
SHOPPING • TRENDER • TIPS • INTERVJUER • NYBYGGEN • SPORT • PÅ STAN 

LIMHAMN
Limhamn-Bunkeflo  •  Klagshamn  •  Tygelsjö  •  V Klagstorp

APRIL 2015
FÖR ETT LEVANDE LIMHAMN ETT SAMARBETE MELLAN STADEN, FASTIGHETSÄGARE, HANDEL, IDEELLA FÖRENINGAR OCH NÄRINGSLIV

Vårkänslor



WWW.VOLITOFASTIGHETER.SE

Nu har vi lediga kontors-  
och lagerlokaler med  
perfekt läge på Limhamn.  
Hit kommer du enkelt på 
cykel och har lika nära till 
Limhamns fina utbud av 
service, butiker och gemyt 
som till sillamackor och 
lunchpromenader i små-
båtshamnen. Behöver du 
hämta och lämna barn 
under dagen, sitter du 
bara ett stenkast från 

Limhamns skolor och 
dagis. Dessutom är  
läget perfekt för dina 
besökare, med smidiga 
anslutningsvägar och  
bra parkeringsmöjlig- 
heter. Just nu finns ytor 
från 150–1 200 kvadrat-
meter lediga och vi  
anpassar enkelt lokal-
erna efter verksamhet. 
Slå en signal redan idag, 
så berättar vi mer. 

HÖR AV DIG,  
SÅ KOLLAR VI LÄGET!

Carl Brodelius
040-664 47 24
carl.brodelius@volito.se

Victor Sadner
040-664 47 26
victor.sadner@volito.se

NJUT AV ETT KONTOR PÅ LIMHAMN NÄRA HAV, HEM OCH SKOLA

Nära



Nu bjuder vi åter in hela staden! Och det är härliga 
evenemang som vi lockar med. Den traditionella Påsk-
paraden, vårt unika Valborgsfirande, Vårmarknad och 
Loppis. Den populära Allsång vid Havet och så förra 
årets nytillskott, den välbesökta Hamnfestivalen. Det är 
dagar då vi fyller vår del av Malmö med lite extra färg, 
musik och ett härligt folkmyller.

Vi har en unik potential här vid vattnet, det ljuvliga småstadslivet 
precis granne med storstadspulsen. Blickar vi över Sundet så ser 
vi ett liknande småstadsliv i danska Dragör. Det är en klassiker att 
segla mellan oss och jag är övertygad om att vi kan hitta spännande 
samarbeten. 

Vår vitala stadskärna och småbåtshamn tillsammans med det 
faktum att alla vill till havet är viktiga pusselbitar i vår utveckling 
av besöksnäringen. Genom samverkan knyter vi samman det gamla 
med det nya och skapar en hållbar vardag för alla på Limhamn. 

Vi ser nya hus växa fram och med dem en rad nya trevliga gran-
nar, som vi självklart passar på att hälsa välkomna. Här finns en 
unik handel med fokus på personlig service, kunskap och tradition. 
De närodlade alternativen är många. Här finns ett blomstrande 
näringsliv och föreningsliv. Den energi och engagemang som finns 
här gör oss till en karaktärsstark och inbjudande del av staden.

Vi möts i vår och sommar!

Gitte Knutsson
Verksamhetsledare, På Limhamn 

Samverkansföreningen
Stadsdelsutveckling Limhamn
På Limhamn
Järnvägsgatan 25,  
216 14 Limhamn
www.polimhamn.se
Tel Gitte Knutson: 0760-10 44 05

Magasin Limhamn är ett samarbete mellan  
Sydsvenskans Annonsavdelning och På Limhamn.  
Magasinet distribueras med Tidningsbärarna till alla 
hushåll i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo, Tygelsjö, 
Klags hamn och Västra Klagstorp.  
Omslagsbild: Privat 

Försäljningschef: Jerry Dahlberg
Projektkoordinator: Lena Gullander
Verksamhetsledare: Gitte Knutson
Text & grafisk form: Lite Mer Media  
Tryck: Printagon Graphics AB

Sydsvenskan
Rådmansgatan 16, 211 46 Malmö
www.sydsvenskan.se

Det är i mötet det händer
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Läs mer om brf Gråsejen på hittabostad.hsb.se och gör din intresseanmälan.

HSB GRÅSEJEN 1

Ta chansen att bo på Gamla Limhamn i en nybyggd lägenhet intill 
konsthallen och småbåtshamnen. Limhamns trevliga centrum ligger 
runt hörnet. Välkommen till visningsboden, vi bjuder på påskgodis! 

VISNING 
PÅSKDAGEN 
5 APRIL 

Pris fr. 1 895 000–4 495 000 kr  Avgift  fr. 3 459–6 068 kr/mån.
Boarea 58–106 kvm (2–4 RoK kvar) Inflyttning preliminärt 2016/2017. 
Visning påskdagen 5 april kl 12.00–13.00. Välkommen till 
visningsboden på tomten vid Limhamnsvägen, Limhamn. 
Säljare Andrea Johansson, HSB, Tel: 070-690 26 60, 010-442 01 47, 
andrea.johansson@hsb.se
Värdering av din nuvarande bostad, kostnadsfritt i samarbete med:

• FAST PRIS
• INGEN RENOVERING

• NOGA UTVALD INREDNING
• LÄTTSKÖTT BOENDE

• TRYGG EKONOMI

HSB NYBYGGT



I år är det hundra år sedan som Limhamn inkorporerades i Malmö stad. 
Limhamn är idag är en etablerad del av Malmö, samtidigt som den lokala 
prägeln finns kvar, vilket stadsantikvarie Anders Reisnert tycker är positivt.

F rågar du en Limhamnsbo var hen bor så sva-
rar hen sannolikt Limhamn, inte Malmö. 
– Det är något som jag tycker att man ska 
vårda, säger Anders Reisnert.

Varför valde man då att göra en sammanslagning 
för hundra år sedan? Enligt stadsantikvarien fanns 
det egentligen bara fördelar.

– Går man tillbaka långt i tiden var Limhamn 
bara ett fiskeläge och inte särskilt många bodde där. 
I och med att kalkbrottet anlades på 1880-talet växte 
samhället fort och 1906 blev man köping. Nästa steg  
efter det är att bli stad, vanligtvis när man når cirka 
9000 invånare, vilket Limhamn började göra runt 1913-
14. När Limhamn då började diskutera att få stadsrät-
tigheter så föreslog Malmö en samman slagning istället. 
Man ville helt enkelt inte konkurrera med en grannstad.

Att inkorporera Limhamn i Malmö var samtidigt inte 
utan utmaningar.

– Till exempel fanns det en brandkår i Malmö och en 
i Limhamn med olika lokala bestämmelser. Dessutom 
var det separata system för vatten och avlopp och det 
uppstod frågor om hur sådant skulle samköras, säger 
Anders Reisnert.

– Ett annat bekymmer var att hamnen i Limhamn 
var privatägd och här var man tvungen att trixa gan-

ska mycket fram och tillbaka för att hitta en lösning. 
Själva sammanslagningen var helt okontroversiell 

och genomfördes i stillhet, utan varken festligheter 
eller protester.

– Spårvagnslinjen drogs ut och senare blev det möj-
ligt att bebygga landområdet mellan städerna vilket 
var fördelaktigt för både Limhamnsborna och Malmö-
borna. Om det var någon som motsatte sig samman-
slagningen så var det mest med mild skepticism, på 
nivån ”vad ska vi där och göra?”, tror Anders Reisnert.

Att gifta ihop de två orterna har bara betytt fördelar 
men det är fortfarande så att Limhamnsborna ser sig 
själva som just Limhamnsbor i första hand.

– Den psykologiska bilden av vilken ort man tillhör har 
aldrig förändrats. Det ger en bra lokal prägling till Lim-
hamn, som har blivit den lilla staden i staden. Limhamn 
har, precis som Oxie, lyckats behålla sin lokala särart.

”När Limhamn började diskutera 
att få stadsrättigheter så föreslog 

Malmö en sammanslagning istället. 

100-årsjubileum

BILDER: LIMHAMNS MUSEIFÖRENINGS BILDARKIV
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Småbåtshamnen på Limhamn är ett av Malmös mest välbesökta områden. Det är 
lätt att förstå. Under årens lopp har det satsats mycket på att göra hamnen öppen, 
inbjudande och tilltalande för alla, även för landkrabbor utan seglingsintresse.

Småbåtshamnen
– inte bara för seglare

D et är ju på något sätt bestämt att Malmö ska 
vända ansiktet mot havet istället ifrån det 
och därmed har småbåtshamnen en stor 
betydelse, inte minst som rekreationsom-

råde, säger Lasse Larsson, styrelseordförande Hamn-
bolaget.

När hamnen byggdes – den stod klar 1967 – var 
den i kommunal regi och fungerade mest som en par-
keringsplats för båtar.

– Vi har gjort hamnen till mer utav en mötesplats 
och på olika sätt gjort området trevligt, till exempel 
genom att sätta ut fler bänkar, bygga en boulebana och 
en anpassad yta för husbilar.

För seglarna är småbåtshamnen av självklar anled-
ning en viktig plats. Traditionellt kör seglingssäsongen 
igång den förste maj och pågå till den förste oktober.

– Det är glädjande att alla båtplatser är fulla samti-
digt som det är en ganska bra omsättning. Under mars–
april brukar det bli runt 60–70 platser lediga och de 
fylls på direkt.

– För att få båtplats ska man höra av sig till hamn-
kontoret och anmäla intresse. Sedan hamnar man på 
en väntelista, säger Lasse Larsson.

 ► Vad är den stora charmen med att segla?
– Seglingen handlar mer om avkoppling än om hur 

många mil hemifrån man tar sig. Det är en livsstil där 
man byter den stora boendeytan man har på land mot 
åtta kvadratmeter i båten och på så sätt skapar man en 
trivsam stämning. Man kan vara borta en hel semester 
med båten men ändå befinna sig mindre än en timme 
från Malmö. Det finns en fin gemenskap bland seglare 
och det är alltid kul att träffas i hamnar, umgås, ta en 
drink i varandras båtar och njuta av friheten.

