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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.

Limhamns Miljöförening

R F Berg i blomsteräng. Foto: Birgitta Mörnstam.

Det är något speciellt med Limhamn, som
en liten stad i storstaden! En köping på cirka
10 000 invånare som 1915 blev en del av
Malmö. Limhamns miljö präglas av vår historia som fiskesamhälle och cementindustri.
Man mår väl av att se spår av historien. Det
grundar en på platsen. Närheten till vattnet,
fiskehamnen, småbåtshamnen och våra
gröna ytor ger luft och skänker i frid i sinnet.
Vi är en ideell förening och politiskt
oberoende. Föreningen bildades 1974.
Vi har fiskehoddorna på Strandgatan vid
Götgatan och vi ses ofta på Tegnérskolan
där Limhamns konsthall är.
Limhamns bebyggelsen, anser vi, ska behållas som inbjudande, vänlig och därmed
en trygg miljö. Vi verkar för att nybebyggelse anpassas till omgivningen och blir
variationsrik. Ett gaturum som inbjuder
till närvaro ger stor trygghet. Känn efter,
vilken miljö rör du dig gärna i och vilken
undviker du?
Man ska kunna bo och arbeta inom samma
område. Vi är emot att flytta arbetsplatser
ut från Limhamn och ersättas med täta
bostadsområden. Vi menar att 15-minutersstaden är en viktig väg framåt för att inte

bara minska miljöpåverkan, utan även för
att vi alla ska få en rimlig stresslös vardag.
Nära, är nyckelordet!
Våra butiker och restauranger behöver bästa
tillgänglighet för att Limhamns ska hållas
levande. Att handla och äta på Limhamn
ska vara enklare än att köra till köpcentrum.
Vid ny stadsplanering behövs mycket plats
för sådan företagsamhet och platser för
ungdomar att träffas. En levande miljö ger
oss trygghet att vistas på våra gator.
Vi vill väcka och stimulera intresset för
Limhamnsmiljön och hävda vår rätt till insyn i planeringsfrågor i ett tidigt skede. Stor
del av vår tid granskar och kommenterar vi
stadsplaner, ju fler vi blir ju lättare har vi att
påverka. Ämnen just nu, handlar om planering av byggelse på Övägens norra sida och
om småbåtshamnens eventuella utbyggnad,
söderut eller kanske norrut.
Tycker du som vi och vill vara med och påverka din boendemiljö så kom med i vår förening! Skicka ett e-post till lminfo@gmail.
com och/eller betala in medlemsavgiften.

Välkommen som medlem!
Limhamns miljöförening
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Verksamhetsåret 2021
Möten och sammanträden

Limhamns Miljöförening hade under Coronaåret 2021 tre allmänna medlemsträffar;
strandstädningen i början av maj, Öppna
hoddor i början av september och i början
av november ett ordentligt försenat årsmöte.
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Medlemmar

Föreningen har nästan 400 medlemmar.

Årsmötet med föredrag och utdelning
av Bevarandepriset

Vi skulle haft vårt 46:e Årsmöte i mars/april
2021 i Limhamns Konsthall (Fd Tegnérskolan). Men, Coronarestriktionerna gjorde att
vi valde att vänta med årsmötet. Och vi fick
vänta och vänta…
I början av sommaren hade vi tänkt göra ett
nytt försök med ett årsmöte utomhus vid våra
hoddor. Men då kom nya restriktioner som
begränsade sammankomster till max åtta
personer. Den 3 november hyrde vi CD-salen
på Folkets Hus och det blev äntligen årsmöte
med 42 deltagare.
Anders Reisnert delade ut 2021 års Bevarandepris för god byggnadsvård. Det var
två hus som belönades: Trindelvägen 3b,
som mottogs av Torbjörn Sandberg. Priset
gick även till Limhamns Museum, Soldattorpet, och mottogs av museiföreningens
representant Tor-Erik Jönsson samt av
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sofia
Heden och Anna Månsdotter som båda
representerade Malmö Stad. Anders Reisnert
läste upp motiveringarna och pristagarna
informerade om sina hus historia, visade
ritningar och fina bilder av renovering av
husen. Anders Reisnert tackade Kommittén
för god byggnadsvård medlemmar för deras
omfattande arbete.
Kommittén för god byggnadsvård ordförande Ulla Hårde berättade om fjolårets
belöning av villan på Ankarsmedsgatan 3.
Den 25 november 2020 överlämnades priset
direkt till pristagarna. Ulla berättade om

husets historia, visade ritningar samt nya
och gamla bilder av huset samt läste upp
motiveringen. Nuvarande ägarna berättade
mera om huset och visade generöst sina
privata bilder.
Det stadgeenliga årsmötet behandlade verksamhetsberättelsen, som angivits i årsskrift
2021, och den ekonomiska redovisningen
vilka båda godkändes. Revisorn rekommenderade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret vilket
bekräftades av mötet. Val av ledamöter i styrelsen genomfördes. Hälften med valperiod
på två år. Oförändrade medlemsavgifter för
år 2022 godkändes.
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag
att verka i enlighet med föreningens stadgar
och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor samt kommande aktiviteter.

Årsskrift 2021

Styrelsen arbetade under vintern med Årsskrift 2021. 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. Styrelsen vill rikta ett stort tack till
alla som på olika sätt bidragit med artiklar
och annonser till årsskrift 2021. Årsskriften
finns alltid tillgänglig på Limhamns bibliotek, i brevlådorna på våra hoddor, i väntrummet på vårdcentralen Capio, hos Däckcenter
samt i PDF-format på vår hemsida.

