
Årsskrift

LIMHAMNS
MILJÖFÖRENING

Ideell opolitisk förening

2019



3

Limhamns Miljöförening
c/o C Westesson Sarvgränd 2 F, 216 12 Limhamn, tel 0708-77 76 63

Du kan nå oss på hemsidan www.limhamn.org  
e-mail lmfinfo@gmail.com 

samt på facebookgruppen Limhamns Miljöförening.

Medlemsavgift: Enskild 100 kr, Familj 130 kr  
BankGiro: 237-4262

Skriv namn, postadress och e-mailadress på inbetalningskortet
alternativt i meddelanderutan vid internetbetalning,

för Familjemedlemsskap ange även antal familjemedlemmar!

Denna årsskrift får gärna kopieras, förutsatt att källan anges.

Innehållsförteckning

Presentation av Limhamns Miljöförening ........................................................3
Verksamhetsåret 2019 .........................................................................................5
Kalender 2020 ......................................................................................................7
Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2019 ...............................................9
Prisade Limhamnshus ...................................................................................... 11
Om en resa... ......................................................................................................15
Bokskåpet på Limhamn ...................................................................................19
Nya Cementparken ...........................................................................................20
Loppmarknad på Limhamn ............................................................................18
Malmö Stad utnämnd .......................................................................................23
Loppmarknad med konsekvenser ...................................................................23
Årstider på Limhamn .......................................................................................24
Ny bokhandel på Hyllie Kyrkoväg ..................................................................26
Kalkbrottsparken ..............................................................................................26
Till Minne av Monica Peters ............................................................................27
Styrelsen 2019 ....................................................................................................29
Resultat/balansräkning.....................................................................................30

Limhamns Miljöförening

Bild: Roland Strömblad

Limhamns Miljöförening är en ideell och 
politiskt oberoende föreningen som verkat 
sedan 1974. 

Vi arbetar främst med följande  
aktiviteter:
1  Att främja miljömässigt goda boende- och 

trafikmiljöer genom att påverka Malmö 
detaljplaner och sprida information om 
dem.

2  Att vårda vårt signum; våra fyra hoddor 
vid Götgatans mynning på Sibbarpstran-
den.

3  Att på årsmötet dela ut det årliga Bevaran-
depriset till ägaren av en fastighet på Lim-
hamn   som bevarats och/eller renoverats 
på ett miljö- och skönhetsmässigt sätt det 
senaste året.  Pristagaren utses sedan 1984 
av en särskild Bevarandepriskommitté. 48 
hus har belönats sedan dess.

4 Att inför årsmötet skriva och sprida denna 
Årsskrift.

5 Att anordna möten, utflykter och diskus-
sioner med föredragshållare som behand-
lar Limhamnsfrågor.

På Limhamn finns en särpräglad miljö med 
spår av fiskarsamhället och cementindustrin. 
Det fina läget vid vattnet med utsikt över 
Öresund och gränderna ger ett fint bidrag till 
miljön i stadsdelen. Vi hoppas att den stora 
nybyggnationen med nyinflyttningen ska 

ge en positiv påverkan utan att helt ta bort 
Limhamns karaktär av ett gammalt fiskeläge.
Limhamns Miljöförening vill även påverka 
Limhamns framtida utveckling och 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

•  vi vill väcka och stimulera intresset för 
Limhamnsmiljön och hävda vår rätt till 
insyn i planeringsfrågor i ett tidigt skede. 
Vi har inte alltid lyckats, men vill ta nya 
tag.

•  samarbeta med andra kulturföreningar, 
samt samla och sprida kunskap i miljö-
frågor. 

Medlemskap och kontakt
Vi träffas vid årsmöte, höstmöte, öppna hod-
dor och vid strandstädning kring hoddorna.
Du når oss på lmfinfo@gmail.com

Varmt välkommen som medlem! 
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Verksamhetsåret 2019

Möten och sammanträden
Limhamns Miljöförening hade under 2019 två 
allmänna medlemsmöten; årsmötet på våren 
och höstmöte i form av ett boksläpp. Styrelsen 
hade nio protokollförda sammanträden under 
verksamhetsåret. 

Medlemmar
Föreningen har nästan 400 medlemmar inklu-
sive familjemedlemmar. Medlemsavgiften för 
enskilt medlemskap är 100 kronor per år och 
för familjemedlemskap 130 kr per år. Med-
lemsregister och protokoll finns tillgängligt 
hos sekreteraren.

Årsmötet med föredrag och utdelning 
av Bevarandepriset
Limhamns Miljöförenings 45:e årsmöte 
hölls torsdagen den 4 april 2019 i Limhamns 
Konsthall (före detta Tegnérskolan). De drygt 
40 deltagarna bjöds först på ost, frukt och 
dryck, och hälsades därefter välkomna av 
mötesordförande Birgitta Mörnstam. 
Årsmötets föredragshållare Roland Öhr-
strand underhöll med berättelser och bilder 
om ”Limhamn i mitt hjärta”. Åhörarna ställde 
och fick svar på flera frågor och tackade med 
en lång applåd. Av föreningen fick han en 
bukett blommor.

2019 års Bevarandepris års  
Bevarandepris för god byggnadsvård
Bevarandepriskommitténs sammankallande 
Ulla Hårde informerade om kommittén som 
delat ut bevarandepris sedan 1984. Årets 
belönade hus tillkännagavs och ligger på 
Sveagatan 1. Ulla berättade om husets 
125-åriga historia. Hon visade ritningar, nya 
och gamla bilder av huset samt läste upp 
motiveringen. Se sidan 3. Nuvarande ägarna 
Thecla och Ingvar Johansson fick motta beva-
randeprisplakett, en nytryckt Limhamnsbok 
och blommor.
Därefter berättade pristagarna mera om huset 
och visade många bilder. Se separat artikel.
Mötesordförande tackade Bevarandepriskom-
mitténs medlemmar för deras omfattande ar-

bete med en blombukett till sammankallande.
Det stadgeenliga årsmötet behandlade verk-
samhetsberättelsen, som angiven i årsskrift 
2019, och den ekonomiska redovisningen 
vilka godkändes. Revisorerna rekommen-
derade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för det gångna verksamhetsåret vilket bekräf-
tades av mötet. Val av ledamöter i styrelsen 
genomfördes. Oförändrade medlemsavgifter 
för år 2020 godkändes.
Styrelsens förslag till stadgeändringar pre- 
senterades av mötessekreteraren. Ändring-
arna är: 
•  I §1 ändras verksamhetsområdet till endast 

Limhamn samt inom dess byggnads- och 
stadsmiljö. 

•  Ursprunglig §4 och §9 slopas. I §9 infö-
res att en separat kommitté arbetar med 
Bevarandepriset samt tillägg i styrelsens 
åligganden.

•  I §10 ändras ledamöternas valperiod till 
två år med hälften överlappande.