 ► Vilka framtidsplaner finns för småbåtshamnen?
– Det finns sedan länge tankar på att bygga en gäst-

hamn vid Dragörkajen och det finns redan nu en god-
känd plan. För närvarande ligger dock projektet i vila 
och vi väntar på att den lågkonjunktur som finns i båt-
branschen ska vända. Men när det väl blir dags att byg-
ga den nya hamndelen kommer det att ske på under ett 
års tid eftersom det är ett relativt enkelt projekt, säger 
Lasse Larsson. 

Lasse Larsson

”Man kan vara borta en hel semester 
med båten men ändå befinna sig 
mindre än en timme från Malmö. 
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Om man aldrig glömmer människan i bostadsaffären. Om man skapar avslut som gör både säljare och köpare till vinnare. 

Om man ger lite mer. Då blir man också en av Malmös mest anlitade mäklarfirmor. Framgång är ingen slump.

Vi kan våra gator.

No.1 
i Malmö - igen!

Flest sålda villor i Malmö 2014.
Rekordmånga bostadsrätter.



Strandg.17B Malmö  
Tel: 040-15 24 70

Öppet: Mån-fred 9-18
Påskafton 9-15 

Påskdagen & Annandag  
påsk stängt.

Läs mer om oss, alla 
 erbjudanden och våra nya 

smarta presentkort på  
www.limhamnsfiskrokeri.se

Påskens

                           delikatesser!
Sillinläggningar  
15 sorter ................1190-1690/hg

Janssons frestelse ...........59:-/st

Färsk sillfilé .....................69:-/kg

Kallrökt/Gravad lax .......298:-/kg

Rökeriets stenbitsrom .....30:-/hg

EL-
CYKLAR

Öppettider: 
Vardagar 10–18
Lördag 10–15

Getgatan 48, Limhamn 
Tel: 040-15 39 99

Besök oss på
Bikemasters.se

1 Ekonomiskt
2 Ingen P-avgift, försäkring eller skatt
3 Motion = Hälsosammare liv
4 Miljövänligt

Marknadens bästa Elcyklar baserade på
• Kvalité • Funktionalitet • Pris
Alla modeller finns i lager pris från 11499:-
Komplett inkl batteri.
Livstids fri service ingår på alla våra cyklar.

KOM IN FÖR EN PROVTUR!

Nu 16.500:-
Christiania Basic Light
Fullutrustad för två barn.
Utrustning som ingår:  
99% punkteringsfria däck. Lås. 7-vxl m fotbroms. 
Sittbänk för 2 barn m bälte, förvaring och kapell. 
Låsningsfria bromsar. 

Ord. pris 22.500:-Köp till komfortpaket
öppningsbar front, matta o  
hydraulisk broms 2.490:-
Finns även med Eldrift.

Livstids fri  
service och 1 års 
försäkring ingår.

Made in Denmark (Bornholm)

Gjord för att hålla!

Enligt danska testfakta.

BÄST I TEST!

Lämna bilen hemma!
Skräddarsy en modell som passar 
dina behov eller välj en av våra 
leveransklara lagermodeller.
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Vardagsliv  vid vattnet

Flyttlådor packas, nycklar lämnas över, adressändringen är skickad och Limhamn 
är redo att ta emot sina nya grannar. De närmaste åren beräknas stadsområdet stå 
för stadens största befolkningsökning. Och nu ser man husen växa fram. Vacker 
arkitektur som förenar det nya med det gamla. 



Vardagsliv  vid vattnet
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1..Riksbyggen.Bonum
2..MKB
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L imhamnsvägen, på väg ut mot 
gamla Dragörkajen är klassisk 
industrimark som ska bebyg-
gas i olika etapper. En del ska 

börja byggas i april i år och annat är än 
så länge bara på planeringsstadiet.

– För vår del är det positivt att fin-
nas i Limhamn också, säger Hans Pers-
son, projektchef på MKB. Vi vill vara 
med och utveckla stadsdelen och ska-
pa det nya Limhamn, och det är ju alltid 
utvecklande att bygga nya bostäder till 
våra kunder. 

Stadsdelen Limhamns läge, som 
området kallas, kommer att ha allt som 
krävs för att tillgodose de som flyttar 
in. Dagis, skola, ett litet centrum, en 

park och rejält med utrymme för barn 
att leka på. Lägenheterna byggs av NCC 
på entreprenad och levereras nyckelfär-
diga till MKB som sedan hyr ut dem. 

– Alla lägenheter får balkong eller 
uteplats. Gårdarna ska bli ordentligt 
gröna och rika på växtlighet för att ska-
pa ett gynnsamt klimat som gör det 
trevligt att vistas där. Och läget med 
närhet till havet, Limhamns centrum, 
Limhamnsfältet och cykelavstånd till 
city är mycket positivt för våra blivan-
de kunder.

Alla projekt som sätts igång i en befint-
lig stadsdel måste ta intryck av kring-
liggande bebyggelse, områdets historia 

samtidigt som man försöker göra något 
som tilltalar tidens anda. Det är vik-
tigt med gestaltningen av husen de nya 
kvarteren Hisstornet 2 och Sluring 1.

– Bygglovet för Kv Hisstornet 2 blir 
klart i mars/april och därefter pla-
nerar vi omgående byggstart för det 
kvarteret och första inflyttning blir i 
slutet av 2016. 

– Just nu arbetar vi med gestaltning-
en av de två kvarteren tillsammans 
med Link Arkitekter på Kv Hisstornet 
2 och med White Arkitekter på Sluring-
en 1. Vi är väl inte riktigt framme än 
men det närmar sig och hela projektet 
beräknas vara helt färdigställt till som-
maren 2018.

MKB har som mål att bygga 500 lägenheter om året. Under de närmaste åren 
kommer en del av dem att byggas på Limhamnsvägen på Limhamn. Det blir cirka 
300 lägenheter som ska vara klara 2018.

Bygger på klassisk mark

”Vi vill vara med 
och utveckla 

stadsdelen och 
skapa det nya 

Limhamn.

Projektchef på MKB Hans Persson håller 
just nu på med gestaltningen av husen  
som MKB ska bygga på Limhamnsvägen.

Så här tänker sig arkitekterna på Link och Hans Persson attt det kan komma att bli i 
kvarteret Hisstornet2. Med öppna ytor och fasader som knyter an till Limhamns historia. 
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L imhamns fjärrvärmecentral fick 
Stadsbyggnadspriset 1985. Det 
som idag är reservvärmeverk, 

ritades av den kände arkitekten Sten 
Samuelsson, som bland många andra 
kända byggnader ritat Malmö stads-
hus, Malmö konserthus och Helgeand-
skyrkan i Lund. 

– Fjärrvärmeverket används bara 
om det är mycket kallt eller om det är 
driftstörning i något annat verk. Efter-
som Limhamn ligger längst ut på nätet 
så behövs det, för att se till att det finns 
värme, om något av de andra verken inte 
riktigt fungerar som de ska, säger Adam 
Kanne, regionchef Öresund på E.ON.

Växer vid nya stadsparken

Prisat 
fjärrvärmeverk

R adhusen som börjar ta form 
utmed Limhamnsvägen är 
inflyttningsklara till hösten.

Strax bakom dem planerar NCC 67 
lägenheter i brf Havsparken med havet 
och den nya stadsparken som granne.

Den nya stadsdelen Limhamns Läge 
växer fram i snabbt takt. Hösten 2016 
är det skolstart på Sjöstadsskolan, den 
är egentligen redan igång - men elev-

erna får temporärt ha sina lektioner på 
Bergaskolan.

– Området växer etappvis, och kommer 
att bestå av en rad olika typer av bostäder, 
säger Per Nordström, säljare på NCC.

Radhusen är i flera olika storlekar 
med två våningar eller två och ett halvt 
plan. Gathusen har trädgårdar som vet-
ter mot Lokstallsgatan och parallellt 
med gathusen ligger två husrader med 
uteplats i nordväst mot stadsdelsparken.

” Området växer etappvis, 
och kommer att bestå  

av en rad olika typer  
av bostäder
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SNART TILL SALU PÅ SOLBACKEN

Bevaka vår hemsida för mer information. 
Eller kontakta fastighetsmäklare Anders Persson på 
anders@landgren-jonsson.se

040-739 30   www.landgren-jonsson.se 

Du får hjälp med allt som rör en stilfull och värdig begravning. 
Vi hjälper dig fylla i Vita Arkivet, teckna begravningsförsäkring 

och välja gravsten. Även hembesök och jour dygnet runt. 

Vi finns när du behöver oss

fonus.se

Malmö:
Södra Förstadsgatan 79, tel. 040-17 40 50
Östra Förstadsgatan 31, tel. 040-17 40 85

Limhamn:
Linnégatan 20, tel. 040-17 40 84

Välkommen till våra kontor!

Du får hjälp med allt som rör en stilfull och värdig begravning. 
Vi hjälper dig fylla i Vita Arkivet, teckna begravningsförsäkring 

och välja gravsten. Även hembesök och jour dygnet runt. 

Vi finns när du behöver oss

fonus.se

Malmö:
Södra Förstadsgatan 79, tel. 040-17 40 50
Östra Förstadsgatan 31, tel. 040-17 40 85

Limhamn:
Linnégatan 20, tel. 040-17 40 84

Välkommen till våra kontor!

MALMÖ – BRF HAVSPARKEN - LIMHAMNS LÄGE

Nu är försäljningen igång av Brf Havsparken! Här erbjuder vi fantastiska lägenheter med
underbar utsikt på bästa läge mellan stad och hav. Samtliga lägenheter med egen möblerbar
balkong eller terrass. Tänk att bo med bad, båtliv och fina cykel- och gångstråk precis utanför
dörren, bara ett stenkast från mysiga Limhamns centrum och all tänkbar service. Havsparken
kommer att ligga granne med nya stadsdelsparken, som blir ett vackert grönt tillskott i Limhamn.

STORLEK: 54-122 KVM, 2-4 R.O.K.
ANTAL BOSTÄDER: 67
PRIS: 1 695 000 - 4 950 000 KR
UPPLÅTELSEFORM: BOSTADSRÄTTER I FLERBOSTADSHUS
KONTAKT: PER NORDSTRÖM, 040-31 74 36 per.nordstrom@ncc.se
LÄS MER: ncc.se/havsparken

Försäljningen är igång
av Brf Havsparken på
Limhamns läge - det
bästa av lägen!
Brf Havsparken erbjuder ett guldkantat boende i skön
och gemytlig miljö. Havsluften, naturen och närheten till
centrum ger dig en rofylld tillvaro och ett boende utöver
det vanliga.

ncc.se/boende
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Linnégatan 34 på Limhamn • 040-36 72 72 • Mån- fre: 10-18, lör: 10-15 (10-16) • www.erikslimhamn.se        @erikslimhamn

m fl

Inspirerande boendemiljö
B ra inomhusklimat och ljudmiljö. 