Strandstädningen

På lördagsförmiddagen den 2 maj hade
föreningen strandstädning runt våra fyra
hoddor vid Strandgatan/ Götgatan. Vi hade
städningen i samarbete med gruppen ”Håll
Limhamn rent” som organisationen ”Håll
Sverige Rent” står bakom. Vi hade en trevlig
dag. 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 5 september
och bjöd på kaffe. Malmö kommun rensade
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som vanligt Kåsehamnen. Carl-Henrik Hagéus har klippt gräset och grävt upp kardborrar. Bra jobbat Carl! Årets vandalisering
bestod i att ett fönster tryckts in på den svarta
hoddan och att bordet framför sofforna
förstörts. Föreningen visar gärna hoddorna
för intresserade personer och grupper. Höstmötet som vi brukar ha ställdes in på grund
av Coronarestriktionerna.

Hemsidan och Facebook

Vår hemsida www.limhamn.org och facebookgruppen Limhamns Miljöförening har
kontinuerligt uppdaterats under året.

Malmö Stads detaljplaner

Styrelsen har som vanligt besvarat remisser och besökt samråd angående flera nya
detaljplaner från Stadsbyggnadskontoret.
Handlingarna för samråd kan du hitta här:
https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/
Detaljplaner/Pagaende-planarbeten-ochantagna-detaljplaner/5621.html. Vi tittade
bland annat på samrådshandlingar för Öresundsgården, Dp 5621 som vill bygga till.
Vi fortsätter att bevaka alla förslag om nya
stadsplaner som berör Limhamn.

Övrigt

Även i år har vi fått gåvor i form av pengar
som inbetalts av medlemmar utöver årsavgiften. Tack alla givare!
Vi har haft gott samarbete med Limhamns
Konstförening, Limhamns Museiförening,
Po Limhamn och Gerhard Larssons Stiftelse.

Vår förening har inte haft någon ordförande
eller valberedning det senaste året. Det
innebär att medlemmarna måste komma
med förslag till nya styrelsemedlemmar. Det
finns säkert många bland våra medlemmar
som har erfarenhet av styrelsearbete tidigare
i livet. Vi söker alltså personer, som vill sitta
i vår styrelse. En garanterat intressant och
utvecklande sysselsättning där du knyter
nya vänskaper! Känner Du för att vill bidra,
eller känner Du någon annan som är lämplig,
tipsa oss.
Under våren 2021 tog det digitala arbetet i
hela samhället plötsligt fart, att zooma har
blivit ett verb för många yrkesgrupper, inte
bara fotografer. Allt fler började arbeta hemifrån. Hur skall föreningar verka i framtiden?
En ny utmaning väntar oss. När kan vi hålla
ett årsmöte igen?
En person som i många år satt i Kommittén för god byggnadsvårds arkitekt Hans
Olsson, gick bort under året. Vi känner
stor saknad. Längre fram finns en artikel
tillägnad Hans.
Vi i styrelsen vill gärna engagera fler medlemmar i föreningens arbete och även i
styrelsen vill vi ha fler personer. Hör av dig
till oss på LMFINFO@gmail.com

Styrelsens tips

Vill Du ha affärer i Limhamn i morgon
också? Gynna då de vi har redan i dag!
Styrelsen

VIKTIG INFORMATION
GLÖM INTE ATT MEDDELA OM DU BYTER E-MAIL ADRESS
Ange gärna er E-postaddres när medlemsavgiften betalas eller skicka den
till LMFINFO@gmail.com.
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Kalender 2022
Årsmöte:

Torsdagen den 7 april kl 18:45 om pandemirestriktioner tillåter
• Utdelning av 2022 års Bevarandepris
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Föreläsning Märkvärdigheter på Hyllie av Robert Wahlström Harr,
han är ansvarig för facebookgruppen Limhamn ur ett historiskt
		perspektiv.
• Folketshus CD-salen
Strandstädning: Söndagen 7 maj kl 10-12 har ”Håll Sverige Rent” – ”Nordiska kust		
räddardagen”. Tillsammans hindrar vi skräp från att hamna i havet.
		
Denna dag samarbetar vi med ”Håll Limhamn Rent”.		
		
Samling vid våra hoddor, vid korsningen Strandgatan/Götgatan
		
för städning av stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps bad
		
strand. Ta gärna med kaffekorg.
Öppna hoddor:
Söndag 4 september kl 15-17. Föreningen bjuder in till knytkalas 		
med fika i solen vid hoddorna. Välkommen!
Höstmöte:
Datum och tema är ej bestämt. Information kommer på vår hemsida
och mejlas till de medlemmar som har angivit e-postadress.

Limhamnsvägen 109 B, tel. 040-15 52 90
Öppet: Mån–Torsd 7–18, Fred 7–16
Lunch 12–13
www.dackcenter-autosport.se
info@dackcenter-limhamn.se

DÄCKCENTER
AUTOSPORT
Limhamn

med BMW Service
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Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2021
Det vita huset vid Trindelvägen 3 b i Sibbarp

Många av de tidiga sommarvillorna på Sibbarp har omvandlats eller försvunnit under
årens lopp. Det är därför med glädje som
Bevarandepriset år 2021 tilldelas det vita
huset med de vackra bågformade fönstren
vid Trindelvägen 3b. Efter 25 års renove-

ringsarbete på helger och lediga kvällar har
husets ägare varsamt plockat fram 1905 års
arkitektur som dolts bakom igenspikade
fönster, masonitskivor och flagnande plastfärg. En inspirerande kulturgärning!