•   En ny §11 om firmateckning införs.
Stadgeändringar presenterades och godkän-
des. Detta var andra godkännandet och stad-
geändringarna införs därmed. Det innebär 
bl.a. begränsning av verksamhetsområdet 
tillendast Limhamn och inom dess byggnads- 
och stadsmiljö. 
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag 
att verka i enlighet med föreningens stadgar 
och efter styrelsens bedömning av nya upp-
komna frågor. Slutligen avtackades Birgitta 
Mörnstam av mötets sekreterare för att hon 
ställde upp som utmärkt mötesordförande 
och presentatör med en bukett blommor. 
Åhörarna tackade henne med en lång applåd.

Årsskrift 2019
Styrelsen arbetade under vintern med års-
skrift 2019. Den utsänds tillsammans med 
inbjudan till årsmötet med avi för årsavgiften. 
Tina Mörnstam är som vanligt redaktör och 
pådrivare så att alla ”deadlines” kan hållas. 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som 
på olika sätt bidragit med artiklar och annon-
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alltid tillgänglig på biblioteket, i brevlådorna 
på våra hoddor, i väntrummet hos Capio 
och Däckcenter samt i PDF-format på vår 
hemsida.

Strandstädningen
På söndagseftermiddagen den 4 maj hade 
föreningen strandstädning runt våra fyra 
hoddor vid Strandgatan/Götgatan. Vi hade 
städningen i samarbete med kampanjen 
Nordiska kusträddardagen som organisa-
tionen ”Sverige rent” står bakom. Stort tack 
till alla som kom. Vi samlade som vanligt 
många säckar ”främmande föremål”, som 
transporterades bort. 

Hoddorna på Sibbarpsstranden
Vi hade ”Öppna hoddor” söndag 1 september, 
där det som vanligt bjöds på kaffe.
Två av föreningens fyra hoddor hade tyvärr 
utsatts för fönsterkrossning. På en av hod-
dorna hade dessutom dörren brutits loss. En 
av våra bänkar blev så förstörd att den inte 
längre gick att laga. 
Malmö kommun rensade som vanligt Kåse-
hamnen som blev fin igen. 
Per-Erik Mases har gett oss en ny spade och 
har tillsammans med C Hagéus klippt gräset 
och grävt upp kardborrar. Föreningen tackar 
för det.
Föreningen visar gärna hoddorna för intres-
serade personer och grupper.

Höstmötet
Höstmötet var ett boksläpp av Ulla Hårdes 
nyutgivna boken ”Prisade Limhamnshus”. 
Boksläppet den 31 oktober på Tegnérskolan/
Limhamns Konsthall blev lyckat och välbe-
sökt. Vi bjöd på vin/cider, ost med mera. Ulla 
berättade om bokens tillkomst, om husen och 
visade bilder. 

Utställningen Prisade hus
Utställningen ”Prisade hus” har uppdaterats 
och visades åter hos Museiföreningen på 
Soldattorpet. Ulla Hårde var invigningstalare 
och berättade om husen. ”Prisade hus” är en 
utställning om de 48 hus som Limhamns 

Miljöförening gett Bevarandepris till sedan 
1984. Utställningen är i form av skärmar med 
foton, en broschyr med karta och ett bildspel 
om husen.

Hemsidan och Facebook
Vår hemsida www.limhamn.org och Face-
bookgruppen Limhamns Miljöförening har 
utvecklats under året som tidigare. 

Malmö Stads detaljplaner 
Styrelsen har som vanligt besvarat remisser 
och besökt samråd angående flera nya detalj-
planer från Stadsbyggnadskontoret. Vi tittade 
bland annat på Detaljplan Dp 5618 för del av 
Limhamn 155:511, del av Elinelund, samt Dp 
5626 om att Öresundsgården vill bygga till. 
Vi fortsätter att bevaka alla förslag om nya 
stadsplaner som berör Limhamn. 

Övrigt
Limhamns Miljöförening har ett arkivskåp 
på Öresundsgården i ett låst utrymme. Även 
i år har vi fått gåvor i form av pengar som in-
betalts av medlemmar utöver årsavgiften och 
foton med mera. Föreningen tackar givarna. 
Vi har haft gott samarbete med Limhamns 
Konstförening, Limhamns Museiförening 
och Gerhard Larssons stiftelse. 
Slutligen vill styrelsen gärna engagera fler 
medlemmar i föreningens arbete och i sty-
relsen önskar vi flera personer. Hör av dig 
till oss på lmfinfo@gmail.com.
Limhamn bara växer och vi har fått nya 
parkeringsbestämmelser i nästan hela Gamla 
Limhamn. 
Styrelsens tips: Vill Du ha affärer i Limhamn 
i morgon också? Gynna då de vi har i dag! 

Styrelsen

ser till denna årsskrift, vilken förhoppningsvis 
blivit en intressant läsning. Årsskriften finns

Kalender 2020

Tips! Vill Du ha butiker och företag i Limhamn i morgon också? Gynna dem då i dag!

Limhamnsvägen 109 B, tel. 040-15 52 90

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

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

DÄCKCENTER
 AUTOSPORT

Limhamnmed BMW Service

Årsmöte: Tisdagen 31 mars kl. 18.45 på Limhamns Konsthall/Tegnérskolan, 
 Tegnérgatan 60 b.
 Vi börjar mötet med mingel där föreningen bjuder på ost/kex, frukt och dryck. 
 • Utdelning av 2020 års Bevarandepris
 • Föredrag av Robert Wahlström Harr, en mångsysslare med förkärlek till  
  historia, han talar om ”Hylliekroken i ett historiskt perspektiv”
 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Strandstädning: Lördagen 2 maj kl. 10-12 i samarbete med kampanjen Nordiska kusträd 
 dardagen som organisationen ”Håll Sverige Rent” står bakom.
 Samling vid våra hoddor, vid korsningen Strandgatan/Götgatan för städning  
 av stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps badstrand. Ta gärna med  
 kaffekorg.
Öppna hoddor: Söndag 5 september kl. 15-17. Föreningen bjuder in till knytkalas med  
 fika i solen vid hoddorna. Välkomna!
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.
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Revision
Redovisning