En lite händigare variant av en 
concierge, övernattningslägen-

het och ett tidlöst vackert boende som 
binder samman det gamla med det nya. 
Bonum seniorboende är snart inflytt-
ningsklart.

Antalet äldre svenskar blir allt fler 
och tanken bakom seniorboendet är att 
kunna erbjuda ett boende som inspirerar 

till aktiviteter och möjlighet att bo kvar 
även när åldern börjar ta ut sin rätt.

– Läget är avgörande när vi planerar 
och bygger seniorboende. Vi bygger för 
att man ska ha en bra vardag vilket bety-
der att det ska vara nära till goda kom-
munikationer och service, säger Alexan-
dra Gedda, försäljnings- och marknads-
ansvarig Bonum seniorboende.

Våghuset på Limhamn är ett påkos-

tat boende som är ritat av en av våra mer 
kända svenska arkitekter Johan Celsing.

” Vi bygger för  
att man ska ha  
en bra vardag.

Våghuset
• Antal bostäder: 46 st
• Storlek: 2 - 3 r.o.k
• Inflyttning: 2015-03-13

i korthet
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Det vackra svarta kontorshuset med Bistro Dragör-
kajen i bottenplan får snart nya grannar. Med vacker 
utsikt över Sundet börjar JMs nya bostäder ta form.

Här bygger JM 74 nya  
bostäder och på andra 
sidan Strandgatan  
bygger HSB Gråsejen.

Ön på Limhamn står för en helt unik bostadsmiljö- Här 
råder lugn, präglat av havets ständiga närvaro, som 
människor mår bra av.

Nu planerar Riksbyggen att centralt beläget på ön bygga 
nya bostäder i tre etapper med ca 35 lägenheter i den första.

Gottorps Allé i Bunkeflostrand, är en blandning av parhus och 
radhus. Totalt bygger Skanska här 27 nya bostäder. Det nya kvar-
teret får en trevlig inramning av befintliga villaträdgårdar och 
de vackra strandängarna. På gångavstånd finns ett stort urval av 
både dagis och skolor.  

Nya bostäder planeras på Ön Bekväm vardag i Bunkeflostrand

H uset byggs på den plats där tidi-
gare färjorna Ofelia, Hamlet och 
Scania turade till Dragör. 

Sexvåningshuset kommer att ha 
totalt 74 lägenheter. Entrésidan ligger 
mot Övägen och Cementen.

Fojab arkitekter utformar ett robust 

tegelhus med arbetade mönster och 
detaljer. Byggnaden delas upp i fem trapp-
hus som vart och ett får en tydlig identitet 
med hjälp av olika tegel, fönstersättning 
och bearbetning. På så sätt dras byggna-
dens skala ner och blir individuell och väl-
bekant. De fem olika tegelsorterna är val-

da för att harmoniera med varandra och 
för att knyta an till Limhamns tradition 
av småskalighet och stor tegelrikedom. 
Portikerna genom huset skapar också 
skyddad entré för de boende och bjuder 
in förbipasserande att se igenom byggna-
den och ana havet och kajen.

Formstarkt
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LIMHAMN – BRF TROLLSLÄNDAN - ELINEGÅRD

Nu är det tid att anmäla ditt intresse för brf Trollsländan - vårt kommande projekt på nya
stadsdelområdet Elinegård. Ett fantastiskt läge med grönska på alla håll och med bara en kort
cykeltur till både Limhamn och Hyllie. Här kommer 45 fina bostäder att byggas, med härlig utsikt
över kalkbrottet och Öresundsbron i horisonten. Det vackra namnet Trollsländan är inspirerat av
all den fridlysta fauna och flora som gör kalkbrottet till en sådan speciell och unik tillflyktsort.

STORLEK: 1–4 R.O.K.
ANTAL BOSTÄDER: 41 LÄGENHETER, 4 RADHUS
UPPLÅTELSEFORM: BOSTADSRÄTTER
SÄLJSTART: VÅREN 2015
KONTAKT: ULF KARLSSON, 042-17 03 71 ulf.k.karlsson@ncc.se
LÄS MER: ncc.se/trollslandan

Nya bostadsrätter
på Elinegård - ett
skönare stadsliv!
Brf Trollsländan på Elinegård erbjuder ett boende i skön och
gemytlig miljö. Naturen och närheten till centrum ger dig en
rofylld tillvaro och ett boende utöver det vanliga.

Anmäl intresse och få förtur vid säljstarten!

ncc.se/boende

N u är han tillbaka på ”hemmaplan”. Arkitekten Nils P 
Johansson bodde på Prångaregatan när han var nyba-
kad arkitekt och idag ritar han HSBs nya bostadskvar-

ter, Gråsejen i hörnet mellan Limhamnsvägen och Strandgatan.
Idén att bygga bostäder precis här fick han redan 1977 och 

nu förverkligar han den.
Det blir tre byggnader med varierande karaktär, klassiska 

gatuhus blandas med flerbostadshus. Samtliga byggnader får 
fasader i tegel. Husen kommer också att få bottenvåningarna 
klädda med växtlighet. 

– De boende kommer att få en vacker utsikt över fiskehod-
dor, gamla Limhamn eller småbåtshamnen. I den första etap-
pen bygger gatuhus med 10 lägenheter, och några två flerbo-
stadshus med totalt 33 lägenheter, säger Andrea Johansson, 
Säljansvarig region Syd på HSB.

Byggstart planeras till april och inflyttningen är prelimi-
närt satt till årsskiftet 2016/2017.

HSB Tillbaka 
på hemmaplan
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nära naturen
Ett bostadsområde 

D et finns över 1400 olika 
djur- och växtarter i Kalk-
brottet och flera av arterna 
är sällsynta eller speciella 

på något sätt. Mest uppmärksammad är 
förekomsten av den akut utrotningsho-
tade grönfläckiga paddan och den säll-
synta kalk-krassingen. Men det före-
kommer även rovfåglar som hökar och 
pilgrimsfalk.

– Närheten till Kalkbrottet gör byg-
gandet aningen mer komplicerat men 
samtidigt är naturen däromkring 
positiv för de boende i området, säger 

avdelningschef Anders Jeppsson på NCC. 
I ett så här stort projekt är det många 

involverade och det tar tid från idé till 
färdigt område. Det är en logistisk, plane-
ringsmässig och kompetensmässig utma-
ning för alla inblandade. Alltifrån stads-
planerare till arkitekter via ekologer, tra-
fiktekniker, luftexperter, trafikplanerare, 
geotekniker och miljöexperter med tanke 
på Kalkbrottets känsliga natur. 

– Alla de här yrkesgrupperna är med 
i förstadiet, alltså innan vi börjar byg-
ga. Sedan kommer ju de som man ser på 
själva byggplatsen. 

NCC förvärvade marken av Cemen-
ta 2008 med tanken att bygga bostä-
der. Men att bygga ett helt nytt område 
tar tid och är en lång process. De för-
sta tankarna fanns i planprogrammet 
från 2008 och nu kommer detaljplanen 
att bli klar under våren/vintern. Sedan 
tar det kanske 8-9 år innan området är 
färdigbyggt.  

– Det är en lång process från idé till 
färdigt. Ikano har i och för sig redan 
startat en del av sina 600 bostäder och 
vi kommer igång med vår första bygg-
nation till hösten. 

Limhamn börjar växa ännu mer ut mot Kalkbrottet. Ett av nybyggena där är Ikano Bostad och 
NCC: s gemensamma projekt Elinegård. 1200 bostäder ska färdigställas fram till 2022. 
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S om en fortsättning av tidi-
gare projekt vid Kalkbrot-
tet bygger nu Veidekke 
Bostad fler lägenheter i 

området. Det gamla dagbrottet som 
en gång i tiden var en stor arbets-
givare och försåg Cementa med 
kalk till sin produktion är numera 
naturreservat med en verkligt unik 
natur. 

– Kalkbrottet har ett fantas-
tiskt läge på Limhamn, säger Karin 
Schening sälj-, och marknadsan-
svarig på Veidekke Bostad. Du bor 
med unik natur direkt utanför dör-
ren samtidigt som det är nära till 
Limhamns centrum med butiker 
och restauranger. Ta cykeln och på 
några tramptag är du framme vid 
havet och den pittoreska fiskelä-
gesmiljön. 

Den speciella naturen, närheten 
till havet via Sibbarp och närheten 
till Limhamn centrums stadsmil-
jö gör området speciellt. Projek-
tet har man döpt till Grand Canyon 
efter förebilden i USA och här ska 
Veidekke Bostad bygga lägenheter 
i storlek från 1-4 rum och kök.

– Namnet valde vi eftersom vi 
tycker att Kalkbrottet ger lite av 
den känslan. Precis som vid Grand 
Canyon har du här fantastiska vyer 
och vacker natur att njuta av. 

I Grand Canyon kommer alla 
lägenhetsköpare att ges möjlighet 
att påverka sitt eget boende och 
dess planlösning. Man får chansen 
att påverka material, färger, inred-

ningsval och i viss mån planlös-
ningen..

 – Arkitektlaget arbetar just 
nu med att utforma bostäder med 
planlösningar för de kunder som 
har högt ställda förväntning-
ar på sitt boende och vi beräknar 
inflyttning till någon gång under 
2016/2017.

Elinegård kommer att ligga på Kalkbrottets 
östra sida och husen som ska byggas är både 
flerfamiljshus och radhus/villor. Inne i områ-
det kommer det att finnas gröna parkstråk 
och områden, runt själva Kalkbrottet kom-
mer man att anlägga gångbanor och cykelvä-
gar. Allt för att de boende ska kunna uppleva 
den karga men också vackra naturen. 

– Området kommer att vara öppet ut mot 
Kalkbrottet och fälten runtomkring men 
samtidigt blir det trevlig bebyggelse med 
en aning av samma känsla som finns i Väs-
tra Hamnen/Bo 01. Det blir lite av det stora 
i det lilla. 

Vid Kalkbrottet i Limhamn kommer Veidekke Bostad 
att bygga 34 arkitektritade lägenheter. Kunder som 
tidigt anmäler sitt intresse ges möjlighet att påverka 
planlösningar och inredningsval innan säljstart. 

