svarta hoddan med bågvälvt tak skänktes 
av Gunlög Banck till föreningen. Framlidne 
Gunnar Sparrholm hade länge tillsyn och 
ansvar för praktiska göromål vid hoddorna. 
Ordet hodda, (borde stavas hudda), härstam-
mar sannolikt från tyskans hut=hatt och 
med betydelsen torftigt skydd, liksom hud 
och hydda. Hoddorna byggdes för att ge 
fiskarna ett enkelt skydd för sig själva och 
sina redskap. 
Fiskehoddorna på Limhamn är mycket 
karakteristiska för stadsdelen och represen-
terar det ursprungliga Limhamn. Den största 
ansamlingen av hoddor vid fiskehamnarna 
förärades år 2006 Limhamns Miljöförenings 
Bevarandepris. De hoddorna bildar en enhet-

lig miljö vilken förknippar Limhamn med 
dess historia som ett viktigt fiskeläge. Dessa 
hoddor premierades som en hel miljö med 
breplatser för näten, små stigar och prång som 
bevarats i sin ursprungliga form. Det båg-
välvda taket är en typisk detalj på de äldsta 
hoddorna i fiskehamnarna i Limhamn. 
Våra fyra hoddor har oisolerade brädväggar 
och enkla fönster. Hoddorna innehåller flera 
av bröderna Hanssons fiskeredskap, verktyg, 
diverse material samt bord och stolar. 

Hoddorna som rastplats

Hoddorna utgör ett landmärke vid Malmös 
kanske mest älskade promenadstråk. Många 
människor som strövar utefter strandlinjen ut-
anför Sibbarp passerar ju våra hoddor. Då har 
många säkert lagt märke till dem. Eftersom 
det finns många bänkar vid väggarna i soliga 
lägen är de perfekta platser för de som vill 
vila benen en stund under strandpromenaden. 
Många tar vara på denna möjlighet att slå sig 
ner på en “hoddebänk” en solig dag och se ut 
över havet. Här kan du njuta av stillhet med 
skön havsmiljö, utsikt över bron och finna 
vila i vardagen!

Föreningens signum och logotyp
Det är profilen av hoddorna som utgör 
föreningens signum och logotyp. Christina 
Ringsberg tecknade för länge sedan av hod-

Våra hoddor.  Foto: Tina N Mörnstam.

Foto: Per-Erik Mases.

Plaketten till 
Bevarandepriset. 
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dorna och gjorde den logotyp föreningen 
använder på årsskrifternas framsida, kuvert, 
brevpapper och på hemsidan. Christinas 
hoddebild blev även förebild till reliefen 
på plaketten föreningen varje år delar ut till 
mottagaren av utmärkelsen Bevarandepriset 
för god byggnadsvård. Se framsidan på denna 
årsskrift.

Underhållet av hoddorna
Hoddorna, som för oss representerar det 
ursprungliga Limhamn, talar vi om på 
våra möten. Vår förening har ju ansvaret att 
vårda dem, sköta marken intill och försöka 
bevara den unika miljön - en liten fiskehamn 
vid orörd kustremsa. Det är en ansvarsfull 
uppgift. Förr klippte Gunnar gräset, Christer 
och Carl-Henrik målar och lagar nu, och 
alla hjälps vi åt att städa stranden en gång 
varje år. 
Frivilliga inom styrelsen har genom åren med 
stor möda underhållit hoddorna med grund- 
och träarbeten, tjärning, lagning av taken 
och fönstren samt ny färg. Bidrag för detta 
har även getts av enskilda medlemmar och 
Gerhard Larssons stiftelse. Genom hoddornas 
utsatta läge för havets påverkan är behovet 
av underhåll ganska betydande. Tyvärr har 
hoddeidyllen också ett flertal gånger utsatts 
för meningslösa inbrott och skadegörelse. 
Den röda hoddan brann ned den 6 maj 1990, 
den 9 november kunde den nyuppförda hod-
dan invigas. Det har alltid legat i föreningens 
intresse att bibehålla denna betydelsefulla 
kulturskatt. 