Järnvägsgatan 37 på Limhamn • Tel: 040-15 77 91
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Soldattorpet vid Limhamnsvägen 102

Det är fantastiskt att det lilla ljusblå soldattorpet fått står kvar där i ensamt majestät
vid den brusande Limhamnsvägen. Att det
undgått rivning, förtätning eller ombyggnad.
Byggt under 1800-talet, noterat som bostad
åt indelta soldater år 1887. Det är ett klassiskt Limhamnshus med gesimsprydda,
putsade väggar, spröjsade fönster och en fin
pardörr. Det är ett välskött och vackert hus.
Finare symbol för det gamla Limhamn får
man leta efter.

Det är numera ett hembygdsmuseum, invigt
år 1959 och ägt av Malmö stad, som i sin tur
överlåtit omhändertagandet till Limhamns
Museiförening, bildad 1956. Det är en
levande kulturmiljö där museiföreningen
bjuder på dans kring midsommarstången och
låter besökare kika in i det lilla torpet för att
se hur man bodde förr i tiden. Soldattorpet
tilldelas Bevarandepriset 2021.

Kommittén för god byggnadsvård, Limhamns Miljöförening:

Ulla Hårde, journalist och författare (ordförande)
Anders Reisnert, tidigare stadsantikvarie i Malmö stad
Agneta Sallhed Canneroth, landskapsarkitekt,
enhetschef på stadsmiljöavdelningen, Malmö stad
Ulrica Altenborg, fastighetschef, Stena Fastigheter
Eva Dalin, Limhamnshistoriker och författare
Anna-Margrethe Thagaard, arkitekt och författare
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Från koks till bergvärme, att få ett hus energisnålt

Min frus familj köpte fastigheten 1936 och
2005 gavs vi möjligheten att överta huset
från min svärfar.
Vi kommer här beskriva våra val och tillvägagångsätt som gjordes för att få en god
boendemiljö.
Vi började titta på möjligheterna att renovera
och modernisera fastigheten. Då tog svärfar,
på eget bevåg, in en besiktningsperson för
att med sin expertis ge oss råd i hur vi skulle
kunna ta oss ann renoveringen. Besiktningsrapporten som svärfar kom tillbaka med gav
oss lite olika perspektiv. Att renovera hade
varit svårare ur aspekten att få ett lika bra
hus som ett om nytt och då till en rimlig
kostnad. Att riva och bygga upp huset igen
med moderna materialval skulle framför allt
ge oss ett bättre hus. Valet blev enkelt då vi
planerade för ett långsiktigt boende.
Vi plockade bort eternittaket och under det
fanns ett gammalt ribbat takpapp. Under
takpappen fanns också rester av ett spåntak.
Vi tyckte att takpappen harmoniserade med
husets själ och det var en viktig del för
återskapande av den gamla karaktären på
huset. Vi hade fått till oss att svart takpapp
kunde blir hiskeligt hett under varma sommardagar, så det blev ett extra lager isolering som givetvis också bidrar till mindre
värmeförbrukning under vinterhalvåret.
Ovanvåningen var tidigare en kallvind.
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Det ursprungliga huset hade en enkel ytterdörr samt en innerdörr emot gatan. I detta
fall valde vi att ersätta den med en modern
pardörr. Pardörren kändes dock lite för
modern interiört. Idéen om att åter skaffa
en innerdörr var nog inte så dum, tänkte
vi. Vi letade gamla dörrar på blocket och
hittade tillslut en som passade. Den gav oss
inte bara ett interiört lyft utan även bättre
isolering. Den gamla tanken om extra värme
och ljudisolering ifrån gatan blev lika aktuell
nu som då, trots nya material.
Husväggen på ovanvåningen till ena grannen bestod av en tunn trävägg. Svärfar berättade om sina barndomsminnen där man på

gott och ont kunde höra allt vad grannarna sa
och vise versa. Såklart byggde vi en separat
ny vägg i anslutning till den gamla träväggen, vilket borgade för bättre isolering och
brandsäkrare miljö för oss bägge.
På tomten fanns en brunn som försåg huset
med vatten. Vi vet att det 1948 drogs det in
vatten och avlopp. Enligt kvittot från Lindsjö & Ernheim kostade denna investering
1950 kr. Vi bytte dock ut alla inkommande
ledningar från gatan.

Kvitton från 1948 och 1954

Det gamla huset var byggt med lertegel och
därefter pustat. Husgaveln hade tegelstenar
så kallat ”lommategel” som vi plockade
ner, sten för sten. De visade sig finnas i
dubbel upplaga vilket gjorde att de fina
tegelstenarna även räckte att klä den nya
tillbyggnaden inåt gården. Det kan också
nämnas och förtydligas att vi byggde ihop
boningshuset med tidigare komplementsytor
dvs ytor som tidigare var en målarverkstad,
tvättstuga och ett förråd för koks och ved.
Sammantaget ökade vi boendeytan från ca
70m2 till ca 130m2.
Då vi nu valde att bygga upp huset på nytt
behövde vi även följa dagens rekommendationer och en av dessa var en invändning
takhöjd om 2 400 mm. Det gamla huset hade
en innertakhöjd om 2 000 mm. För att få
samma plushöjd som den gamla existerande
utvändiga takhöjden, var lösningen att gräva
nedåt.