Skatterådgivning

Auktoriserad Revisor A C Hansson

Gamla gatan 6, 216 12 Limhamn
Telefon 040-892 00

info@allrevision.se

Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2019 

Fastighet: Sveagatan 1,  
kvarteret Krabban 46 
Den vita villan på Sveagatan 1, är ett vackert, 
välvårdat och inbjudande hus. Fasaden är 
väl bevarad med i princip samma fönster, 
samma veranda, balkong och terrass som 
när huset byggdes någon gång efter år 1904. 
Då signerades husets ritningar av August 
Stoltz, sedermera stadsarkitekt i Malmö 
1924 – 1942. Huset, som egentligen är en 
ombyggnad av en tidigare villa från år 1894, 
beställdes av tandläkare M. Bogrens. 
Huset är byggt i två hela våningsplan med 
vind. Det är vitputsat med rött tegeltak. 
Fönstren är konstfullt utformade med hela 
fönsterytan spröjsad. Den arkitektoniska sti-
len kan beskrivas som ett lyckat giftermål 
mellan Jugend och nationalromantik. Det 
blev ett populärt hus - från tandläkarmottag-
ning till café och hotell! Under tidigt 1900-tal, 
kring 1914 – 18, står det ”Strandhotellet” 
textat med prydliga bokstäver på fasaden. 
Åren efter sekelskiftet levde Limhamn näm-
ligen upp som badort och sommargästerna 
inkvarterades gärna hos husägarna i området. 
Strandhotellet på Sveagatan 1 (dåvarande 
Strandgatan nr 26) konkurrerade med badho-

tellet i korsningen Strandgatan/Linnégatan en 
bit därifrån. Hotellvärden hette Johan Persson 
som hyrt huset och flyttat in med hustrun 
Thilda och tre döttrar. En jungfru och en 
servitris noterades också i hushållet.
År 1997, drygt åttio år senare, fick Thecla 
Johansson och maken Ingvar syn på den 
vita villan på Sveagatan. De skulle flytta från 
Holland och Thecla Johansson bestämde sig 
direkt; det var detta hus eller inget. Maken 
Ingvar, bördig från Malmö med en lång 
internationell karriär bakom sig, kunde bara 
instämma. Det vackra huset med utsikt över 
havet och småbåtshamnen var perfekt. Under 
årens lopp har de också själva för stått för 
byggnadens underhåll och omvårdnad. De 
är mycket förtjusta i sitt hus och ser det som 
en kulturgärning att hålla det i originalskick.
Villan från tidigt 1900-tal är i princip intakt så 
när som på något enstaka fönster som diskret 
flyttats för att skapa bättre ytor inomhus. 
Familjen har även byggt ett nytt kök med 
grovkök samt flyttat en gästtoalett. Verandan 
har införlivats med vardagsrummen. I övrigt 
är rumsindelningen på bottenvåningen intakt. 
Huset har totalt sju rum plus hall och kök. 
Vinden är oinredd.

 Ägare: Thecla och Ingvar Johansson
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- Vi har varit noga med fönstren och gjort 
dem helt rena innan vi startat med grundmål-
ning och pigmentering. Fönstren behöver 
nämligen ständigt ses över, kittas och målas. 
När Thecla och Ingvar Johansson är färdiga 
med den ena sidan av huset är det dags för 
den andra. Fasaderna är byggda av tegel, 
grovputsade och vitkalkade. Thecla Johans-
son berättar att färgen rann nedför väggarna 
när det ösregnade de första åren som de bodde 
i huset. De har nu reparerat fasaden, armerat 
med nät där putsen släppt och fortsatt att måla 
med kalkfärg.
- Ett hus kan förfalla snabbt om man inte ser 
till det, säger Ingvar Johansson.
Han skulle aldrig sälja det till någon som har 
långa röda naglar, säger han bestämt. 

Bevarandegruppens omdöme:
Byggnaden på Sveagatan 1 är ett utsökt 
exempel på ett väl utfört, kontinuerligt 

underhåll. Husets arkitektur med konstfullt 
utformade, mångspröjsade fönster speglar 
tiden under Jugend och nationalromantiken. 
Generationer av olika ägare har suttit på 
samma veranda, balkong och terrass som när 
huset byggdes någon gång efter ritningarna 
från år 1904. Huset är en stor tillgång för 
den historiska miljön i Limhamn och ett bra 
föredöme för sin omgivning. En inspirerande 
byggnad värdig en nominering till 2019 års 
Bevarandepris.

Ulla Hårde,  
Journalist och författare 

Agneta Sallhed Canneroth,  
landskapsarkitekt

Pernilla Theselius, arkitekt
Rasmus Altenborg, arkitekt

Olof Martinsson, stadsantikvarie
Konsulterad:  

Eva Dalin, Limhamnshistoriker

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!

”Prisade Limhamnshus” 
- en stor framgång för miljöföreningen

Boken ”Prisade Limhamnshus” av författaren 
och journalisten Ulla Hårde drog fullt hus vid 
Miljöföreningens boksläpp hos Limhamns 
Konsthall den 31 oktober. Engagemanget var 
också stort under Museiföreningens utställ-
ning om husen i Soldattorpet den 9 november. 
Upplagan på drygt 1.000 ex försvann till en 
del som gåva till de medverkande och såldes 
därefter nästan slut före jul hos bokhand-
lare och andra försäljningsställen. Endast 
ett hundratal böcker återstod vid årsskiftet 
2019/2020. 
Boken bygger på de 48 hus och bostadsmil-
jöer som tilldelats Bevarandepriset sedan år 
1984. Priset består av en bronsplakett, form-
given av konstnärinnan Christina Ringsberg. 
Bakom urvalet av pristagare står Bevaran-
degruppen med arkitekter, stadsantikvarier, 
byggnadsantikvarier, landskapsarkitekter, 
konstnärer och journalister – ett tjugotal 
olika ledamöter som växlat under årens lopp. 
Bevarandegruppen leds av en ordförande som 
utses av Limhamns Miljöförening. 
Bokens utgivning har varit möjlig tack vare 
stöd från Malmö Förskönings- och Plan-
teringsförening, Malmö Kulturhistoriska 
förening, Stiftelsen Längmanska Kulturfon-
den, Stiftelsen Gerhard Larssons Minne och 
Limhamns Miljöförening. Fotografer och 
skribent samt andra medverkande har bidragit 
med ideellt arbete.
”Prisade Limhamnshus” är en hyllning till de 

Första Bevarandepriset år 1984 gick till det vita 
lilla huset med blåmålade fönster och dörrar på 
Tycho Brahegatan 15.

många entusiaster som förskönar Limhamn. 
Det är 48 innehållsrika och spännande berät-
telser om några av dem som renoverat och 
räddat ett gammalt hus. Eller byggt nytt som 
utvecklat områdets trivsel och skönhetsvärde. 
Utöver ett unikt historiskt bildmaterial från 
bland annat Limhamns Museiförening inne-
håller boken många fina nytagna bilder. Plus 
en karta som visar husens läge. 

Typiskt Limhamnshus
Först ut bland de prisbelönta husen i boken är 
ett litet vitt hus på Tycho Brahegatan 15. Det 
har ett svart papptak, blåmålade, spröjsade 
fönsterbågar och en fin pardörr – även den 
i blått. Den väl utformade skorstenen, krönt 
av en krans samt med så kallad utkragad 
anslutning till taket, är en klassiskt skånsk 
byggnadsdetalj.
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Huset på Carl Johansgatan i slutet av 1800-talet 
Familjen Jönsson framför sitt hus. I mitten ses 
Nils Jönsson, morfar till Elsy Nilsson som sålde 
huset till Kerstin och Knut Aspegren. Aspegrens 
renoverade det och fick Bevarandepriset år 
1984. Från vänster: okänd inneboende, mormor 
Johanna Jönsson, morbror Torsten Jönsson (på 
gunghäst), Severina Nilsson, mamma till Elsy 
(flickan i hatt närmast Nils Jönsson) och Victor 
Jönsson (med cykel). Mannen på taket är morbror 
Robert Frandell, född Jönsson. Övriga barn är 
okända.