Arkitektlag utformar
Grand Canyon

”Området kommer 
att vara öppet ut 

mot Kalkbrottet och 
fälten runtomkring. 

Läget och den spännande naturen 
plus möjligheten att påverka sin 
planlösning gör Grand Canyon vid 
Kalkbrottet intressant för kunderna, 
menar Karin Schening på Veidekke 
Bostad.
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Bistro Stellas gastropub har haft öppet sedan 2012. Vår inriktning är ”Straight up Hyg-
ge” med en knivsudd navelskåderi. Under våren kommer vi att ordna lite olika prov-
ningar. Ölprovning blir det i början av mars och en vinprovning i april, datum hittar du 
på facebook och deras hemsida. När det kommer till påskmiddag så är skaldjur alltid 
en favorit att börja kvällen med. Följ sedan upp med ”Marrakechiga lammlägg” och 
avsluta med lite citronsorbet. Salut! Bistro Stella, Linnegatan 25. bistrostella.se

Straight up hygge!

Allt under en och   samma himmel

På våren blir vi sugna på att motione-
ra. Tur då att det är så nära till Friskis & 
Svettis på natursköna Ön, där man kan 
träna i en unik anläggning nära havet. 
Många har fått upp ögonen för yoga i 
olika former, med både mjukare och tuf-
fare inriktningar. Men också de högin-
tensiva träningsformerna, till exempel 

cirkelfys och cirkelgym, lockar allt fler, 
där korta pass om 35 minuter med kom-
primerad träning ger samma effekt som 
ett 55-minuterspass med lågintensiv trä-
ning. Det har dessutom den stora förde-
len att man sparar tid.  
Friskis & Svettis, Övägen 10, 
friskissvettis.se

Träningsglädje på Ön

Kvarterskrogen Babas på Limhamn är 
en lokal klassiker. Vällagat och gott är 
utmärkande för krogen, bland annat 
hittar man här ett stort utbud av plan-
kor. Även fiskutbudet är stort och fres-
tande, med till exempel bergtunga-
filé och hälleflundra på menyn. Maten 
avnjutes i en genuin och mysig miljö 
där man gärna sitter kvar länge. Babas 
är också ett givet val för lunchsugna 
gäster; dagens serveras måndag till  
fredag 11-15.
Babas, Järnvägsgatan 35
babas.kvartersmenyn.se

Genuint  
och vällagat

Nina Christensson Malmö stads 
näringslivspris inom kreativa näring-
ar för sitt arbete med restaurangerna 
Smak, Bastard och Strandhuset. Den 
senare kan du besöka här på Limhamn. 
Med en sällsynt förmåga att förena 
kaxiga visioner med familjär folklig-
het har årets vinnare skapat bärande 
affärsverksamheter utan att tumma på 
grundidéerna. I rollen som möjliggö-
rare för några av stadens främsta hant-
verkare har pristagaren placerat Malmö 
på kartan både nationellt och interna-
tionellt. I en homogen bransch är hen 
ett välkommet vitalt inslag samt före-
bild och mentor för en ny grupp entre-
prenörer, löd juryns motivering.  
Strandhuset, Strandgatan 99,  
strandhusetisibbarp.se

Prisad krögare  
i Sibbarp
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Allt under en och   samma himmel

Ulla Wikström, verksamhetschef Capio 
Citykliniken Limhamn
Vad händer på Capio i vår?
– Vi kommer starta hembesöksverksamhet 
till prioriterade patientgrupper, inlednings-
vis våra multisjuka äldre patienter som har 
svårigheter att ta sig till vårdcentralen. Vi 
kommer också att förstärka vår sjuksköter-
ske-drop in-mottagning för akuta åkommor 
och förbättra vår tillgänglighet på telefon.

Vad är viktigt att ha i hemapoteket?
– Det viktigaste är att skydda sig mot solen, 
det räcker inte med solskyddskrämer när 

solen är stark utan man bör skydda sig med 
kläder, parasoll och huvudbonad. 

Andra bra tips?
– Förbandsmaterial, plåster, alsolsprit, 
febernedsättande tabletter, hydrokorti-
sonkräm till insektsbett, antihistaminta-
bletter vid allergiska reaktioner. Om man 
har receptbelagda läkemedel bör man 
försäkra sig om att tabletterna inte tar slut 
under semesterperioden. Vid behov kon-
takta vårdcentralen i god tid.
Capio, Järnvägsgatan 56,  
capiovardcentral.se

Allt för en hälsosam vår

Nama Sushi på Limhamn dukar upp härli-
ga lunchbuféer och på kvällen kan man välja 
mellan asiatisk tapas, godsaker ”In a Bowl” och 
spännande förrätter. Botanisera bland de asi-
atiska smakerna i härlig miljö hos Nama som 
öppnade sommaren 2004. Och missa inte hel-
ler deras lounge där de bjuder på härlig after 
work. Nama, Linnégatan 16, namasushi.se

Asiatisk matglädje

Alla vägar leder till Restaurang Nya kajutan. Oberoende om 
du väljer sjö-, gång-, cykel-, eller bilvägen möts alla vägar här 
hos oss och vi får det stora nöjet att möta dig. Nytt för i år är 
Kajuta Beach, med solstol, parasoll och egen sandstrand. Vi 
expanderar alltså och som tack kommer förmodligen solen 
att lysa över oss hela sommaren. Det blir DJ-musik flera kväl-
lar i veckan, Mojito Party (Coktail Party med stort C), strandliv 
från morgon till kväll och sist, men inte minst, Amazing Sun-
day då absolut ingen vet vad som ska hända mer än att det att 
vi skapar är en otrolig söndag. Nya Kajutan har dessutom hela 
påsken. Kajutan, Bryggövägen 1, restaurangkajutan.se  

Här är alltid nåt på gång!

S:t Eriks Påskale (1300)
Här är det fruktighet som gäl-
ler, med fruktig smak och doft. 
Smaken har inslag av apelsin, 
kryddor, persika, honung och 
passionsfrukt. 

Oppigård Easter Ale (1374)
I denna ale har bryggmästaren 
minskat en aning på beskan 
och ökat inslaget av blommig-
het och citrus. Färgen är en 
härlig mörk kopparfärg. Speci-
ellt framtagen att passa på vår 
och påsk.

Nynäshamns Pumpviken 
Påsköl (1341)
En ale som beskrivs som strong 
mild, rejält fyllig och med torr 
efterbeska. Den bryggs med 
Maris Otter-malt samt fyra oli-
ka sorters karamellmalt. Dess-
utom är den kryddad med 
Nugget, Challanger och East 
Kent Golding-humle. Opastöri-
serad, som övriga av Nynäns-
hamns ölsorter.

Påskens drycker
Påsk betyder fest och god mat som krä-
ver dryck därefter. Varje år lanseras ett 
gäng olika påsköl som är särskilt fram-
tagna för påskmaten.
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 e ARRANGÖR: PÅ LIMHAMN f

Kom utklädd till påskkärring eller påskgubbe och gå med 
i vår årliga, välbesökta Påskparad på Limhamn! Tillsam-
mans med Bleckhornens Musikkår, Pajje Partaj och Katta 
Kalas, Husartroppens häst med vagn, Split Dansstudio 
promenerar vi genom Limhamns centrala delar.  
Samling kl 12.00 på RF Bergs plats. Avgång ca kl 12.15

Sista lördagen i maj och i augusti arrangerar vi Loppis på Limhamns 
torg. Vår loppis har blivit en folkfest som drar besökare från hela staden. 
Limhamns torg fylls med över 250 deltagande försäljare. En härlig mötes-
plats har skapats för alla malmöbor i Limhamn.  
Plats: Limhamns torg Tid: kl 10.00 - 16.00 Anmälan att deltaga som 
försäljare till: rolf@polimhamn.se Kostnad 100 kr/plats 

PÅSKPARAD PÅ PÅSKAFTON – Lör 4 april

LÄS MER PÅ POLIMHAMN.SE

I en magisk, stämningsfull miljö där solen kysser havet 
tänder vi Limhamns Valborgsbål. En mycket välbesökt 
attraktion där vi bjuder in alla malmöbor att välkomna 
våren. Och nästan alla kommer. Ett enkelt arrangemang i 
en vacker miljö som under de senaste åren vuxit och drar 
tusentals besökare. 
Traditionell körsång av och med Malmökören 64. 
Årets vårtalare är Sydsvenskans politiska chef-
redaktör Heidi Avellan. 

PLATS: Första stranden innan Sibbarps Kallbadhus, 
Strandgatan, Limhamn

Program med ca tider:
19.55 Välkomna - Gitte Knutson - PÅ LIMHAMN                    
20.00 Malmökören 64              
20.15 Vårtal – Heidi Avellan, politisk chefredaktör på 
Sydsvenskan
20.25 Tändning av Valborgsbål                          
20.30 Malmökören 64              
18.30 – 21.00 Malbas grillar korv till försäljning 

VALBORG PÅ LIMHAMN 30 april

LOPPIS PÅ LIMHAMN – Lör 30 maj & Lör 29 aug

Numera är Limhamns vårmarknad en tradition där 
lokala producenter och handlare bjuds in. Det är vårens 
primörer och perenner och konsthantverk som står i 
fokus. Musikunderhållning båda dagarna. Vill man delta 
på växtloppisen anmäler man sitt intresse på:  
info@polimhamn.se Plats: Limhamns torg  
Tid: lördag 23 och söndag 24 maj kl 10-16

VÅRMARKNAD – BLOMSTERFEST - VÄXTLOPPIS 
23 & 24 maj
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Välkommen till  
din vårdcentral i  

Bunkeflo och Limhamn
Alltid nära till råd och hjälp med din hälsa! Läs mer om  

vår breda kompetens och allt vi kan erbjuda dig på:
vardcentralenbunkeflo.se och vardcentralenlimhamn.se

Vårdcentralen Bunkeflo
Klagshamnsvägen 46, Bunkeflostrand 

040-623 47 80. Öppet 8–17.

Vårdcentralen Limhamn
Järnvägsgatan 47-49, Limhamn 

040-623 95 90. Öppet 8–17.

 

Du får gruppträning  
till ett värde av 

Prova en gratis gruppträning (värde 150 kronor) 
och få 200 kronor rabatt på ett 10-kort när du tar 

med den här annonsen.