Då det gamla huset stod på en torpargrund
och hade fuktskador på det sydvästra hörnet, gjöt vi den nya plattan med vattentät
betong och givetvis adderade vi på en rejäl
dränering.
I det gamla huset fanns en kupa som väter
mot innergården. För att kunna få en optimerad ovanvåning med mer ljusinsläpp och
större boyta adderade vi även två nya kupor
mot gatan.
Det gamla huset värmdes upp av två olika
spisar dels ved, dels kocks. Installation
av en värmeledningspanna gjordes 1954
och kostade då 674:45 kr. Vi fastnade för
vattenburen golvvärme som vi placerat i
samtliga golv. Vi hade möjlighet att borra
för bergvärme som kompletterades med en
frånluftsfläkt vilket ger bättre värme och
cirkulation. Bergvärmehålet borrades till ett
djup av 177 m. En kontrast till den gamla
brunnen som var 4 m djup.
Vidare har vi kompletterat med en ny kamin
som ger värme vid kalla vinterdagar. För att
ej stjäla uppvärmt syre till eldningen gjöt vi
in ett ventilationsrör i plattan som ansluter
direkt på kaminen och därmed syresätter den
med luft utifrån.
Det gamla huset hade en ventilationsventil
som numera pryder vårt matrum. Sju har
tillkommit, givetvis i samma stil som den
gamla.
Vid tiden för när vi byggde vårt hus var
BBR´s (Boverkets Byggregler) krav på uppmätt energianvändning 110 kWh/m2 och år.
Vår beräknade specifika energianvändning
är 53kWh/m2 och år, vilket då var 51%
lägre än BBR’s krav på uppmätt specifik
energianvändning.
Vi flyttade in i vårt nya hus 2009 och nu,
ett drygt decennium senare är ambitionen
att montera upp solceller på gårdstaket.
Beräknad elproduktion är ca 10 000 kWh/
år. Det hade varit fint om vi kunde lagra
sommarens produktion till vintern. Med
teknikens utveckling kanske det går om
några år.
Text och foto: Claes Lindh
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Miljöprogrammet för Malmö saknar miljömål
mot nedskräpningen

Foto: Shutterstock/Håll Sverige Rent

I höst har ett 32-sidigt annonsblad från
Malmö Stad om dess Miljöprogram 2021
– 2030 kommit två gånger som bilaga i
Sydsvenskan. Miljöprogrammet har tolv
miljömål med tre prioriterade målområden
och är ett styrdokument för stadens nämnder,
förvaltningar samt för malmöborna. Den
innehåller ord som; ”Malmö skall ska vara
ett föredöme, ha en miljö- och klimatpolitik
i framkant och att fortsatt ta täten. … den
gröna ledstjärnan. Malmö har varit en internationell förebild samt skall vara en ledande
miljöstad”. Miljöprogrammet återfinns här
https://malmo.se/miljoprogram.
Det är bra och utmärkt för de angivna
miljömålen avsedda för det organiserade
miljöarbetet i den cirkulära ekonomin. Men,
men, varför nämns inte elefanten i rummet? Nedskräpningen av gator, parker och
stränder!

Varför är nedskräpningen inte med i
Miljöprogrammet?

Jag och många anser att nedskräpningen i
högsta grad är en miljöfråga! Tyvärr finns
inget nämnt om nedskräpningen, som vi
malmöbor dagligen ser och utsätts för! Ej
heller vad den består av och aktiviteter
mot den. Det är en trygghetsfråga! Styr-

dokumentet för miljön i Malmö blundar
till en del för verkligheten! I avfallshierarkin finns skräpet inte med! Varför
förtiga det som inte fungerar? Varför utelämnas en så synlig, självklar och uppenbar
miljöbelastning som nedskräpningen?
Nedskräpningen begränsas dock av Gatukontoret som ansvarar för renhållningen. De
sopar upp efter att nedskräpningen har skett.
Det är ju bättre att minska nedskräpningen
så att renhållningen kan minskas. Jag vill
framhålla att Gatukontoret gör ett gott
arbete inom sina budgetramar. Kunskap
om havet som slutstation för mycket skräp,
om det inte plockas upp, finns hos Marint
Kunskapscenter i Malmö. Mikroplaster
skadar livet i havet.
Eftersom nedskräpning är straffbar bör
Miljöprogrammet hjälpa till så att lagar
efterlevs.
Söker man i det 17-sidiga Miljöprogrammet
efter ”skräpord”, SAKNAS alla följande ord
helt! Nedskräpning, skräp, plast, mikroplast,
plåt, burk, glas, fimpar, prillor, konfetti,
tuggummi, råttor, klotter, fyrverkerier, elsparkcyklar, underhåll, Håll Sverige Rent,
Skräprapporten, Skräpplockardagar, Kusträddarna, Städa Sverige.
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Däremot används ordet miljö 121 gånger,
klimat 25, hav 10, hållbarhet 5, förorening
5, resiliens 4 samt miljöstad 1 gång(er)…

Miljöprogrammet behöver
kompletteras!