Samma år delade föreningen ut ytterligare ett 
pris till det rosa huset på Carl Johansgatan 
49. Det huset hade genomgått två märkliga 
ombyggnader. Från en stilig byggnad à la sent 
1800-tal med putsad fasad och glasad veranda 
till en tegelvilla med perspektivfönster. Under 
1980-talet köptes huset av en entusiastisk 
familj som återskapade den ursprungliga 
fasaden igen! Hur var detta möjligt? Trol-
leritricket avslöjas i boken!

Detta är huset på Carl Johansgatan 49 efter 
ombyggnad nr 1.

Det är ett typiskt Limhamnshus, byggt i slutet 
av 1800-talet sedan fastighetsspekulanten 
Jöns Fredriksson köpt en del av Hyllie Strand-
mark 27. År 1890 förvärvar fiskaren Per 
Olsson en tomt på 2 ar och 94 kvadratmeter 
av Fredriksson.  
Huset köptes långt senare – år 1979 – av Ethel 

de Bendern, som renoverade det med varsam 
hand och en fin känsla för husets ursprung. 
Det var husets enkla framtoning – utan 
senare tiders takkupor, glasade verandor, 
fönsterluckor, perspektivfönster och moderna 
villadörrar – som gav henne miljöföreningens 
första Bevarandepris. 

…samt till det rosa huset på Carl Johansgatan 49.

Fantasieggande förvandling

Gamla Gatan 10 före renoveringen på 1970-talet. 

Husen såg förskräckliga ut. Det hade regnat 
in och bjälklagen hade drabbats av hussvamp. 
Det var ett jättearbete rensa upp allt bråte, att 
såga och byta ut det skadade träverket och 
komplettera den murade stommen för att 
få huset i ett beboeligt skick. Olov Tyrstrup 

Tjugotvå års slit

Västra Ansgarigatan 24 fick priset år 2017.

2017 delades Bevarandepriset ut till ett 
vackert tegelhus på Västra Ansgarigatan 
24. Bakom den stilmässiga renoveringen 
låg tjugotvå års kärleksfullt slit. Husägarna 
Håkan Rantzow och Anette Malmborg hade 

Det förfallna hörnhuset vid Gamla gatan och 
Västra Ansgarigatan hade stått tomt i tio år 
när Olov Tyrstrup och Jenny Lind Tyrstrup 
bestämde sig för att rädda det. Fastigheten 
bestod egentligen av två olika byggnader. 
Huset mot Gamla gatan hade fungerat som 
sybehörsaffär och galleri. Sybehörsaffären 
sköttes av systrarna Högfeldt, som sålde 
strumpeband och linneknappar till famil-
jerna i området. Strumpebanden hade en 
strykande åtgång eftersom barnen använde 
dem som slangbellor. Det var en idyllisk tid. 
Många år senare hade husen fått förfalla. 
Byggnaden mot Västra Ansgarigatan hade 
fungerat som övernattningsställe för hemlösa.  

återskapade de forna sexglasfönstren från 
sent 1800-tal, behöll den gamla väder-
bitna entrédörren och lade enkupigt tegel 
av gammal modell på taket. Den enda yttre 
förnyelsen var den diskreta takkupan mot 
Gamla gatan. Husets insida hölls enkel och 
stram, men också mysig med öppen spis och 
bjälkar i taket.
- Man ska dock inte veta vad man ger sig in 
i, konstaterade Olov Tyrstrup när familjen 
efter ett och ett halvt års renoveringsarbete 
äntligen kunde flytta in i huset.

Det förfallna hörnhuset

 
Gamla gatan 10 efter genomgripande räddningsinsats.  
Fick pris år 1985.
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noga följt ursprungsritningarna från år 1892. 
När de köpte huset år 1995 hade byggnaden 
stora tredelade fönster, en modern dörr och 
eternit på gaveln. Fönstren fick specialtillver-
kas i gammal stil, liksom en ny dörr i samma 
modell som den ursprungliga. Nu har de 

Bland de belönade husen finns också nybyg-
gen som det branta, svarta huset på kajen i 
Limhamn där färjorna till Dragör brukade 
lägga till. Det är ett kontorshus i 3–7 våningar 
med restaurang, kafé och butiker i botten-
våningen samt terrass för uteservering vid 
kajen mot hamnen. På kajkanten kan man äta 
ostron eller stekt strömming. Huset har ritats 
av arkitekt Lars Asklund och färdigställdes år 
2014. Byggnaden är med sin sluttande form, 
sitt branta tak och sin placering på tomten 
ett välkommet, stilmässigt avbrott i den väx-
ande och ganska ensartade nybebyggelsen i 
området. Asklunds hus bidrar dessutom med 
en öppen och välkomnande miljö som ger 
området liv och skapar nya mötesplatser. 

ett klassiskt Limhamnshus i rött tegel med 
sadeltak, fint accentuerad fasad med vackert 
profilerad takgesims och tandsnitt längs 
gavlarna. Fönstren följer 1890-talets form, 
inramade av en enkel mönstermurad dekor.

Kaxig nykomling

Det kaxiga kontorshuset på Dragörkajen belönades med priset år 2016.

Boken ”Prisade Limhamnshus” kan köpas 
hos miljöföreningens sekreterare Christer 
Westesson, Sarvgränd 2 F, 216 12 Limhamn 
tel: 070 877 76 63, eller via e-post: lmfinfo@
gmail.com
Den finns också hos Limhamns Bokhandel, 
BokValet vid Fridhemstorget, Akademibok-
handeln I Emporia, Hansacompagniet och 
Mobilia, Konsthallen, Form Design Center, 
Butiken Geijersgatan 53, Malmö Museer, 
Sibbarps Kallbadhus, Kokkolit, Kaka på 
Kaka, Fiskrökeriet samt “Gallagården” på 
Gamla Gatan 6.

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!

Om en resa…

Många Limhamnare minns säkert Tabor-
kyrkan, medan andra har ingen aning 
om var den låg. Ändå trampar tusentals 
personer dagligen på platsen där den var 
belägen. Kyrkans plats är nämligen numera 
parkeringsplats för ICA Malmborgs kunder. 
Många limhamnare, kanske inte minst vi som 
var elever på Linnéskolan, har minnen från 
Taborkyrkan. Här kommer lite historia om 
denna ståtliga, numera försvunna, byggnad 
och om en märklig resa.
Ursprunget var den väckelserörelse som 
drog fram över Sverige under senare delen 
av 1800-talet. Även till Limhamn kom 
kringresande predikanter som förkunnade 
Guds ord. Dessa möten hölls i Strandmarkens 
skola, sedermera kallad Tegnérskolan. Det 
var dock inte populärt hos skolrådet att frire-
ligiösa sammankomster hölls i skolhuset och 
man sökte därför efter någon annan lämplig 
byggnad för detta ändamål. 
Vid den här tiden (i början på 1870-talet) 
hade Skånska Cementgjuteriet nyss bildats 
och till dess förste disponent och verkstäl-
lande direktör hade den 27-årige ingenjören 
Rudolf Fredrik Berg från Stockholm utsetts. 
RF Berg kom att ha en väsentlig betydelse 
för Limhamns utveckling genom sin energi, 
skaparkraft och sitt samhällsengagemang.