Mer om våra olika STARK-, yoga- och seniorpass 
samt schema hittar du på 

www.palmerfriskvard.se/grupptraning

 Palmer Friskvård | Naprapat | Massage 
Personlig träning | Gruppträning | Företagshälsovård 

Fridhemsborg | Beritta Gurrisgatan 13 | 040-53 70 42 
info@palmerfriskvard.se | www.palmerfriskvard.se

Friskvård AB

350:-350:-

Annons.indd   1 2015-03-04   10:02

Årets vårtalare är välbekant för Sydsvenskans 
läsare, inte minst på lördagarna. När Valborgs-
bålet tänds på Limhamn kan du samtidigt 
lyssna till Heidi Avellan.

H edi Avellan är finlandssvenska och flyttade till Stock-
holm 1990. Hon flyttade till Malmö 2005 då hon blev 
politisk chefredaktör på Sydsvenskan och sedan i 

höstas har hon samma roll också på Helsingborgs Dagblad.
– Jag är väldigt glad i Skåne och jag tror att regionen har en 

stor potential. Utifrån min position så vill jag bidra till en posi-
tiv regional utveckling, säger Heidi Avellan.

Hon är gift och mor till fyra söner och hundägare.
– Den rätt begränsade fritiden jag har satsar jag 

gärna på film, teater, opera och litteratur.

 ► Vad kommer ditt vårtal att fokusera på?
– Malmös utveckling. Både hur staden ska 

kunna växa och hur vi alla ska kunna leva 
tillsammans här.

 ► Vad ser du fram emot i vår eller 
sommar?

– Vi planerar en resa till Kroatien i 
början av sommaren. Det är ett land 
med fantastisk kust och skön kultur. 
Längtan dit väcktes faktiskt av jul-
kalendern i tv.

-  25  -



möter våren8 Nu väntar varmare och ljusare dagar. Lusten att fixa i trädgården, se över garderoben och ge den ett litet vårlyft, förnya hemma och släppa in våren 
vaknar. Vi slår oss ner tillsammans under shoppingturen, tar en fika, en lunch. Umgås, småpratar och vilar våra fötter en stund. Vi samlade några av 
de handlare som sätter sin prägel på Limhamn, kanske känner du igen förlagan till bilden; Renoirs ”Roddarnas frukost”.

Olof.Stamer,.Chokladhuset. |. Milo.Kalén,.Kaka.På.Kaka. |. Sandra.Arvebro,.Tofra. |. Eva.Cesar,.Apotek.Hjärtat. |. Kate.Berg,.Vacker.Tass. |. Anna.Thell,.Optiker.Thell. |. Lisa.Allvin.&.Therese.Nellhov,.Blommor.&.Blad
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APOTEK HJÄRTAT
Eva Cesar

BLOMMOR & BLAD
Lisa Allvin och Therese Nellhov

Butiken öppnade på Limhamn 1997 och idag 
har de även en butik i Lomma. Tre legitimera-
de optiker med kontaktlinsbehörighet tar hand 
om synundersökningar för både glasögon och 
kontaktlinser. Här älskar man glasögon och för-
söker alltid hitta det som funkar bäst för dig.

När våren och värmen kommer, vad händer 
hos er då?
– Med våren kommer solen och då är det dags 
för alla läckra glasögon. Och själv så tänker jag 
passa på att njuta av mitt fritidsintresse - dyk-
ning - gärna ute vid Ön eller på Kullen.

Vad är ett måste för dig till påsk?
– På påskbordet måste det finnas sill, gärna 
senapssill och Brantevikssill. Ägg och snaps är 
ett annat måste. Skattjakt med påskägg är en 
kul tradition.

Järnvägsgatan 31
optikerthell.se

Apoteket har till sommaren funnits på Lim-
hamn i fem år. Vi är ett personligt apotek och 
över tid har vi lärt känna våra kunder. Det 
betyder också att vi enklare kan anpassa vårt 
sortiment till det som våra kunder vill ha.

När våren och värmen kommer, vad händer 
i er butik?
– Med vår och sommar så kommer också alla 
resor vilket även syns i vårt sortiment. Ett litet 
reseapotek är inte fel att ta med sig. Sen mär-
ker vi också när pollensäsongen startar. Då är 
det många som kommer in och behöver hjälp.

Vad är ett måste för dig till påsk?
– Påsken är härlig och helt klart måste det fin-
nas ägg och sill på vårt påskbord.

Linnégatan 38
apotekhjartat.se

Butiken har funnits i Therése Roséns ägo på 
Limhamn sen 2001. De riktar in sig på ett 
modernt och trendigt binderi med mycket 
kärlek till blommorna. Här kan du få buketter 
för precis alla tillfällen.

När våren och värmen kommer, vad händer 
i er butik?
– Det är många som börjar titta på växter 
till krukan vid ytterdörren och självklart alla 
vackra vårblommor, tulpaner, pärlhyacint och 
penséer.  

Vad är ett måste för dig till påsk?
– Påskriset, men det måste inte vara pyntat 
med fjädrar och alla härliga påskliljor. Sen är 
det inte helt fel med påskägg fyllt med godis.
  
Järnvägsgatan 32
blommorobladlimhamn.se

OPTIKER THELL
Anna Thell

De är svensk leverantör av högkvalitativ chok-
lad och lakrits från konfektyrmärken och har 
funnits på Limhamn i 21 år. Chokladhuset 
importerar och levererar direkt till företag och 
butiker över hela landet.

När våren och värmen kommer, vad händer 
hos er då?
– Choklad och lakrits är väl något vi unnar oss 
årets alla dagar. Men just nu är det lite extra 
tryck på chokladägg, harar, påsklakrits och 
fyllda praliner.

Vad är ett måste för dig till påsk?
– Om vi bortser från det som är sött, så måste 
det vara ägg och sill.

chokladhusetlimhamn.se

CHOKLADHUSET
Olof Stamer

TOFRA Färg Nordsjö  
Ide & Design
Sandra Arvebro

Färghandeln har funnits på Limhamn i 42 
år. Butiken har fått en inspirerande utställ-
ningsyta och här hittar du det mesta du 
behöver för att renovera hemma och vill 
man ha hjälp med till exempel färgsätt-
ning så gör de hembesök.

När våren och värmen kommer, vad 
händer i er butik?
– Med våren så börjar utesäsongen skulle 
man kunna säga. Det är många som då pas-
sar på att ta hand om sitt hus utvändigt.

Vad är ett måste för dig till påsk?
– Det skulle nog vara varmrökt lax, det är 
otroligt gott. Och så gärna ett påskägg 
med godsaker, men utan nötter för det går 
inte alls.

Gustavsgatan 34
tofra-farg.nordsjoidedesign.se

VACKER TASS
Kate Berg

Djuraffären har funnits på Limhamn sen 
1998 och här hittar du i princip allt dina 
husdjur behöver. Personalen är kunnig och 
hjälper dig gärna att hitta rätt produkter 
för just ditt husdjurs behov.

När våren och värmen kommer, vad 
händer i er butik?
– Våren är härlig men med den kommer 
ju tyvärr fästingarna. Så var beredd, vi har 
många olika alternativ som kan hålla dem 
på avstånd eller hjälpa om de fått fäste.

Vad är ett måste för dig till påsk?
– Påskliljor och påskris med vackra fjädrar 
vill jag gärna ha till påsk.

Linnégatan 32 b
vackertasszoo.se
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Caféet startade 2013 och blev genast omnämnd i 
White guide. Här finns passion för bakning och de 
tio sittplatserna blir snabbt upptagna.

• Vad händer då i ert café nu när våren kommer? 
– Vi kommer att kunna erbjuda picknick-korgar med 
fika. Man ska kunna komma förbi och hämtar en 
korg med kaffe, dricka, smörgås och kakor. Du väljer 
beroende på vad du är sugen på.

• Vad är ett måste för dig till påsk?
– Vara med familjen, leta påskägg och så  
en god lammstek med alla tillbehör. 

Tegnérgatan 25a
kakapakaka.se

KAKA PÅ KAKA
Milo Kalén

Tofra Blickfång - läcker tapetbård 
med fina ugglor från Cole & Son.

Tofra Rutigt eller 
blommig tapet från 

Midbec skapar ett 
helt nytt rum.

Vacker tass Bärnstens-
halsband som hjälper 

att både pryda och hålla 
fästingarna borta.

Vacker tass 
Läckert och 
hållbart koppel 
och halsband i 
läder och strass.

Chokladhuset 
Franska choklad-
ägg i presentpåse, 
från Michel Cluizel 
och choklad-
klubbor.

Blommor & Blad Härlig vårbukett 
med rosa tulpaner, vit ranunkel, 

grön viburnum och blåbärsris. 

Optiker Tell Snygga sol-
glasögon från Maui Jim 
och senaste trenden från 
Lindberg i lite mer synlig 
acetat men fortfarande 
lätta.

Apoteket Hjärtat 
Handkräm från Love  
& Toast och Mild hand-
tvål med fuktgivande 
ingredienser från 
Apolosophy.
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”

”

 Våren är tidig i år så det är 
redan nu många som vill se 
över sin båt inför säsongen

Det är  
otroligt 

vackert och 
jag blir lika 
imponerad 
varje gång

”
Thomas Gunnarsson, 
New Wave Profile.

Genom att sammanställa 
faktorerna går det att göra en 
nära på exakt riskbedömning 

Ronnie Willenheimer, Heart health Group.

Jennifer Johansen, Hjertmans.

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

Drömmen om...

RADHUS   •   BRF VIKHEMS LYCKA   •   STAFFANSTORP

Storlek: 4–5 r o k
Pris från: 2 095 000:-
Avgift från: 4 995:-
Inflyttning: Våren 2016

LÄGENHETER   •   BRF BARCELONA   •   VÄSTRA HAMNEN

Storlek: 2–4 r o k
Pris från: 1 545 000:-
Avgift från: 2 730:-
Inflyttning: 2015

LÄGENHETER   •   GRAND CANYON   •   LIMHAMN

Storlek: 1–4 r o k
Inflyttning: 2016/2017
Kontakt: kundcenter.skane@veidekke.se
Mer info: brfgrandcanyon.se

LÄGENHETER   •   BRF LOMMA LÄGE   •   LOMMA

Storlek: 2–5 r o k 
Pris från: 1 895 000:-
Avgift från: 3 480:-
Inflyttning: Våren 2016

HUS   •   HÖKÖPINGE   •   VELLINGE KOMMUN

Storlek: 3–6 rok, 90–170 kvm
Inflyttning: 2016/2017
Kontakt: kundcenter.skane@veidekke.se 
Mer info: veidekkebostad.se/hokopinge

Visningstid: Kontakta mäklaren för 
aktuella tider.
Kontakt: matilda.ling@bjurfors.se
Mer info: brfbarcelona.se

Visningstid: Kontakta mäklaren för
aktuella tider. 
Kontakt: david.hogell@bjurfors.se
Mer info: vikhemslycka.se

Bo vid naturreservat 
med egen odlingslott.
Anmäl intresse för 
projektet redan idag!