Jag, och många med mig, anser därför att
Miljöprogrammet behöver kompletteras
med nedskräpningen som eget miljöområde med sina miljömål. Det behövs mera
verkstad än fina ord om vad som skall göras
mot nedskräpningen. Annars liknar Miljöprogrammet vad Greta beskriver världens
miljöarbete som; B.. .l. ..a.
På mycket undanskymd plats på Malmö
Stads hemsida finns den rankning Håll
Sverige Rent gör om kommunernas insatser
mot nedskräpning. År 2020 har Malmö plats

26, från att ha haft plats tolv år 2015. Hur
rimmar detta med de stora orden ovan?
Vad görs för att förbättra placeringen?
Denna försämring borde i stället utlösa en
kraftansträngning inom Miljöförvaltningen
till att mobilisera ett förbättringsarbete av
alla i staden.
Nej staden kan bättre! Kraftfulla åtgärder
kan i stället göras med högre budgetar och
insatser mot attityder och beteenden hos
allmänheten. Vissa grupper av allmänheten
är överrepresenterade vid nedskräpning med
förpackningar. De bör uppmuntras extra att
inte skräpa ned.
Var är styrdokumentet och planen mot
nedskräpningen?
Per-Erik Mases

Stor sortering av Färsk/Rökt fisk, Skaldjur & Delikatesser.
Restaurang
Välkomna!
Strandgatan 17 B, Limhamn, Tel: 040-15 24 70

www.limhamnsfiskrökeri.se
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Brunslockspoesi

Regnet hänger i luften
och staden i regnet:
en flytande framtid,
ett flygande förflutet,
där molngrå murar
faller i spridda skurar
av ögonblick
mellan himmelskt
och kommunalt.
A-brunnar och K-brunnar i all ära – men
vad sägs om poesibrunnar? Malte Perssons
regninspirerade dikt är ingjuten i de 63
kilo tunga brunnslocken och läggs runtom
i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.
Locken läggs istället för vanliga lock, i år är
det 32 stycken. På Limhamn finns ett lock
på trottoaren utanför Willys.
Brunnslockspoesin är ett sätt att få fler att
vända blicken mot gatan och upptäcka såväl
poesi som regn – och vart regnet tar vägen.

Den väcker på ett lustfyllt sätt frågan om
vattnet i staden och hur vi bygger städer
som tar hand om regnet på ett klokt och
hållbart sätt.
Brunnslockspoesi startade som ett projekt
inom Rain Gothenburg, en av Göteborgs
satsningar inför stadens 400-årsjubileum.
Nu har också VA SYD hakat på. Malte
Persson är den tredje Brunnslockspoeten
att utses, men den första att också synas på
sydvästskånska brunnslock.
De nya brunnslocken byter ut gamla som
ändå skulle bytas ut och kostnaden ligger på
ungefär 2 000 kronor per lock. Kostnaden
tjänas troligen jättefort in, om bara en eller
två personer tar till sig budskapet och tänka
på vad de spolar ner i toaletten och hur de
tar hand om sitt regnvatten.
Text och foto: Tina N Mörnstam
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Marknad med tivoli på Limhamn

Sommarnöje på Limhamn

Alla som ville, kunde besöka en marknad
med tivoli på Limhamn sensommaren
mellan 6–15 augusti. Marknaden hölls på
Sibbarpsfältet strax norr om campingen. På
marknaden fanns allt från kläder, skor och
verktyg till leksaker, hundmat och vaxdukar.
Bland karusellerna på tivolit kunde man
svingas i en pendel fram och tillbaka högre
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och högre tills den helt slog runt. Det fanns
också Pariserhjul, minitåg, vals-karusell
och spöktåg. För den hungrige fanns varm
korv, Langos, brända mandlar, glass, frukt
och bär. Marknaden var ett trevligt inslag i
sommaren med möjlighet till underhållning
för både stora och små.
Text och bild: Carl Henrik Hagéus

Är inte miljövård också en fråga om bemötande?

I ett land där allemansrätten gäller och hur
vi skall förhålla oss till jakt-, fiske- och
odling och som går tillbaka till hednatid ett
bevis på medvetenhet och ett miljövårdande
ställningstagande som inte är något nytt eller
okänt. Även om det ibland blir ett och annat
misslyckande för oss eller när naturen tar
sina egna vägar, så undrar jag och många
med mig om det inte finns en annan sida av
miljötänkandet som växer fram på ett oroande sätt i våra dagar.
Det handlar om hur vi människor förhåller
oss till varandra i de uppkomna förändringar
som sker runt om oss i vardagen. Det handlar
om hur var och en upplever förändringar och
hur vi uttrycker detta i den allmänna debatten
och i vårt bemötande av varandra.
På Limhamn har vi bara under det senaste
årtiondet upplevt radikalt stora förändringar
bara i vår närmiljö. Det handlar om både
nybyggnation, trafikpolitik och annat som
gör att vi inte längre känner igen det
Limhamn vi en gång växte upp i. Det är
inte så att Limhamnarna skulle vara särskilt
emot utveckling. Men när förändringen går
tygellöst fort över större delen av vår gamla
köping, ja då är det fullt naturligt att många
uttrycker sin oro och sina tankar om detta på
många mediekanaler.