Renoveringarna under 2016
Efter de senaste årens lappningar av taken 
fann styrelsen dock det nödvändigt att förnya 
taken med nya ytskikt. Finansiering söktes 

hos Malmö Förskönings- och Planterings-
förening. Vi är tacksamma att de beviljade 
vår ansökan så arbetet kunde utföras under 
två vackra dagar i maj månad. Föreningen är 
likaså tacksam för fastighetsbolaget Trianons 
medverkan vid inköpet av takpappen och 
deras ekonomiska bidrag. Vi köpte takpapp 
av högsta kvalitet och nya kantplåtar. En 
proffshanverkare, Jesper, anlitades. Han 
tillhandahöll även nödvändiga ställningar. 
Hantlangningen till Jesper och renoveringen 
av bänkarna utfördes som frivilligt ideellt 
arbete av styrelsemedlemmarna Christer, 
Carl-Henrik, Roland och Per-Erik. Arbetet 
med målningen av väggarna utfördes senare 
under sommaren av Carl-Henrik och Christer. 
Vår 40 åriga historia visar att ansträngning-
arna har lönat sig. Se resultatet på fotona.

Visning av hoddorna och hoddefester
Genom åren har hoddorna förevisats av 
Gunnar och sekreteraren för intresserade 
som till exempel förskole- och skolklasser 
och Lukasgillet samt elever från Alnarps 
Lantbruksuniversitet. Wesleykyrkan har lånat 
våra hoddor vid olika tillfällen. Förhopp-
ningen är att detta skall kunna leda till ett ökat 
utnyttjande av denna fina tillgång. 
Den sedvanliga hoddefesten brukar äga rum 
den första söndagen i september som knytka-
las med kaffe och dopp. Många år förhöjdes 
den samvaron med en musikstund då Gunnar 
spelade dragspel och munspel.

Per-Erik Mases

Renovering av tak. 
Foto: Per-Erik Mases.
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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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Kunskapens trädgård

Jag gick förbi en omtumlad trädgård härom 
dagen. Omtumlad som bara en trädgård kan 
bli när man inte har hunnit med alla sina 
övergödda och välvattnade ambitioner. Mitt 
i den relativa röran lyste ett äppleträd lite mer 
än allt annat här inne och dess grenar hade 
redan släppt alla sina blad medan frukten 
till stor del hängde kvar i den svaga kyliga 
decembervinden. Jag vet inte varför, men det 
gav mig en bild av ett kunskapens träd mitt i 
ett något mångfacetterat paradis. 
Paradiset ligger kanske på Limhamn för 
många av oss och även detta paradis har tro-
ligen ett kunskapens träd inom sina hängder.  
Kanske är det just detta som jag nog står och 
tittar på nu. För ett ögonblick var jag frestad 
att sträcka ut min hand mot den närmaste 
apelfrestelsen, men erinrade mig genast att 
jag i min ålder har lagt av med vanan att 
palla från någon annans trädgård. Tänk om 
jag också hade tagit och bitit i detta äpple och 
då genomströmmats av all värdens kunskap 
i en svindlande fart. Då dök tanken upp att 
jag kanske hade fått betala priset genom att 
drivas ut ur detta Limhamnsparadis. Kanske 
tvingats bosätta mig i något betongkomplex 
i någon annan förort som jag ännu inte 
kände postnumret till. Jag drog hastigt handen 
tillbaka.
Men det där med kunskapen då? Jag fun-
derade en stund kring detta. Hade denna 
kunskap något nytt att komma med som 