Missionshus
Berg var själv djupt religiös och när han 
insåg lokalproblemet var han inte sen med 

att komma med lösningen. Man bildade ett 
bolag på våren 1876 med målet att bygga ett 
missionshus och för att finansiera bygget sål-
des aktier. På hösten samma år sattes arbetet 
igång och i januari 1877 var Missionshuset 
färdigt!
Nu hade Limhamn fått sin första riktiga 
samlingslokal. Här hölls det föredrag och 
konserter, nykterhetsmöten och naturligt-
vis gudstjänster. Här samsades de olika 
samfunden under samma tak, bland annat 
Limhamns friförsamling (Missionsförbun-
det), Frälsningsarmén och Limhamns meto-
distförsamling.
Missionshuset blev snart för litet och byggdes 
ut ordentligt så att det kom att rymma mer 
än 400 personer. Limhamns Missionsför-
samling tog senare över hela huset när både 
Frälsningsarmén och Metodistförsamlingen 
byggde eget. Frälsningsarmén uppförde sin 
kårlokal i hörnet Vasagatan/Tegnérgatan 
1889 (revs 1964) och metodistförsamlingen 
byggde 1895 sin kyrka i korsningen Kalk-
brottsgatan/Linnégatan (Salemkapellet, 
senare kallad Wesleykyrkan).
Limhamns Missionsförsamling hade en 
omfattande verksamhet i Missionshuset. 
Här fanns strängmusikkår, hornorkester och 
sångkör, dessutom ungdomsförening och 
syförening. 
Men snart blev Missionshuset för litet igen! 
Eftersom det låg inklämt mellan kalkbrotts-

Taborkyrkan
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järnvägen och enskilda bostäder var det 
omöjligt att bygga ut ytterligare en gång.  
Enda utvägen var att bygga nytt. 
Återigen hade RF Berg ett finger med i spelet. 
Skånska Cement AB köpte Missionshuset 
och i köpet fick församlingen en ny tomt 
med plats för både kyrkobyggnad och med 
möjlighet att anlägga någon form av park. 
Tomten låg lite öde i utkanten av Limhamn, 
granne med den nybyggda Nya folkskolan 
(Linnéskolan).

Ny kyrka
Här uppförde Limhamns Missionsförsamling 
sin nya kyrka som fick namnet Taborkyrkan. 
(Tabor är ett berg i Galileen i Israel. Berget 
har förmodats vara platsen för Kristi för-
klaring).
Kyrkan invigdes vid påsktiden 1908. Bygg-
kostnaden uppgick till 48 000 kronor vilket 
motsvarar cirka 2,5 miljoner i dagens pen-
ningvärde. I sin nya kyrka fortsatte man sin 
omfångsrika verksamhet. Man utökade den 
dessutom med bibelskola, söndagsskola och 
juniorförening.
På Taborkykan var verksamheten i gång fram 
till och med 1971 och i februari 1972 revs den 
ståtliga byggnaden för att lämna plats för ICA 
Malmborgs bilburna kunder. 
Vi som var elever på Linnéskolan på 1960-ta-
let har många minnen från Tabor. De mest 
positiva var väl skolavslutningarna! Mindre 
lustfyllda var nog morgonsamlingarna som vi 
hade obligatorisk närvaroplikt vid. Missade 
man blev det kvarsittning på lördagen (!) efter 
de ordinarie lektionerna.
När jag först tänkte tillbaka på den tiden, 
upplevde jag det som att vi hade dessa 
morgonsamlingar varje dag. Men efter ett 
tag klarnade minnet och det var ”bara” två 
gånger i veckan.
Morgonsamlingarna var som sagt inga 
muntra tillställningar. De bestod oftast av 
någon information från skolledningen som 
vi egentligen kunde fått på annat sätt. Men 
ändå har jag numera mest positiva minnen 
från denna tid. Detta tillskriver jag vår 
dåvarande musiklärare Sixten Nordström. 

Han var en entusiastisk person som kunde 
engagera oss morgontrötta högstadieelever 
genom sin underhållande framtoning. För-
utom att han framträdde själv och ”showade” 
så gav han också plats för skolans elever 
att använda Tabors scen och uppträda inför 
publik. Sixten blev senare känd för en större 
publik när han tog över ”Musikfrågan” i TV 
efter Sten Broman. Tack Sixten (82 år fyllda, 
men still going strong) för att du förgyllde 
morgonsamlingarna!

                    Sixten Nordström
Men annars var det för det mesta inga givande 
tillställningar i Tabor. Då satt man och tittade 
på den stora altarmålningen som föreställde 
Jesus möte med kvinnan vid Sykars brunn 
och läste texten: ”Vilken som dricker av det 
vatten som jag skall giva honom han ska inte 
törsta till evig tid”. Denna altarmålning har 
en fantastisk historia. Och resa.

Altarmålningen

Ett fantastikt projekt
Den målades 1908 direkt på väggen av en 
församlingsmedlem, Johan Holmstrand. Vid 
tiden för Tabors rivning satt hans son, Bengt 
Holmstrand, och såg ett TV-program om hur 
man bevarade väggmålningar i Italien. Han 
fick då idén att bevara sin fars målning och 
gjorde på samma sätt som italienarna. Hela 
bilden var emellertid för stor att spara så han 
ut valde det centrala motivet. På det satte 
han fast säckväv med tapetklister, sågade 
och högg därefter loss målningen. Meningen 
var att målningen skulle pryda någon av 
väggarna i församlingens nya kyrka, Lin-
nékyrkan bredvid Linnéskolan, som skulle 
vara klar inom de närmaste åren. Tills denna 
var färdig placerades målningen i källaren hos 
Frälsningsarmén på RF Bergsgatan.
Så när Linnékyrkan invigdes 1974 kunde man 
med stolthet placera Johan Holmstrands verk 
där. Här hängde den till 2015. 

Våren 2014 bildade Wesleykyrkan och 
Linnékyrkan en gemensam plattform, 
”Equmeniakyrkan på Limhamn”. Eftersom 
Linnékyrkan skulle rivas tömdes den på allt 
av värde och sådant som skulle kunna komma 
till användning i Wesleykyrkan. Till dessa 
föremål utvaldes även Johan Holmstrands 
altarmålning från 1908. Men var skulle den 
hänga?
Den hamnade i Wesleykyrkan. Pastor David 
Sirviö berättade att man inte visste vad 
man skulle göra med målningen. Visst ville 
man behålla den, men det fanns inte någon 
plats att hänga den. Kontakt togs då med 
Jonas Persson, församlingsherde i Limhamns 
församling. Han var positiv till att upplåta 
plats i Limhamns församlingshus, bara man 
kunde hitta någon lämplig vägg så den kom 
till sin rätt. Efter lite funderande fann man 
passande plats och en överenskommelse 
ingicks mellan Limhamns församling och 
Equmeniakyrkan på Limhamn som innebar 
att församlingshuset upplåter platsen, men 
Equmeniakyrkan äger fortfarande målningen. 
En form av utlåning kan man säga.