En hård ton har utbrett sig i argumenteringen
för olika åsikter. Ytligt sett kan man tala om
de som är för eller emot en ”utveckling”. Det
har också växt fram en tydlig generationsklyfta i dessa frågor. Klart att det måste bli
så då de största referenserna till förändring
är mest uppenbart bland de äldre. Femtio
års skillnad kan upplevas som skillnad i två
olika kulturer.
Det är kanske just vad det är? Att vara
fysiskt uttröttad efter en arbetsdag, eller att
vara psykiskt uttömd är kanske en skillnad
man kan uppleva i olika generationer. Men
en anställning är lika viktig för alla. Vilken
betydelse har det om man avslutar dagen
med den nedgående solen, eller om vi har
lampor och mediekanaler runt oss igång hela
dygnet runt?
Bara genom att fundera lite över hur vi
alla på olika sätt upplever förändringar så
behöver man inte ”spetsa” sina argument
med ”idiot”, ”bakåtsträvare” eller andra
svavelosande uttryck som gör att man avlägsnar sig från en dialog som bättre borde
leda till förståelse och omtanke för varandra.
Ingenting brukar vara helt rätt eller därvid
helt fel heller.
Om ingenting är helt rätt så kan man uppleva
glädjen i att få flytta till ett modernt boende
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som ett framåtskridande. Men där någon
tycker att nybyggnationerna inte är helt rätt
utförda eller har samlats för tätt i ett område
så tycks man vara bakåtsträvande i sina
argument. Är det inte så att många gånger
blir våra argument som nutida elsparkcyklar,
felparkerade och i vägen för mer framkomliga argument.
Vi skall inte sluta att arbeta för sådant vi
tycker är viktigt och var generation bär
givetvis på viktiga lösningar. Inte ens mark-

nadskrafterna eller myndigheter har helt
rätt. En samverkan ger troligen det bästa
resultatet i tanken på hur vi utformar vår
närmiljö. Så vi måste emellan oss och av
nödvändighet använda öronen mer än munnen. Vi bör också anstränga oss mer i vårt
framförande av argument och bemötandet av
en medmänniska. Saklighet och vänlighet är
som en snöplog där dumheten står i drivor.
Text och bild: Robert Wahlström Harr

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
www.hemplansbyggplat.se

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

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!
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Återplanteringen på Sibbarp

Nyplanterade träd på Sibbarp bredvid kallbadhuset

Limhamns miljöförening har länge hoppats
på en återplantering av de träd som fälldes
på Sibbarp för många år sedan i samband
med att de gamla toaletterna revs och nya
byggdes. Vi har tidigare fått ett utegym och
nu äntligen växer det nya träd på Sibbarp.
Tidigare stod träden i linje utmed kusten,
denna gång fann man det är ett bättre alternativ att plantera dem i små grupper. Man
har valt oxlar eftersom de är robusta och
hör till Skånes kustfauna, med andra ord
ett säkert kort.

En trevlig nyhet är att det planeras en hel del
plantering av träd på Limhamn de närmsta
åren. Det är stora behov att ersätta träd som
är fällda eller kommer att behöva fällas.
Vilka som kommer ersättas i år är ännu inte
bestämt.
Tackar för informationen från Johan Nilsson
och Mattias Thelander på avdelningen Park
& Gatuenheten, Malmö Stad.
Text och bild: Tina N Mörnstam

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

För personlig service kontakta Peter Magnusson

0708-15 67 41

Limhamnsvägen 111-113, Limhamn

www.alltiglas.se

E-mail: alltiglas@telia.com
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Betongkonstverk

Plötsligt var de där, de små konstverken i
betong. Känns passande här på Limhamn
med vår historia av cement. När man är ute
och strosar dyker man på dem lite här och
där. De föder nyfikenhet och glädje. Var
kommer de ifrån? Vem har skapat dem? Vad
är budskapet?

Malmö Stad uppskattar inte
betongkonsten utan tar bort den.

Figuren som inte fick vara kvar.
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Skaparen kallar sig BetongBror och har ett
instagramkonto: https://www.instagram.
com/betongbror/. Här finns bilder på konstverken och lite hjälp på hur man hittar dem.
Ett trevligt mål för en promenad.
Text och bild: Tina N Mörnstam

Explorerprojektet på Limhamn

Lasse Twetman på Explorer före renovering

Lasse Twetman bor i stort sett på kajkanten
till Norra ﬁskehamnen. Alldeles utanför
hans terrass hade i ﬂera år legat en gammal
risig illa medfaren ﬁskebåt med namnet
Explorer. Den verkade helt övergiven och
blev efterhand risigare och risigare. Sedan
han ﬂyttat in hade han reagerat och funderat
över detta. Explorer väckte mer och mer
hans intresse. Vid en fest tillsamman med
några kompisar förevisade han och berättade
om båten. Efterhand som festen fortskred
nämnde han att han eventuellt tänkte köpa
och restaurera båten. Hans kompisar skrattade åt detta och ansåg att det var en totalt tokig idé. Detta bland annat med anledningen
att Lasse inte på något sätt var känd för att
vara en båtmänniska.
Hans intresse för båten fortsatte och gjorde att
han ville ta reda på vem som var ägare. Efter
ett halvårs detektivarbete visade det sig vara
en konstnär som blivit sjuk och därför hade
ringa intresse av båten. Efter många om och
men och en hel del förhandlingar ﬁck Lasse