Visningstid: Kontakta mäklaren för 
aktuella tider.
Kontakt: david.hogell@bjurfors.se
Mer info: lommaläge.se

Bo omgiven av 
sädesfält och vackra 
vyer, lantligt långt från 
stressen.

veidekkebostad.se

GATUHUS   •   BORSTAHUSEN  •   LANDSKRONA

Storlek: 4–6 r o k
Inflyttning: Våren 2017
Kontakt: kundcenter.skane@veidekke.se 
Mer info: veidekkebostad.se/borstahusen

Unikt tillfälle – fantastisk arkitektur 
mitt i idyllen, strandnära med 
härlig utsikt. 
Anmäl intresse idag! 

NEDSLAG I NÄRINGSLIVET3
När solen tittar fram då ökar pulsen rejält i butiken. Hjertmans som tog 
över Limhamns Skeppshandel för två år sedan har bråda dagar.

– Normalt så brukar det bli mycket folk i butiken runt påsk, men våren 
är tidig i år så det är redan nu många som vill se över sin båt inför säsong-
en, säger Jennifer Johansen, butikschef.

Hjertmans har idag nio butiker i Sverige, på Limhamn har det tre som 
arbetar och fem säsongsanställda.

– Eftersom vi ingår i en större kedja så kan vi bidra med bra priser och 
större sortiment, vilket lockar kunder från till exempel östra Skåne och 
Trelleborg. Under sommaren är det en hel del tyska och danska turister 
som tittar in till oss, säger hon.

Den nya lagen på personbåtssidan som förbjuder tömning i svenska 
vatten träder i kraft i år gör sitt till också.

– Det är många som kommer nu och behöver septitank och däckstöm-
ning eftersom det måste vara klart senast i maj.

Annars är det som vanligt inför båtsäsongen dags att tvätta, vaxa, pole-
ra och stryka på ett lager bra bottenfärg innan det sedan är dags att sätta 
båten i vattnet och njuta en förhoppningsvis lång och härlig segelsäsong.

Högtryck i Skeppshandeln

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men 
faktum är att sjukdomarna till stor del kan förebyggas. Det vet Ronnie 
Willenheimer som utvecklat en unik metod som kartlägger 30 olika fak-
torer som tillsammans ligger bakom nästan alla hjärtinfarkter, stroke 
och annan hjärt- och kärlsjukdom. Till Heart Health Group, Hjärtkärl-kli-
niken i Limhamn, kan alla komma, oavsett ålder och hälsostatus, för att 
genomgå en grundlig screening. Själva undersökningen tar ca tre timmar, 
följd av ca 1.5 timmes resultatgenomgång. Faktorerna är bland andra 
blodtryck, blodfetter, fetma och rökning.

– Genom att sammanställa faktorerna går det att göra en nära på 
exakt riskbedömning för hjärtsjukdom. Det fina är att man med myck-
et små medel enkelt kan förbättra sin prognos. Tillsammans med kun-
den tar vi fram en åtgärdsplan för att justera riskfaktorerna. Ibland kan 
det behövas medicinering men ofta räcker med enklare livsstilsföränd-
ringar. På det viset får alla möjligheten att uppnå lägsta möjliga risk för 
hjärt- och kärlsjukdom, säger Ronnie Willenheimer.

Ta hand om hjärtat

New Wave Profile har i mer än 20 år hjälpt små och stora företag att 
både hitta och utforma sitt varumärkes rätta profil. 

De är Skandinaviens största kedja inom profilkläder och profilre-
klam med över 50 kontor från Kiruna i norr till bland annat Limhamn 
i söder, där de bor granne med Tofra. Huvudkontoret finns numera i 
Kungsbacka.

– Vi tog över verksamheten på Limhamn förra sommaren så nu blir 
det resa ner till Limhamn en gång i veckan. Det är otroligt vackert och 
jag blir lika imponerad varje gång jag kommer ner, det händer ju så otro-
ligt mycket, inte minst med allt nybygge, säger Thomas Gunnarsson på 
New Wave Profile.

Företaget som har en positiv tillväxt riktar sig alla branscher.
– Vi växer mycket inom bland annat äldreomsorg, sjukvård och tand-

läkare. Men även till företag som banker, där arbetsplagget är en kostym. 
Det blir allt mer populärt att profilera sitt företag med till exempel kläd-
stilen, inte minst på mässor och olika events, säger Thomas Gunnarsson.

Profil med rätt stil
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Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

Drömmen om...

RADHUS   •   BRF VIKHEMS LYCKA   •   STAFFANSTORP

Storlek: 4–5 r o k
Pris från: 2 095 000:-
Avgift från: 4 995:-
Inflyttning: Våren 2016

LÄGENHETER   •   BRF BARCELONA   •   VÄSTRA HAMNEN

Storlek: 2–4 r o k
Pris från: 1 545 000:-
Avgift från: 2 730:-
Inflyttning: 2015

LÄGENHETER   •   GRAND CANYON   •   LIMHAMN

Storlek: 1–4 r o k
Inflyttning: 2016/2017
Kontakt: kundcenter.skane@veidekke.se
Mer info: brfgrandcanyon.se

LÄGENHETER   •   BRF LOMMA LÄGE   •   LOMMA

Storlek: 2–5 r o k 
Pris från: 1 895 000:-
Avgift från: 3 480:-
Inflyttning: Våren 2016

HUS   •   HÖKÖPINGE   •   VELLINGE KOMMUN

Storlek: 3–6 rok, 90–170 kvm
Inflyttning: 2016/2017
Kontakt: kundcenter.skane@veidekke.se 
Mer info: veidekkebostad.se/hokopinge

Visningstid: Kontakta mäklaren för 
aktuella tider.
Kontakt: matilda.ling@bjurfors.se
Mer info: brfbarcelona.se

Visningstid: Kontakta mäklaren för
aktuella tider. 
Kontakt: david.hogell@bjurfors.se
Mer info: vikhemslycka.se

Bo vid naturreservat 
med egen odlingslott.
Anmäl intresse för 
projektet redan idag!

Visningstid: Kontakta mäklaren för 
aktuella tider.
Kontakt: david.hogell@bjurfors.se
Mer info: lommaläge.se

Bo omgiven av 
sädesfält och vackra 
vyer, lantligt långt från 
stressen.

veidekkebostad.se

GATUHUS   •   BORSTAHUSEN  •   LANDSKRONA

Storlek: 4–6 r o k
Inflyttning: Våren 2017
Kontakt: kundcenter.skane@veidekke.se 
Mer info: veidekkebostad.se/borstahusen

Unikt tillfälle – fantastisk arkitektur 
mitt i idyllen, strandnära med 
härlig utsikt. 
Anmäl intresse idag! 



”Jag har alltid föredragit äldre hus med 
takrosetter och andra charmiga detaljer 

men nu har jag allt mer börjat gilla 
modern arkitektur.
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P rogramledaren Pernilla Måns-
son Colt är en inbiten Klags-
hamnsbo. Hon har bott i sam-
ma kåk i 18 år och närheten 

till naturen och stan är definitivt plus 
i kanten.

– Vi har byggt ut och ändrat lite, men 
huset motsvarar våra behov, säger hon.

Vid sin sida i programmet har Pernilla  
arkitekten Gert Wingårdh. Samarbetet 
har fått henne att förändra sina huspre-
ferenser.

– Jag har alltid föredragit äldre hus 
med takrosetter och andra charmiga 
detaljer men nu har jag allt mer börjat 
gilla modern arkitektur. Förut såg jag 
den stel som stel, fyrkantig och ganska 
själlös men när jag nu får titta på rit-
ningar så måste jag ärligt säga att finns 
väldigt många, balla moderna hus. 

TV-programmet Husdrömmar lyck-
as samtidigt nyansera bilden av vad en 
renovering eller husbygge faktiskt inne-
bär. Paren som medverkar har sällan 
en helt smärtfri resa från ritbordet till 

inflyttningsfesten, där både relationer 
och hälsa sätts på prov under processen.

– När vi körde igång serien så trod-
de vi inte att det skulle blir så jobbigt. 
Det var inte så att vi sökte ut par med 
särskilt komplicerade projekt. Men i 
och med att vi följer familjer under så 
lång tid så märker man att det här med 
att bygga hus inte alltid är så enkelt. 
Det gör att familjerna ställs inför olika 
frågeställningar som måste lösas. Men 
det är ju samtidigt så livet ser ut, allt 
det andra stannar inte av bara för att 
man bygger ett hus, säger Pernilla.

 ► Vad har du lärt dig från att göra 
Husdrömmar?

– Det är nog just att det ofta tar läng-
re tid och kostar mer än vad man tror. 
Skulle jag bygga ett hus med en budget 
på fem miljoner så hade jag nog sagt ”ta 
in två miljoner till” och inse att det inte 
kommer ta ett och ett halvt år, utan två 
och ett halvt. Att det inte byggs på rätt 
tid och med rätt prislapp är nog mer 
regel än undantag.

– Samtidigt är det en förtjusande 
tanke att få sätta sig med ett helt vitt 
papper och rita ett helt eget hus. Om jag 
får drömma helt fritt, och ha obegrän-
sad budget, så hade jag velat rita något 
jäkligt spännande. Och då hade jag nog 
tagit hjälp av Gert. Vid det här laget kän-
ner han mig och vet nog instinktivt vad 
jag vill ha.

Förutom Husdrömmar känner vi Per-
nilla från Trädgårdstisdag, där hon till-
sammans med Tareq Taylor och John 
Taylor grejar, odlar och lagar mat i 
trädgårdsmiljö. Programmet kör igång 
igen i slutet av april. För Pernillas del 
har dock trädgårdssäsongen hemma i 
Klagshamn redan börjat.