Efterord:

1  Missionshuset fick efter att Limhamns Missionsförening flyttat en mängd olika användningsområden under 
åren. Mest känd blev den som biograf. Först hette bion Olympia men ändrade namn till Regina 1915. 
Huset fick därefter heta gamla Rex hos alla Limhamnare och användes mestadels till uthyrning för privata 
tillställningar. Under många år höll Limhamns Gammeldansförening till i lokalen. Dessutom fungerade det 
en kort tid som Limhamns Folkets hus i skarven mellan Folkets hus på Hyllie Kyrkoväg/Birger Jarlsgatan 
(Zober) och det nuvarande på Linnégatan (invigt 1955)

2  En av församlingens mest berömde medlem var ”världens starkaste man”, brottaren Johan Richthoff 
(1898-1983), OS-guldmedaljör i tungviktsbrottning både i Amsterdam 1928 och i Los Angeles 1932.

Så med gemensamma krafter har nu den över 
110 år gamla altarmålningen från Taborkyr-
kan fått ny plats. Den hänger sedan något 
år tillbaka i Limhamns församlingshus vid 
torget, i ”Stora salen”. Så alla ni som minns 
tavlan, och alla andra också naturligtvis, titta 
in i församlingshuset, gå en halvtrappa upp 
till Stora salen och se målningen. Och betänk 
vilken resa den gjort!

Roland Öhrstrand
På plats i Stora salen!

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

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

Sensommaren 2018 sågades det och hamrades 
det, inte helt ovanligt, hos kreativa gran-
nen. Vad månde bliva denna gången? Det 
blev ett bokskåp som sattes på fasaden. Så 
småningom kröntes det med en svart kisse, 
möjligen en stilisering av en familjemedlem. 
Det blev snabbt en succé och livligt publicerat 
i tidningarna. Det är sällan numera som någon 
frågar ”får man verkligen ta med sig en bok?”.
Här kan du skänka, låna eller bara ta en bok. 
Bokutbudet varierar ibland utifrån teman. 
Det beror ju förstås på vad som har lämnats. 
Barnen fick ganska snart en egen boklåda, 
placerad i deras höjd. Här är utflödet något 
större än inflödet så kika gärna hemma om du 
har någon barn- eller ungdomsbok att ge bort.
Boklådan har utökats med BOKSALONG! 
Senaste var det åtta modiga bokälskare som 
knackade på för en fikakväll med bokprat och 
boktips. Håll utkik på boklådan efter nästa 
träff! För er som har instagram, kika efter @
littleblacklibrarylimhamn.
Tack Anna-Maria för att Limhamn har fått en 
makalöst social inrättning. En ständig ström 
av trevliga besökare. Känner man för att träffa 
folk så är det bara att hänga där en stund!

Birgitta Mörnstam

Bokskåpet på Limhamn

Tillverkning av gjutna

Metallskyltar, Bokstäver, Design, Konst m.m.
Gottorpsvägen 56, 218 45 Vintrie

Tel: 040-15 24 50, fax: 040-16 29 86

www.rosengrensmetall.se           E-mail: info@rosengrensmetall.se

Västra Kalkbrottsgränd 41.
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Nya Cementparken - Exotisk, robust och vintergrön

Cementparken inbjuder till lek och promenader i en spännande, exotisk 
grönska. Vid lekplatsen växer kraftfulla himalayacedrar (Cedrus deodara) 
mot en fond av högt, vajande gräs. Det är en blandning av tre olika sorters 
glansmiskantus, allt för att skapa en variation som ger en naturlig känsla. 
Gräsen heter Miscanthus sinensis ‘Undine’, ‘Graziella’ och ‘Gracillimus’.

Exotisk, torktålig och överraskande 
grön om vintern!
Den nya Cementparken i Limhamn är ett 
generöst och spännande grönområde inom 
den nya bebyggelsen på den gamla industri-
marken. På 15.000 kvadratmeter reser sig 
spänstiga svarttallar, smalbladiga silverbus-
kar, vitblommande robinia, kinesträd och 
turkisk ek. Vid trädens fötter frodas perenner 
av olika slag. Under tidig vårvinter blommar 
drivor av olika sorters julrosor – vita, violetta 
och gröna.

Vit julros av den högväxande arten Helleborus 
orientalis. Sorten heter: ‘White Lady’.

Mörkviolett julros – Helleborus orientalis – i 
det gröna. Sorten heter: ‘Blue Lady’. De andra 
perennerna i bilden är koralliris (Iris foetidissima) 
samt klockjulros (Helleborus foetidus ‘Wester 
Flisk’)

Parken är något av ett under – planterad i 
en hård miljö med salta vindar och utar-
made markytor. Bakom anläggningen står 
landskapsarkitekten Magnus Svensson vid 
Gatukontoret i Malmö. Tillsammans med 
sina kolleger har han utarbetat ett omfat-
tande överlevnadsprogram – inte bara för 
Limhamn – utan även för innerstadens träd 
som ska tampas med hårdgjorda ytor i trånga 
och torra miljöer. 

Med almsjukan försvann 40.000 strategiskt 
placerade parkträd och ståtliga alléer i Malmö 
samtidigt som klassiska stadsträd som lind, 
hästkastanj och ask har fått allt svårare att 
överleva.  Det är den exotiska växtligheten 
som får ta över. Det är träd och buskar som 
tål miljöförstöringens tidevarv med utdragen 
torka, nyckfulla slagregn och ihållande blåst.
Det viktigaste är att arbeta med en mångfald 
av växter som gillar läget och kan bilda en 
motståndskraftig bas, säger Magnus Svens-
son.
I centrala Malmö växer det numera torktåliga 
tuffingar som silverbuskar, blå atlasceder, 
ginkgo, turkisk ek och svarttall. Växter som 
ursprungligen kommer från varmare och 

torrare breddgrader. De exotiska träden är 
dock ingen nyhet för staden. 
Redan när Carl von Linné gästade staden i 
juni år 1749 noterade han förtjust att malmö-
borna odlade persikor, aprikoser och vinrank-
or, liksom mullbär och valnötter. Linné kunde 
räkna in femtio stycken ”walnötte-trän” som 
överlevt den tidens stränga vintrar i Skåne.
När Kungsparken anlades på 1870-talet sat-
sade ordföranden för stadens parkkommitté 
– konsul Anders Caspar Holm – på ovanliga 
träd som sumpcypress, robinia, platan och 
turkisk ek. Han var skeppsredare och beor-
drade kaptenerna på sina fartyg att föra med 
sig ovanliga träd och buskar till Malmö.
För att den nya Cementparken lättare ska 
överleva har växternas planteringsgropar 
fyllts med en blandning av grus, kalksten och 
återvunnet material från cementindustrins 
krossade silobyggnader. Blandningen är en 
form av så kallad skelettjord som i motsats till 
kompakt lerjord har hålrum som ger trädens 
rötter luft och underlättar för regnvatten att 
tränga igenom. Med samma omsorg har den 
nya allén av turkisk ek planterats längs Pack-
husgatan som leder in mot Cementparken 
från Limhamnsvägen.