sommaren 2020 köpa båten. Han bjöd åter
sina kompisar till en fest, där han informerade
om att han köpt Explorer och hade planer på
att rekonstruera henne. Oaktat att kompisarna
var skeptiska till detta projekt ställde de upp
och de bildade ett ideellt sällskap - ”Bevara
Explorer på Limhamn”.
Därefter har de gemensamt sedan sommaren
2020 ideellt jobbat med båten. Ingen av dem
hade några fackkunskaper avseende båtar
eller båtrenovering. Dock har två båterfarna
limhamnsbor medverkat i projektet och varit
till stor hjälp. Det är snickaren Inge Mattisson och motorexperten Arne Sjöstedt.
Hittills har Twetman och hans vänner i
Explorer-sällskapet lagt ca 1 000 arbetstimmar på båten. Sedvanligt båtjobb med
skrapning och målning har varit omfattande.
Bland annat fanns behov att måla skrovet
med tre lager färg. Det har på vägen uppstått en del svårlösta problem. Båten har en
tändkulemotor vilken tagit sex månader att
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få i funktionsdugligt skick. En anledning
var att det behövdes ett speciellt skiftesrör
vilket med svårighet kunde anskaﬀas. Det
gick också åt ungefär 100 arbetstimmar för
att ordna båtens elsystem. Restaureringen
av Explorer har hittills totalt kostat 15 000
– 20 000 kr.
Flera limhamnsföretag har ställt upp och
sponsrat projektet. Detta, plus medlemsavgifter har ﬁnansierat restaureringen.
Sällskapet består för närvarande av 25
medlemmar, varav ett 10-tal varit aktivt
involverade i renoveringarna. Årsavgiften
är 1 200 kr, vilket efter arbetsinsats ger
möjlighet att använda båten och deltaga i
framtida arrangemang. Det ﬁnns bland annat preliminära planer på att ordna utﬂykter
till Dragör. Vidare blir medlemmar via
WhatsApp löpande informerade om vad som
händer i projektet. Enligt Twetman ﬁnns det
utrymme för ﬂer medlemmar. Finns sådant
intresse kan han kontaktas.
Lite data - Explorer är en 23 fots Snipa
byggd 1958 på Saxemara båtvarv i Ronneby.
Från början som en öppen ﬁskebåt med
styrhytt (kajutan senare tillbyggd). Den har
haft hemmahamn på Hasslö och bedrivit
laxﬁske i Blekinge Skärgård. Båten har kvar
sin originalmotor, en Seﬄe tändkulemotor
på 15 hk med en toppfart 7 – 8 knop.
De ﬂesta av oss har troligen minne av
det karakteristiska motorljudet från en
tändkulemotor. Detta rytmiskt pittoreska
”dunk-dunkande” som ofta ”förr i tiden”
kunde höras i de ﬂesta skånska ﬁskehamnar.
Detta ljud verkar numera tyvärr vara ganska
ovanligt. Explorer lär enligt uppgift vara den
enda båten med fungerande tändkulemotor
som nu ﬁnns kvar i Limhamn.
Med köpet av Explorer och bildandet av
sällskapet påbörjades också ett cancerprojekt. Symbol för detta är den svart/
vit/röda strandskatan i trä som kan ses
lite varstans i Limhamn. Sådana sitter ofta
på Twetmans terass. Strandskatan ﬁnns
också som ”galjonsﬁgur” på samtliga båtar.
Strandskatan tillverkas av Twetman och
Inge Mattisson. Den ﬁnns till försäljning
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för 500 kr varav huvuddelen går till cancerprojektet. Allt överskott från sponsorer
och medlemsavgifter går likaledes till detta
projekt.

Strandskatan

Twetman och Explorersällskapet har inte på
något sätt fallit till ro. Explorer beräknades
som färdigrestaurerad sensommaren 2021.
Detta frånsett en del inredningsdetaljer som
ska kompletteras. Det ﬁnns dock som bekant alltid ett omfattande underhållsarbete
med båtar och särskilt sådana byggda av trä.
Två nya båtar med vissa renoveringsbehov
har också efterhand införskaﬀats. En 25
fots Snekke (Snipa) med namnet ”Absolut”
byggd 1972 i Norge. Den kan för övrigt
beskådas bredvid Explorer där den ligger
förtöjd i Norra ﬁskehamnen. Sällskapet har
också köpt en 25 fots Koster byggd 1910 vid
namn ”Celina”. Denna är för övrigt i ett relativt gott skick. Denna ligger just nu upplagd
på Norra Fiskehamnens uppläggningsplats.
Det ﬁnns planer på att döpa om denna till
”Strandskatan på Limhamn” och måla den
vit/svart/röd. Detta för att den är tänkt som
en symbol för den nämnda strandskatan och
Cancerfonden.
Twetmans initiativ till projektet Explorer
var till en början tänkt som en social aktivitet för gamla vänner, utvecklades efterhand
med bidragsgivande till Cancerfonden.
Projektet har också väckt allmän uppmärksamhet i Limhamn. Kajen där Explorer