– I år har vi bestämt att vår trädgård 
hemma ska få lite mer omsorg. Det är 
dags för en renovering, saker ska ren-
sas bort och ändra form. Jag tycker fort-
farande det är jätteroligt att dra på sig 
arbetsbrallorna och trädgårdshand-
skarna och gå ut och greja när det bör-
jar bli vår. Det är en skön avkoppling.

Trivs
både i hus och i trädgård 
I programmet Husdrömmar träffar Pernilla Månsson Colt par som brottas med  
stora, utmanande bygg- och renoveringsprojekt. För hennes egen del är det lugnare 
på husfronten, även om hon är en känd hemmafixare och trädgårdsentusiast.
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D e som gick på Borgar kall-
lade sig för Glueharbor och 
Malmö Lumberjacks gick på 
Petri, det berättar Joan Tra-

vesset ordförande i Limhamn Griffins.
– Namnet Limhamn Griffins kom-

mer från det faktum att vi de för-
sta åren spelade på Limhamnsfältet, 
berättar han.

Nere vid Limhamnsfältet står min-
nesmärket till den danske flygaren 
Robert Svendsen som 1910 fullborda-
de den första flygningen över Öresund.

– Innan varje träning rörde vi vid 
stenen som en symbol för styrka. Led-

orden var ”Hard solid together”.
Under några korta år hade klubben 

ett samarbete med Limhamns idrotts-
förening, men de lämnade den 1995 
eftersom de behövde en annan plan 
att spela och träna på. Idag är deras 
hemvist Hästhagens idrottsplats. Där 
har de kunnat växa och 2007 vann de 
SM-guld.

– Det var givetvis kul att vinna gul-
det men baksidan blev att vi på grund 
av det halkade ner i div 2.

Förklaringen är att man är tvung-
en att ställa upp i Europaspel om man 
vinner vilket klubbens ekonomi inte 

tillät, det hela slutade med ett vite på  
50 000 kr och klubben hade då inte råd 
att stanna kvar i superserien.

– Det blev en ganska tuff uppförs-
backe, men 2013 var vi tillbaka i div 
1 och med en numera stabil ekono-
mi kunde vi förra året ta klivet till-
baka upp i Superserien, säger Joan  
Travesset.

Nu är siktet inställt på årets säsong 
som startar i månadsskiftet april, maj. 
Med uppehåll i juli så slutar säsongen i 
månadsskiftet augusti, september.

– Tuffa motståndare i år är regeran-
de mästare Karlstad och Örebro och 

I rivaliteten mellan skolorna Borgar och Petri föddes amerikansk fotboll i Malmö. 
1988 valde de två lagen att istället slå sig samman i ett starkt Limhamn Griffins.

Down
med Limhamn Griffins
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redan andra matchen den här säsong-
en så möter vi Karlstad.

 ► Vem kan börja träna och spela 
amerikansk fotboll?

– Den här sporten passar faktiskt 
alla. Det finns 44 olika positioner, 
någon måste ha en bra arm, någon ska 
kunna sparka, blockera och några ska 
kunna springa.  

Många spelare har gått vidare till 
spel utomlands, den mest kände är nog 
Ola Kimrin, som gjorde karriär som 
NFL-kicker och det var han som sparka-
de hem SM-guldet åt Limhamn Griffins.

Amerikansk fotboll kom till 
Sverige med utbytesstuden-
ter på 1970-talet, och därför 
var också gymnasieskolorna 
först ut med sporten. Sveriges 
första förening bildades 1982 
och kallades Danderyd Mean 
Machines, numera Stockholm 
Mean Machines. Svenska 
Amerikansk Fotbollförbundet 
bildades 1984. Den första 
SM-finalen spelades året 
efter och vanns av Lidingö 
Pink Chargers. 1991 startade 
Superserien.  

”Innan varje 
träning rörde vi 
vid stenen som 

en symbol för 
styrka. Ledorden 

var ”Hard solid 
together”.

DOWN: försök, varje lag stäl-
ler upp var sin sida om bollen.

TOUCHDOWN (6 poäng): När 
en spelare för in bollen eller 
tar emot en passning i det 
defensiva lagets målområde 

FIELD GOAL (3 poäng): När 
en spelare sparkar in bollen 
mellan målstolparna utan 
föregående touchdown.

Kortfattad ordlista

Tillbakablick

FOTO: LUMINITA ISACSSON
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När en anhörig går bort kan det 
kännas bra att tala med någon så 
fort som möjligt.
Därför har vi valt att alltid vara 
tillgängliga på våra jourtelefoner.

Limhamns Begravningsbyrå
Linnégatan 117, Limhamn

040-16 76 00

Limhamns Begravningsbyrå
Östra Förstadsgatan 62, Malmö

040-16 76 20

www.limhamnsbegravningsbyra.se

Nya
Restaurang Kajutan

Bryggöv. 1, Småbåtshamnen, Limhamn • 040-15 54 94
Öppet alla dagar 10-20 • www.restaurangkajutan.se

Alla vägar leder till  
Restaurang Nya kajutan…

Oberoende om du väljer sjö-, gång-, cykel-, eller bilvägen möts  
alla vägar här hos oss och vi får det stora nöjet att möta dig.                      

Vi har öppet HELA påsken alla dagar med massa erbjudanden!!!  
Hoppas att sommarprogrammet är klart då som man kan hämta i restaurangen!! 

Välkomna!

Sommaren är lång -  här är alltid nåt på gång.

Amazing Sunday 
 

då absolut ingen vet vad som skall hända mer 

än att det att vi skapar är en otrolig söndag.

Ny a la  carte meny 
med massa nyheter

Öppet alla dagar och kvällar !

Kajuta Beach
med solstol, parasoll och  

vår egna sandstrand

Musik flera kvällar i veckan

Mojito Party Strandliv från morgon till kväll

NU ÄR VÅREN HÄR OCH 
STUDENTEN PÅ INGÅNG!

Vi erbjuder bufféer för att förgylla 

denna speciella dag. Fr 125:-/kuvert
(Läs mer på vår hemsida www.limhamnskottovilt.se)

Vi jobbar enbart med gräsbetande rasdjur som 
Hereford och Angus, kött från lokala gårdar 
och uppfödare.

Mån – ons 10 –18, tor– fre 10 –19, lör 9 –15 
Västanväg 51A • 040 -15 42 40 

Limhamnskottovilt.se

Välkommen in!

Hemlagade produkter 
på lokala råvaror.

Kombinera din egen 
korvpåse   2kg/249kr

Flappstek    199kr/kg

Entrecote 4 veckor 
hängmörad 459kr/kg
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Yogapå vattnet ”Vem som helst  
kan börja och efter 

1,5 timme så  
greppar man vad 

det handlar om

A nna Hermansson bestämde 
sig efter 15 år i restaurang-
branschen för att det var 
dags att göra något nytt, helt 

nytt.   
Det blev Stand-Up-Paddling eller 

”SUP” som hon säger. Idén fick hon hös-
ten 2013 och förra sommaren var hon i 
full gång med att ge nybörjarkurser och 
hyra ut brädor. Nu är det dags för nästa 
steg SUP Yoga, tillsammans med Billie 

Svensson, utbildad SUP-Yoga instruktör.
– Till sommaren kommer jag att fort-

sätta med kurser i ”sup” och intressera-
de kommer också att kunna lära sig att 
göra yoga på brädan. Det är otroligt bra 
träning som kräver 110 procent fokus, 
berättar Anna.

Annars är det inte svårt att lära sig 
Stand-Up-Paddling eller yoga på brä-
dan.

– Vem som helst kan börja och efter 

1,5 timme så greppar man vad det hand-
lar om. Man behöver bara ha ett öppet 
sinne och slappna av, säger hon.

Spänner man sig så trillar man i vatt-
net, eftersom underlaget rör sig så 
behöver man vara mjuk i underkroppen 
för att kunna parera.

Är du nyfiken att testa så finns hon 
på Hamnfestivalen och på Sibbarb från 
juni till augusti.
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Jelena Bogdnovic-Blidovic

Patientavgift 160:- om du är listad, 200:- som icke  
listad hos oss. Frikort och högkostnadskort gäller. 

Dr Elna H Lindvall     Dr Karin Lunnemark
Dr Carina Jörgensson     Dr Ingvar Blom
Dr Stefanos Nicolaidis     Dr Lena Sloth
Dr Cecilia Feuk-Palmborg  Dr Maria Fisch 

Läkare

Företagshälsovård
Vill du veta vad vi kan göra för ditt företag  

kontakta vår företagssköterska, 040-602 80 43.

BVC
Hos oss kan du bl.a. träffa Gunnel Lindén,  

erfaren barnsjuksköterska. Telefon 040-602 80 53.

Äldrevårdcentral
Primärvård till dig som är över 75 år. 

Specialistutbildad distriktssköterska och geriatrisk 
kompetens. Telefon 040-602 80 35.

Sjukgymnastik Rehab Gym
Träna i vårt friskvårdsgym på Ringugnsgatan 4. 

inom Hälsovalet

Se våra samtliga tjänster
www.victoriavardochhalsa.se

Dr. Madeleine Cosmo 
Öron - Näsa - Hals specialist

Mottagning i anslutning till vårdcentralen.
Telefon 040-602 80 60

Nu utökar vi med
gynekolog

Lilla Högestensg. 2, Limhamn, 040-602 80 30 

Gynekolog

T 
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Hårda vindar 
blåser inom 
assistansen nu. 

I mer än tjugo års tid har vi stått  
stadi ga när vårddebattens vågor 
gått höga. 

Våra uppdragsgivare och deras 
nära och kära som vi under åren 
haft för månen att arbeta med, 
vet att person lig assistans hos 
Syd assistans AB genom  syras av 
trygghet, respekt och livskvalitet.

Bättre personlig assistans kan du 
troligtvis inte få. 

Välkommen till oss!

Hos oss får du alltid lä.

Annons_Sydas_88x125mm_150312.indd   1 2015-03-12   13:04
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Våra efterlängtade allsångskvällar är tillbaka och det är fjärde 
året vi arrangerar Allsång vid Havet. Även detta arrangemang har 
fått fler och fler besökare. Småbåtshamnen i Limhamn har fått 
nytt liv och vi ser besökare från hela Malmö och angränsande, 
närliggande kommuner. Även ett tillskott med gästande båtar kan 
vi notera. I år har vi premiär onsdag 1 juli kl 19.00 därefter varje 
onsdag t o m 19 augusti. Med undantag onsdag den 29 juli som 
flyttas till torsdag den 30 juli i samband med Hamnfestivalen.