kunde mildra tankarna på ett boende på ett 
okänt postnummer. 
Jag kunde inte komma på något som skulle 
vara en personlig gåva i sammanhanget. 
Hälsa, livslängd och en obotlig friskhet får 
jag nog utesluta då det känns som om allt 
sådant är utdelat med den årliga biologiska 
julklappen. Kanske skulle några genialiska 
tankar vara välkomna. Men det hade varit 
bättre och fått dessa för fyrtio år sedan och 
som kanske hade förbättrat positionen i 
arbetslivet. Troligen hade det givet högre 
lön och högre konsumtion och en högre 
grad av välfärdssjukdomar. Det kan ju ha 
med uppnådd ålder och erfarenhet som gör 
att man har kommit fram till den tanken 
att man i stort behöver mindre av allting i 
skrivande stund. Alla lådor och skåp är fulla 
av prylar som man dragit på sig efter ett otal 
besök på loppisar och marknadsdagar, för att 
inte tala om reseprylar man dragit hem eller 
köpt för det egna begäret. Man sitter här med 
kvalitetsporslin och designade prylar och som 
ingen i grunden vill ha längre. Kanske skall 
man trots allt vara stolt att ens efterföljare 
har kommit till en hälsosam inställning till 
det här med prylar.
Det ligger numera en större kärlek till tanken 
att sitta med ett barnbarns barn och visa hur 
man tillverkar en sälgpipa med enkla medel 
och som man inte kan göra med hjälp av 
digital utrustning. Nej, jag gillar bra mycket 
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Visst kan du må bättre!
Hos mig kan du få:
  Klassisk muskelmassage
  Homeopati
  Biopati
  Akupunktur

Jag har även försäljning av kosttillskott
samt Marja Entrich hudvårdsprodukter

Dipl. Massör, Biopat, Homeopat, Akupunktör
Elisabeth Pelinder
Östanväg 69, 216 19 Malmö
Telefon: 040-16 02 92

av vad det moderna samhället kan erbjuda 
oss. Jag tillhör ju själv den generationen som 
gjort detta möjligt.
Det här med den stora gemensamheten ihop 
med andra medmänniskor känner jag att det 
är en möjlighet som ligger öppet för alla 
att förvalta. Det kräver bara att man måste 
aktivera sig lite för att detta skall fungera. 
Passivitet löser inga känsloknutar och ger inte 
heller nödvändig styrfart om man nu trodde 
detta. Det är kanske lite annorlunda i det 
moderna samhällsbygget där alla äldre skall 
tvingas bo ensam hemma i sin paradvåning 
och där man kan sitta och stirra ut mot ljuset 
från andra fönster där det bakom gardinerna 
sitter andra betraktare som betraktar andra 
uttittade. En egen kaffebricka på en oväntad 
plats kan vara ett vägval. Kanske borde vi 
varje år i vårt löpande liv skriva en önske-
lista till oss själva och inte till tomten. Ska 
någonting bli gjort får man som vanligt göra 
det själv, eller?
Jag brukar inte måla fan på väggen, men 

står vi inte inför några livsavgörande frå-
gor just i våra dagar. Inte i någon annans 
dagar, utan just i våra dagar. Är det inte så 
att större delen av befolkningen snart inte 
behövs längre inom tillverkningsindustrin. 
Eller måste vi fortsätta att tillverka alla dessa 
onödiga prylar som jag och alla andra tvingas 
stoppa in i våra skåp och hyllor för att vi skall 
upprätthålla en anställning för var och en? 
En tillverkningsindustri som skall möta tio 
miljarder människor har troligen sitt pris att 
betala också. Inte minst ur miljöaspekternas 
karga verklighet. 
Vad skall vi ha i stället? Människan är inte 
alltid ansvarig för vad som händer i naturen. 
Vår planet kan vara nyckfull med allvarliga 
konsekvenser för allt och alla. Men har vi 
några djupare tankar om detta? Vi borde ha 
detta i ett djupare sammanhang. Det är kanske 
här ett kunskapens träd kan behövas. Kanske 
är det så att vi kommer att drivas ut ur vårt 
paradis snart och att vi under alla omständig-
heter bör bita i äpplet medan tid finns.

Robert Wahlström
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Vilda skogen
Åtskilliga gånger har jag under årens lopp 
passerat förbi en av barndomens lekplatser 
och påmints om så roligt vi hade här i början 
på 60-talet. Ofta har jag funderat över hur 
där ser ut nu för tiden och vid flera tillfällen 
har jag tänkt tanken att ta en liten titt. Men 
tyvärr har det stannat vid en undran och aldrig 
realiserats. Men så en dag i februari, när solen 
värmde och den annars alltid så närvarande 
vinden lyste med sin frånvaro, kom tillfället. 
Ett besök där som barn jag lekte. Efter mer 
än 50 år!