Till vänster Absolut, till höger Explorer efter renoveringen

ligger förtöjd är ofta en samlingsplats för
hamnﬂanörer som gärna stannar för att prata
båtliv och ställa frågor.
En ofta förekommande fråga är om båtarnas
namn Explorer och Absolut har med alkohol
att göra. Detta förnekas och förklaringen är
att Explorer hade namnet från början och
ﬁck behålla detta. Tanken med sällskapets
båtar är att de skall bevaras och ﬁnnas kvar
i Limhamn. Därför döptes den andre till
Absolut vilket skall tolkas som ”Absolut

på Limhamn”. Några bänkar har också
placerats på kajen intill Explorer. En har
texten ”carpe punctum”. Vilket betyder ”att
ha en strävan i livet, att fånga ögonblicket.”
Detta verkar också vare en del av Twetmans
livsﬁlosoﬁ.
Explorerprojektets och sällskapets motto
och huvudmål är att behålla och bevara
båtarna i/på Limhamn.
Roland Strömblad

ROSENGRENS KONSTGJUTERI
Tillverkning av gjutna

Metallskyltar, Bokstäver, Design, Konst m.m.
Besök vår shop med lasergraverad kristall: www.crystalsweden.com
Gottorpsvägen 56, 218 45 Vintrie
Tel: 040-15 24 50, fax: 040-16 29 86
www.rngroup.se

E-mail: info@rngroup.se
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Minnesord över arkitekt Hans Olsson

Hans Olsson, arkitekt.
Foto: Marie Åkerström-Olsson

Arkitekt Hans Olsson avled den 22 juni år
2021 efter ett långt och innehållsrikt liv.
Han blev 85 år. Vid sidan av sina många
tunga uppdrag som planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Malmö var han under
tjugosex år en aktiv medlem av Kommittén
för god byggnadsvård i Limhamns Miljöförening.
Hans Olsson hade inte bara en förmåga att
lyfta fram intressanta hus som på olika sätt
bidrog till att göra Limhamn till en attraktiv
stadsdel – han var en ovanligt mjuk och
behaglig personlighet. Få kunde trollbinda
en åhörarskara som han. Engagemanget
för människor och miljö fick hans ögon att
lysa. Skildringarna av vandringarna i Limhamn framfördes dessutom med en vänlig,
lätt blekingsk accent. Hans Olsson växte
nämligen upp i Asarum, numera en del av
tätorten Karlshamn.
Vad vi inte visste var att Hans Olsson egentligen var en upptäcktsresande.
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Han hade nämligen haft en stor del av
världen som sin arbetsplats. Efter arkitektexamen vid Chalmers i Göteborg for
han till Tanzania och arbetade där i tre år.
Därefter styrde han kosan mot Västindien
och Barbados där han enligt tillförlitliga
källor tillbringade några av sina lyckligaste
år. För att inte tala om tiden i Afghanistan
och Zürich. Så man kan fråga sig varför han
styrde kosan till Malmö. Men det gjorde han.
År 1979 anställdes han vid stadsbyggnadskontoret i Malmö där han blev ansvarig för
en lång rad översiktsplaner med tyngdpunkt
på Toftanäs, Ön och Limhamns hamn samt
Hyllievång, Bunkeflostrand och Klagshamn.
Ett av de större uppdragen var att medverka
till utvecklingen av ett långsiktigt miljöprogram för den europeiska bomässan Bo01 på
Kockumsområdet i Västra hamnen. Hans
Olsson arbetade då med detaljplanen för
området med den nya bebyggelsen – ett
omfattande projekt som blev internationellt
berömt och som fortfarande lockar besökare
från när och fjärran. Och vem kunde berätta
levande om vattnets väg och de andra miljösatsningarna i den nya bebyggelsen om inte
arkitekt Hans Olsson? Efter sin pensionering
år 2001 fortsatte han med de uppskattade
guidade turerna under många år.
Under tiden på stadsbyggnadskontoret träffade han också Marie Åkerström som blev
hans hustru och som flyttade in i det fina
gatuhuset på Tycho Brahegatan som Hans
hade renoverat. Hans och Marie utvecklade
också många gemensamma intressen. Han
målade i akvarell och olja, hon var en skicklig fotograf. Och är det fortfarande. Det är
hennes fina bild på maken Hans som pryder
denna minnestext.
Dottern Julia från ett tidigare äktenskap
följde sin pappa i spåren och utbildade
sig till arkitekt, numera verksam i södra
Tyskland.
Ulla Hårde
Kommittén för god byggnadsvård i
Limhamns Miljöförening
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Ekonomi
Resultaträkning 2021-01-01--2021-12-31
Intäkter
Medlemsavgifter
Annonsintäkter
Gåvor
Ränta
Bidrag
Övrigt

29 235.00
9 950,00
400,00
0
0
0

Summa intäkter

39 585,00

			-------------

Kostnader
Bevarandepris
Förrådshyra
Trycksaker
Försäkring
Porto/Pg-, bank-avg
Hoddor
Hemsida
Lämnade bidrag
Personal
Medlemsavgifter
Övrigt
Summa kostnader
Årets resultat

Balansräkning

2021-12-31

0
1 084,00
22 504,00
2 853,00
3 240,00
0
0
0
0
676,00
2 992,00
-------------33 349,00
-------------6 236,00

2020-12-31

Tillgångar		
Bank
136 216,77
129 582,77
Fordringar
0
1 500.00
--------------------------------------Summa tillgångar
136 216,77
131 082,77
					
Skulder och eget kapital		
Balanserat resultat
129 980,77
93 565,77
Årets resultat
6 236,00
36 415,00
Skulder
0
1 102,00
--------------------------------------Summa Eget kapital
136 216,77
131 082,77
				
Limhamn i februari 2022					
Reviderad				
Peter Ludwig

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