Text och foto: Ulla Hårde

Vajande gräs och bambu. Bambubeståndet består 
av två olika sorter: kurilerbambu (Sasa kurilensis) 
samt stor bashaniabambu (Bashania fargesii).

Under den kalla årstiden kan man njuta av vintergröna svarttallar med en 
undervegetation av olika sorters perenner. Här blommar julrosor mellan 
tuvorna.
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Lördagen den 24 augusti 2019 var det dags 
igen för årets andra loppmarknad på Lim-
hamns torg. Ungefär 100 stånd var samlade 
på torget fulla med olika föremål till försälj-
ning. Allt från begagnade kläder, böcker och 
porslin till gamla leksaker, verktyg, DVD-, 
CD- och LP-skivor var till salu och många 

Loppmarknad på Limhamn

Loppis på Limhamns torg.

Järnvägsgatan 37 på Limhamn • Tel: 040-15 77 91

saker fick nya ägare. Torget var fullt med 
besökare som tittade runt och pratade om 
gamla saker och minnen. Det serverades korv 
med bröd och läsk eller kaffe med bulle på 
torgets gräsmatta i det soliga vädret.   

Text och bild: Carl Henrik Hagéus

Bakom utmärkelsen står FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Arbor 
Day Foundation.
Den fina titeln tilldelas städer som arbetar aktivt med att utveckla sitt trädbestånd 
och visa trädens betydelse för klimatet samt människors hälsa och välmående.

Malmö stad utnämnd till Tree City of the World 2019

Högsommar, sol, blå himmel och 29 grader. 
Plötsligt behov av solstolar och parasoll som 
sedan föregående säsong förvarats i källarför-
rådet. Lägger i stort sett en svettig timma där 
till att röja undan diverse prylar för att nå fram 
till stolar och parasoll. Många av prylarna 
som stått i vägen är sparade sedan flera år 
med motiveringen ”kan vara bra att ha”. Kon-
staterar dock något irriterad att inte en enda 
av de undanröjda prylarna har kommit till 
någon nytta eller varit ”bra att ha” de senaste 
sex till sju åren. Erinrar mig då några tidigare 
trevliga loppmarknadsbesök i Limhamn och 
ett och annat (onödigt) inhandlat loppmark-
nadsfynd. Leker med tanken att i stället för 
besökare bli försäljare. Varför inte? Kanske 
någon annan kan ha glädje, nytta av eller gilla 
mina i stort sett bortglömda prylar. Sagt och 
gjort! Jag anmäler mig och får en plats på 
loppmarknaden i Limhamn i augusti. Börjar 
jobba med förberedelser vilket inspirerar till 
att städa, röja och sortera i källare och för-
råd. Konstaterar att det är många och en del 
skrymmande prylar som måste packas och 
transporteras. Kollar transportmöjligheter 
(mäter bagageutrymmet), skaffar lämpligt 
bord och raggar en medhjälpare.
Anländer tidigt på morgonen loppmark-
nadsdagen med fullpackad bil till torget i 
Limhamn där marknaden traditionellt hålls. 
Redan mycket folk och full aktivitet med 
avlastning och uppackning. Försäljningen 
skulle börja klockan tio, men intresserade 
kunder fanns redan och börjar rycka i gre-
jorna. Bland annat sålde jag innan öppnings-
dags tre stycken skokartonger innehållande 
legoklossar och en äldre plåt-kakburk med 
malmömotiv. Den senare för tio kronor.
Medan min medhjälpare passade ståndet, 
körde jag runt och försökte finna en tillåten 
p-plats. Det var jag dessvärre inte ensam om. 
Alla loppmarknadsförsäljare gjorde samma 
sak. Smågatorna kring torget var fullt med 
mer eller mindre lagenligt parkerade bilar. 
Jag fann en kort återvändsgata där det fanns 
plats och var tillåtet att parkera. Jag stegade 

Loppmarknad med konsekvenser

för säkerhets skull avståndet till närmsta 
gathörn. Bedömde det till cirka åtta meter. 
Alltså cirka två meter för kort enligt rådande 
trafikbestämmelser (tio meter). Något stres-
sad och ivrig att komma igång med försälj-
ningen, tänkte jag; ”åtta eller tio meter kan 
väl inte spela någon roll”.
Hade en fin solig dag på loppmarknaden. 
Träffade och samtalade med många glada och 
trevliga människor. Det såldes och prutades 
på ett lättsamt muntert sätt. Konstaterade 
att kakburken med malmömotiv jag sålt för 
tio kr, såldes av en mer proffsig och erfaren 
loppmarknadsförsäljare än mig för 50 kr i 
ett annat stånd. Man lär så länge man lever!
Det blev i det hela en lyckad och trevlig 
loppmarknadsdag med försäljning för hela 
1.900 kronor. Det kändes som ren bonus 
eftersom min egentliga tanke varit att bli av 
med en massa prylar. Det märkliga var dock 
att det verkade som jag hade i stort sett lika 
många osålda prylar med mig hem som när 
jag kom dit. Nåja - de var nu sorterade och 
packade, så eventuellt försöker jag igen på 
nästa loppmarknad.
Det blev som jag nämnt i stort sett en lyckad 
loppmarknadsdag. Detta frånsett den parke-
ringsbot på 800 kr jag fick för att jag parkerat 
för nära gathörnet. Den nitiska p-vakten 
hade med laser mätt avståndet till 7,9 meter. 
Sedan jag betalt p-boten och på så sätt fått 
reducerat min vinst till 1.100 kronor, tyckte 
jag trots allt att det varit en bra och trevlig 
loppmarknadsdag i Limhamn.
Loppmarknadsförsäljning kan rekom-
menderas. Tänk bara på rätt prissättning på 
plåtburkar och parkera lagenligt.