Ingången till ”Vilda Skogen”. 
Jag vet inte varför den låg där, ”Vilda Skogen” 
– inte heller hur länge den funnits eller vem 
som hittade på namnet. Men beteckningen 
var allmänt vedertagen och alla, barn som 
vuxna, visste var den fanns. Dessutom hade 
den ett namn som väckte viss nyfikenhet. För 
alla er som inte vet så ligger ”Vilda Skogen” 
vid Vaktgatan, med ingång från Ribersborgs-
stigen, precis vid bågskyttebanan. 
Hit till Vilda Skogen drog vi ungar i stora 
skaror i början och mitten på 60-talet för att 
leka indianer. Det var alltså ingen som var 
cowboy, utan alla var vi indianer av olika 
stammar och vi hade våra läger i skilda delar 
av området. Kanske var det påverkan av 
närheten till bågskyttebanan som satte igång 
lusten att vara indian och skjuta med pilbåge. 
Pilbågarna tillverkade vi ofta på plats och 
pilarna spetsade vi med våra moraknivar. 
Ibland kunde det hända att vi hittade någon 
”äkta” pil. Alltså en som hamnat lite offside 
från skjutbanan. Dessa pilar var troféer.

De små stigarna har genom åren blivit breda gångvägar. 

”Vilda Skogen” var tät och snårig och bestod 
av många små stigar. Man kunde inte se 
många meter framför sej, vilket var perfekt 
för att kunna smyga och speja, som en riktig 
indian. Tyvärr hade leken nackdelar också. 

Naturligtvis sprang man omkring med bar 
överkropp och ideligen rispades man av 
grenar på bara skinnet. Hade man riktig 
otur och råkade komma i vägen för något 
av de otaliga björnbärssnåren kunde det gå 
verkligt illa. För att inte tala om när man på 
kvällen skulle skrubbas ren från dagens lek. 
Då sved det ordentligt av tvålen i dom små 
såren, minns jag.
Här i ”Vilda Skogen” har åtskilliga lim-
hamnsungar tillbringat eftermiddagarna 
efter skolan. Speciellt tillhåll var det för oss 
som gick på Geijerskolan eftersom det var 
så nära dit. Allt eftersom åren gick klingade 
indianlekarna av och andra intressen tog 
över. Jag hörde efter några år att den hade 
blivit en mötesplats för homosexuella män. 
Jag vet inte om detta var anledningen till att 
Malmö stad tog ett krafttag blad buskar och 
snår och gallrade omsorgsfullt i vegetatio-
nen. Det som tidigare varit ”Vilda Skogen” 
reducerades genom detta till en tråkig, gles, 
parkliknande plats.  
På mitt återbesök nu i februari 2017 möter jag 
flera hundägare som rastar sina djur. ”Vilda 
skogen” har tydligen blivit ett ställe som 
numera mest används för promenader med 
hund. Detta illustreras också av att det första 
man möter vid ingången är en latrintunna 
för hundbajs.
Jag undrar om dessa hussar och mattar som 
rastar sina jyckar vet vilka strider som här har 
utspelats mellan siouxer och apacher i mitten 
på 60-talet … 
Det nuvarande namnet lär vara Vaktskogen, 
ett namn som jag emellertid vägrar ta i min 
mun. För mej, och många andra, kommer det 
naturligtvis alltid att vara ”Vilda Skogen”! 

Roland Öhrstrand
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På besök i Dragør

Föreningsmöte i Dragør.  
Foto: Carl Henrik Hagéus

En solig vårdag i maj 2016 besökte Lim-
hamns Miljöförening Dragør Borgerførening. 
Utan färjan så fick ta vägen över Öresunds-
bron. Väl framme i Dragør mottogs vi med 
smørrebrød och en lille en.

Hus med halmtak i Dragør.  
Foto: Carl Henrik Hagéus

Smala gränd. 
Foto: Per-Erik Mases

Vi blev visade runt i Dragør by bland smala 
gränder och gulmålade hus med halmtak. 
Dragør Borgerførening bildades 1906 och 
har varje vecka medlemsmöten med allt 
ifrån blomsterbindning till vinprovning på 
programmet. Föreningen anordnar också 
lokala utflykter. 
På mötet fick vi möjlighet att presentera vår 
förening och efteråt fick vi se en film om 
Dragørs lotsväsende sedan 1600-talet. Kan-
ske återupptas den gamla färjeförbindelsen 
mellan Limhamn och Dragør under 2017.
Vi tackade för en dejlig dag och bjöd in 
Dragør Borgerførening att komma och 
besöka oss på Limhamn.

Carl Henrik Hagéus

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
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Fasanliv vid Turbinen

Fasan. Foto: Hans-Åke Arenklo

Vi bor i ett 9-våningshus vid Limhamnsvägen 
– Pers krog. Området består av tre hus. Varje 
hus har cirka 10 000 kvadratmeter mark. 
En del buskar och träd finns mellan husen. 
Omkring finns ett antal grönområden.

Jag matar småfåglarna i rör. Det blir lite spill 
på marken i samband med detta. Under en tid 
förra vintern, såg jag ett fasanpar som sprang 
omkring i parken på andra sidan gatan. Så 
småningom hittade dom fram till spillet efter 
min matning av småfåglarna.
Fasanparet började vänja sig mer och mer 
vid mig och vi fick riktigt god kontakt. De 
började springa mot mig, när de såg mig. På 
våren avtog kontakten.
Denna sommar berättade flera personer för 
mig att de såg nio fasaner som gick runt och 
letade efter föda utanför huset där vi bor. Jag 
försökte etablera kontakt med dessa fasaner. 
De åt lite av det som jag slängde till dom. Det 
hör till saken att fasaner är väldigt skygga 
djur, som gärna springer och gömmer sig i 
buskarna.
För inte så länge sedan, så sprang en höna 
eller tupp mot mig. Jag förstod att det var 
mina bekanta från förra vintern och kontakten 
uppstod igen. Nu träffas vi ganska regelbun-
det utanför vår port, nästan varje dag.

Det mest fantastiska var jag med häromda-
gen. Jag hade varit över gatan och i vanlig 
ordning hällt på mat i röret till småfåglarna. 
Sedan gick jag till vår mötesplats för att se 
om fasanerna var där. Då kom tre fasanhannar 
flygande mot mig och landade framför mina 
fötter. Jag undrar om någon annan människa 
har upplevt detta? I regel springer fasaner 
och lyfter ogärna.
Nu träffar jag dagligen fasaner. I regel två till 
tre stycken. Någon gång har det varit cirka 
tio stycken. 5-6 hönor och 4-5 tuppar. Jag 
ger dem mat. När fasanhannen är nöjd med 
maten så kluckar han lite försynt, han kanske 
försöker att informera någon hona, om att 
här är bra käk.
En dag, när jag och min hund var på väg 
mot huset, dök en fasanhanne upp. Han 
följde efter oss och gick ett par meter bakom 
hunden.
Ibland när jag kommer ut ur porten kommer 
2-3 fasaner springande mot mig. Jag trivs 
med djuren. Även mina grannar verkar 
uppskatta fasanerna. 
En stund innan det blir mörkt, flyger fasa-
nerna upp i ett träd, för att vila för natten.
Hoppas att vi kan fortsätta med våra möten.