Roland Strömblad
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Årstider på Limhamn

Vår

Höst

Bild: Roland Strömblad

Sommar

Vinter
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Ny bokhandel på Hyllie Kyrkoväg

Vad gör ni med träden?
Björkarna i Kalksteppsparken kommer klip-
pas ner till en låg stubbe.
Detta görs för att träden ska utveckla en 
flerstammig karaktär som ger ett naturligt 
intryck. Till en början kan det se brutalt ut 
men så småningom kommer träden komma 
upp stora och fina igen

Fastighets- och gatukontoret

Kalkbrottsparken

Den 25 Mars 2019 avled Monica Peters 83 
år ung. Vi skriver ung istället för gammal, 
för många minns henne som en känd ung 
simmarflicka från Limhamn.
Hon började tidigt simma för LSS och blev 
en av Sveriges bästa simmerskor. Monica 
blev junior-mästarinna 1949, 1950 och 1951. 
Hon blev svensk mästarinna två gånger. 1953 
fick hon guldmedalj för årets bästa skånska 
prestation. Monica deltog i många tävlingar 
utomlands. 1954, 1955 och 1956 blev hon 
mästarinna i livräddning.
Monica var med i Limhamns Miljöförening 
från starten 1974. Hon var med i interims-
styrelsen för ”Aktionsgruppen för Limhamns 
Miljö”, det som blev Limhamns Miljöför-
ening. Hon var en av de tre som startade 
föreningen.
Sensommaren 1974 satt tre kvinnor i bastun 
i Sibbarps kallbadhus. Det var så som det 
började, det som skulle bli Limhamns Mil-
jöförening. De tre var länsantikvarie Carin 
Bunte, Birgitta Kärrheden och Monica Dahl, 
sedermera Peters igen.
De talade om den enformiga omvandlingen 
av svenska städer som följde samma mönster 

Till Minne av Monica Peters
i hela landet. Man rev gammal småskalig 
bebyggelse, gjorde tomterna större att de 
täckte hela kvarter och byggde stora komplex 
överallt. Nya trafikleder, till och med motor-
vägar drogs ända in i stadskärnorna. 
De diskuterade att något måste göras mot 
kommunens planer på nedrivning av gamla 
patriciervillor med mera längs Strandgatan 
i Limhamn. Kommunen ville förtäta i stil 
med danskarnas terrasshus på vägen mellan 
Köpenhamn och Helsingör – Louisiana. 
Namnet ”Limhamns byalag” diskuterades. 
Så småningom fick den nystartade fören-
ingen heta ”Limhamns Miljöförening”. Man 
kallade till ett möte hemma hos Monica på 
Gustavsgatan 1B, Villa Vegga, med pressen 
närvarande. Artiklar skrevs, foton togs i träd-
gården framför huset på de cirka 30 närva-
rande Limhamnsborna. Det blev startskottet.
Monica ville inte vara ordförande, men hon 
hade åsikter och idéer om det mesta i fören-
ingen och hade en stor beredskap att själv 
hjälpa till. Hon var med och valde styrelse, 
skapade stadgar där varje ord vägdes på 
guldvåg och ältades. Deras protester lönade 
sig, vi har fortfarande kvar föreningen och 
några vackra historiska jugendbyggnader och 
andra 1800-talsbyggnader längs Strandgatan.
Hon var en stor Limhamnskännare och delade 
gärna med sig av sitt kunnande. Monica satt 
med i styrelsen för flera andra föreningar, 
bland annat SVEA och Limhamns Konst-
förening.
På den lilla fritid som blev kvar sysslade 
hon med att dreja, måla porslin, batik, väva, 
silversmide, sticka och så målade hon många 
tavlor.
Vi i styrelsen saknar henne.

Styrelsen
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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 @ o c e a n wo od. s e

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

Fönsterbyte. Som det borde vara.

Ett tryggare sätt 
att byta fönster.

Boka ett kostnadsfritt hembesök 
av vår lokala projektledare på:

020-78 00 00  |  www.morups.se

Styrelsen 2019

Ordinarie ledamöter:
Christer Westesson sekr.  Sarvgränd 2 F, 216 12 Limhamn  0708-777663
Tina Mörnstam  Sannagatan 15, 216 17 Limhamn  0733-514450
Carl Henric Hagéus  Caritasgatan 1, 216 18 Limhamn  040-159391
Christer Grimshorn  Tegnérgatan 43, 216 14 Limhamn  070-5924623
Sven-Erik Mauritsson  Gunnarstorpsgatan 23, 216 22 Limhamn  0705-402305
Roland Öhrstrand  Sidbäcksgränd 4, 216 20 Malmö  0700-916119
Ann-Christin Hansson, kassör  Gamla gatan 6, 216 12 Limhamn  040-89200
Roland Strömblad  Sundskajen 2 A, 216 13 Limhamn

Suppleanter:
Vacant

Adjungerade ledamöter:
Berit Carlsson Västra  Bernadottesgatan 30, 216 12 Limhamn  040-155685
Johanna Tjernström Högberg  Tegnérgatan 42, 216 12 Limhamn  0703-156116
Per-Erik Mases  Bülow Hübes Väg 9 B, 216 18 Limhamn  070-3926611
Lisbeth Enander  Lotshusgatan 5, 216 41 Limhamn  0768870381

Revisorer:
Peter Ludwig  John Lundvallsgatan 70, 218 31 Bunkeflostrand  040-510444

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

Valberedning:
Vakant

Bevarandegruppen sammankallande:
Ulla Hårde, journalist  Rosenstigen 8, 216 19 Malmö  070-7770617

Övriga ledamöter:
Agneta Sallhed Canneroth, landskapsarkitekt.  0709-341225
Olof Martinsson, stadsantikvarie.  073-4047259
Rasmus Altenborg, arkitekt.   073-0971300
Jenny Lind Tyrstrup, lärare.   070-8159393
Eva Dalin, Limhamnshistoriker

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).



30

Annonsplatser säljes
Vill du ha en annons i nästa års årsskrift?

Kontakta Christer Westesson, tel 0708-777663 
eller Sarvgränd 2 F, 216 12 Limhamn.

lmfinfo@gmail.com

Ekonomi

Tillgångar  
Bank 118 740,77 82 167,40 
Fordringar 0 0
 ------------- --------------------------
Summa tillgångar 118 740,77 82 167,40 
     
Skulder och eget kapital  
Balanserat resultat 82 167,40 86 345,49 
Årets resultat 11 398,37 -4 178,09 
Skulder 25 175,00 0
 ------------- --------------------------
Summa Eget kapital 118 740,77 82 167,40 
    
Limhamn i januari 2020     
Reviderad    
Peter Ludwig

Intäkter 
Försäljning 37 300,00 
Medlemsavgifter 23 320,00 
Annonsintäkter 10 050,00 
Gåvor 0
Ränta 0
Bidrag* 115 000,00
Övrigt 0
   -------------
Summa intäkter 185 670,00

Resultaträkning 2019-01-01--2019-12-31

Kostnader 
Bokkostnader 123 289,00
Bevarandepris** 14 162,00
Förrådshyra 561,00
Trycksaker 24 072,00
Försäkring 2 630,00
Porto/Pg-, bank-avg 4 609,45
Hoddor 600,00
Hemsida 229,36
Lämnade bidrag 0
Personal 0
Medlemsavgifter 663,00
Övrigt 3 455,82 
 --------------
Summa kostnader 174 271,63 
 --------------
Årets resultat 11 398,37 

Balansräkning            2019-12-31            2018-12-21

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!

   *) Bidrag för utgivande av boken “Prisade hus”
**) Plaketter till 15 nya bevarandepris.



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