Hans-Åke Arenklo
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Estetiken kring sopsortering

Lite tankar kring sopsorteringen i våra rad-
hus- och villaområden, sett utifrån en estetisk 
synvinkel

Baksidan främst!
Man blir minst sagt, lite lätt betänksam när 
man tar en promenad i våra villakvarter, 
och ser hur sopsorteringen numera totalt 
dominerar den visuella upplevelsen av både 
gatumiljö, entréer, trädgårdar och förgårds-
mark till både ny och gammal bebyggelse!
Den estetiska miljön har helt tillåtits att 
komma i skymundan av påbuden kring 
sortering i flertalet sopkärl, tillgänglighet, 
avståndskrav med mera. Vi inordnar oss snällt 
under regelverket, och ifrågasätter varken 
kärlens utseende eller reglerna kring hur långt 
in de tillåts stå på vår tomtmark, döljas bakom 
grind eller annat, för att vi då belastas med 
extrakostnader för hämtningen.
Över tid förvandlas dessa fula och domine-
rande plast-kärl till ett ”naturligt inslag”, som 
vi helt enkelt slutar att ifrågasätta, eftersom 
detta ju faktiskt handlar om att ”ta hand om” 
vår miljö ...
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Men måste det vara ”fult” att ta hand om vår 
miljö? Borde det inte vara tvärtom?
Vems ansvar är det? Är det staten, kommunen 
– VASYD, eller vi själva?
Eller är det faktiskt så att det är allas vår 
skyldighet att se till att estetik och skönhet i 
vår miljö värderas högre än vad som faktiskt 
skett här?
Man kan ha full förståelse för att hanteringen 
av kärlen måste inordnas och samordnas i en 
effektiv logistik för att fungera. Samtidigt 
borde man vara angelägen om att aktivt 
arbeta fram modeller och system som känns 
sympatiska mot den miljö vi vistas i dagli-
gen. Detta gäller både regelverk om avstånd, 
tillåtna grindar med mera, likväl som den 
estetiska utformningen av själva kärlen. 
Material, färg och form som tillåter att kärlen 
syns, i de fall där de faktiskt inte går byggas 
in eller döljas. Det borde utvecklas lösningar, 
som fler kan ta del av, och framförallt till en 
acceptabel kostnad.
Några fastighetsägare har på egen hand 
lyckats med olika tekniker för att ”smyga 
in” sina kärl på ett, för omgivningen, pas-
sande sätt. Kanske ett embryo till en tävling 
på arkitektskolor, där intresset för inno-
vationer går hand i hand med ett modernt 
miljötänkande.

För vad händer sedan, när sopsorteringen 
”utvecklas” vidare, och vi istället för 3 kärl 
framför entrén, plötsligt ska inrymma plats 
för 4, 5 eller kanske tom 6 kärl …?

Tankar från Lena Grimshorn  
– Skönhetsrådet
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För  personlig service kontakta Peter Magnusson 

0708-15 67 41, 040-15 67 50
Limhamnsvägen 111-113, Limhamn

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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Styrelsen 2016
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

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
Birgitta Mörnstan   V. Kalkbrottsgränd 43, 216 11 Limhamn 0708-16 49 49

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 8, 216 19 Malmö 070-7770617

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 78 932,06 69 926,05 
Fordringar 0 0
 ------------- --------------------------
Summa tillgångar 78 932,06 69 926,05 
     
Skulder och eget kapital  
Balanserat resultat 69 826,05 64 435,08 
Årets resultat 9 106,55 5 390,97 
Skulder 0 100
 ------------- --------------------------
Summa Eget kapital 78 932,60 69 926,05 
    
Limhamn februari 2017     
Reviderad    
Birgitta Mörnstam     Peter Ludwig

Intäkter 
Försäljning 250,00 
Medlemsavgifter 23 661,00 
Annonsintäkter 12 550,00 
Gåvor 24 745,00
Ränta 0 
Övrigt 0

   -------------
Summa intäkter 61 206,00

Resultaträkning 2016-01-01--2016-12-31

Kostnader 
Gravyr plakett 400,00
Trycksaker 21 624,00 
Försäkring 2 179,00 
Porto/Pg-, bank-avg 2 601,00 
Hoddor 17 253,96 
Hemsida 439,49 
Lämnade bidrag 0
Personal 5 677,00 
Övrigt 1 925,00 
 --------------
Summa kostnader 52 099,45 
--------------
Årets resultat 9 106,55 

Balansräkning            2016-12-31            2015-12-21



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



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