Malmös egen allsångslegend - Lasse Berggrensson leder kvällarna 
tillsammans med husbandet Grandfathers och Linda och Anna. 

Vill man stödja Allsång vid Havet gör man det genom att köpa ett 
allsångshäfte för 40 kr.  Säljs på plats vid varje Allsång. 
Läs mer på polimhamn.se

 e ARRANGÖR: PÅ LIMHAMN f

Tid: varje onsdag kl 19.00 med premiär den 1 juli  
t o m 19 augusti. Med undantag av onsdag 29 
juli som flyttas till torsdag 30 juli i samband med 
Hamnfestivalen på Limhamn. 

Plats: Småbåtshamnen i Limhamn vid restaurang 
Kajutan

1 juli Pearl  Åkesdotter
8 juli Anna-Lena Bergelin f.d. Brundin
15 juli Joel och Angelino
22 juli Loulou Lamotte
30 juli Lasse Berggrensson och Steve Grahn 
kör Beatles-tema. Hamnfestivalens första dag
5 augusti Nils Cavaradossi Olsson
12 augusti Ej klar
19 augusti Björn Ranelid

ALLSÅNG VID HAVET – Varje onsdag kl 19

PROGRAM med gästartister

Allsång
vid havet
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skanska.se/godaffar

Lugn, alla hem här på sidan 
blir en god affär. När du köper 
ett hem från oss får du ett 
kostnadsfritt skydd som gäller 
vid sjukdom, olycksfall, arbets-
löshet och dubbelt boende.

Nyligen hade vi säljpremiär för fl er av våra populära och Svanen-
märkta radhus i Limhamns Sjöstad. Välkommen att boka en 
personlig visning eller gör en intresseanmälan på vår hemsida.

Radhus: 5 rok, 137–144 kvm

Ring för personlig visning: Martin Jakobsson, 
tel 010-448 60 51, martin.jakobsson@skanska.se

skanska.se/slupen

Möt våren vid havet! Snart är hela kvarteret Focken infl yttat men 
ännu har vi några härliga lägenheter kvar, till exempel fi nns 
rymliga treor och fyror med infl yttning nu eller längre fram i vår.

Lägenheter: 2–4 rok, 74–111 kvm. 
Pris: 1 775 000–3 975 000 kr. Avgift: 3 789–5 616 kr.

Ring för personlig visning: Landgren, Nina Berglund, 
tel 0720-77 77 53, nina@peterlandgren.se

skanska.se/focken

Nyhet på 
Limhamn!

Limhamns Sjöstad, Slupen

Limhamns Sjöstad, Focken

NY BUTIK!

Hyllie Kyrkoväg 57
på Limhamn

Öppet 
måndag-torsdag 8.00-17.00, 

fredag 8.00-15.30
www.allmannalas.se

Ring 040-29 39 49

Advokatbyrån 
Limhamnsjuristen löser  
dina juridiska problem!

Vi finns på Dragörkajen, Övägen 8A, Limhamn

Du når oss på 
Telefon: 040-611 90 02 (växel) Mån 10–13, 14–18, 
tis-tors 8:30–12, 13–16, fre 08:30–12, 13–14

info@limhamnsjuristen.se | www.limhamnsjuristen.se
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Snart kan ditt letande vara över. På spännande 
läge vid Masttorget i  populära Västra Hamnen 
planerar vi Brf Livbojen med omkring 45 moderna 
lägenheter. Vi kommer att bygga smarta, välpla-
nerade ettor och tvåor med fokus på dig som är 
singel eller sambo och vill bo där det händer.  
Brf Livbojen är den första delen av  kvarteret 
Sjöfararen som kommer att bestå av ytterligare 
tre hus med lägenheter om 1–4 rok.
 
Anmäl ditt intresse på 
riksbyggen.se/livbojen 
så håller vi dig uppdaterad  
på vad som händer. Du kan också  
följa oss på facebook.com/sjofararen

För dig som letar  
efter något nytt

Ju-jutsu är en sport  
där du tävlar bara mot 

 dig själv, och samtidigt  
lär dig självförsvar.

Välkommen till oss  
på Malmö Ju-Jutsuklubb  

och prova på!

Vi ses på Limhamn  
i vår träningslokal  
på Geijersgatan 2.

ALLA KAN TRÄNA JU-JUTSU!
VILL DU TRÄNA EN SPORT,  
SOM ÄR PÅ LIKA VILLKOR  

FÖR BÅDE TJEJER OCH KILLAR?

Geijersgatan Lim
ha

mnsv
äg

en
Go
lfb
an
aHär finns vi

(i källarplan)
Kontakt & information: 
instruktorer@mjjk.com   
Malmö Ju-Jutsuklubb  
Geijersgatan   
216 18 Limhamn
www.mjjk.com

Några av våra   
roliga ledare och
glada ungdomar.

Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille,  
om du är nybörjare eller har tränat budo tidigare  

– alla är välkomna!



KONST/KONSTHANTVERK 
ÖVRIG FÖRSÄLJNING 
FISKEHAMNEN

BG Hornhantverk
Hantverk av fällhorn från älg, 
kronhjort, dovhjort och rådjur

Charles II snickeri  
och design
Finsnickeri - Möbler utställning, 
slöjd aktivitet. 

Maria Widell Design
Försäljning av glasprodukter 

Pilgårdens Hantverk
Pilflätning och borst bindning

Kreativ Plus
Accessoar som Hårband och 
Sjalar mm.  Allt i naturmaterial.

Kreago AB
Ekologiska klänningar  
och haremsbyxor mm

Mimi Pompón
Textil

Tirant Snickeri
Renovering/restaurering av en 

äldre båt och mindre snickeri-
arbeten

Toffelmakaren Lilla Torg
Försäljning av handgjorda  
& handmålade träskor

Malawismycken
Handgjorda produkter  
och smycken av bland annat 
trä, hematit, pärlor, återvunnet 
plast, papper och frökapslar. 

Lilla Garderoben
Outlet av damkläder från Lilla 
Garderoben

 Luffarslöjd/Trådslöjd
Egentillverkade produkter - 
luffarslöjd och trådslöjd

Mani Smide
Svenskt smide & demonstra-
tion av yrket

M-B’s skinn & hantverk
Handsydda produkter av 
fårskinn

Nordisk Älg     
Älgskinnshantverk

MAT
SMÅBÅTSHAMNEN

Bhua Thai
Thaimat kycklingspett m jord-
nötssås, vegetariska vårullar

Frozen Yogurt
Yoogout säljer frozen yogurt 
på naturlig yoghurt av ekolo-
gisk mjölk 
med sommarens frukter

Restaurang Kajutan 
Champagnebar. Sommar A la 
Carte. Öltält med servering. 
Daniel Cederskär på saxofon 
och DJ tor, fre, och lör  
kl 21.00-ca 01.00 i öltältet. 

Casual street food 
Fish taco  

Limhamns Fiskrökeri
Nyrökt makrillfilé & laxfilé

Pauls Gastronomi  
& harmoni
Skånsk mat med närproduera-
de råvaror

Strandhuset i Sibbarp
Blåmusslor, vitt vin, vitlök,  
surdegskrutonger och persilja

The Green Lion inn
Fish and Chips

Laziza
Nyfritterad falafel med  
goda tillbehör

Limhamns Kött o Vilt 
Helstekt gris
Limhamns bryggeri
Hantverksöl från Limhamn
Limhamns Smörgåsbutik
Danska smörrebröd 
Steakhouse Limhamn 
Enzo’s blues tält nygrillat  
& god dryck

Nordic street food AB
Nordic street burger och  
kantarellklämma

Golden Waffel 
Langos, belgiska våfflor  
och churros

Vår stora sommarsuccé från förra året är tillbaka. Under fyra upplevelserika dagar fyller 
vi Småbåtshamnen och Fiskehamnen i Limhamn med massor av härliga aktiviteter, 
event, happenings och upplevelser för alla sinnen på och vid Öresund.

KONST/KONSTHANTVERK
ÖVRIG FÖRSÄLJNING 
FISKEHAMNEN

MAT
SMÅBÅTSHAMNEN

Gilla vår sida på facebook: Hamnfestivalen på Limhamn och få de senaste nyheterna. 

TORSDAG 30 JULI - 
SÖNDAG 2 AUGUSTI

FOTO: ANTON STENROS

BRIGGEN TRE KRONOR 
gästar årets Hamnfestival.

SENASTE FESTIVALINFO: www.polimhamn.se
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MAT
FISKEHAMNEN

Strandbergs fisk
Nystekt sillamacka och 
massor med annat gott från 
havet 

Lotta Love Cafè
Färska juicer, smoothies  
och acai-bowls. 
Vegan och raw snacks

Kaka på kaka
Ambulerande cykelcafé kaffe, 
fikarbröd och kalla drycker

Limhamns Rökeri
All sorts fisk. Skaldjur, sill-
inläggningar, dagens lunch, 
sallader, sillamacka, sill-
burgare och mycket mer. 

Bulltofta kött
Nygrillat kött och Dallas-
burgare från Bulltofta kött

Limhamns Mat & Deli 
Danska goa Smörrebröd 

Limhamns Smörgåsbutik 
Sommar-glass

AKTIVITETER
FISKEHAMNEN

Limhamns  
Museiförening
Limhamns historia. Utställ-
ning.

Malmö Museer
Gamla fina sillabåtar  
med tändkulor och repslag-
ning. Utfärder med Natur-
båten till musselodlingar.

Författarsamtal  
med Fredrik Ekelund  
och inbjudna gäster
Plats: Fiskehamnen sidan  
om Café Ambrosia.
Tid: Fredag 30/7 och  
Lördag 1/8 kl 17.00

Bo Landéns Båtturer
Båtturer på havet. 
Avgång samtliga festival-
dagar 12.00, 14.00 & 16.00
Sjötid ca 1 timme, sjöturer  
i mån av väder och belägg-
ning. Max 10 pers/tur

KRUT Ställer UT
Stor Konstutställning med 
KRUT. Måleri, fotografi, skulp-
tur och mycket mer 

Malmö sportdykarklubb
Öppet hus & Caféverksam het

Barnteater  
ABF/ Teaterhallen
Barnteater 14.00 samtliga 
dagar, ansiktsmålning & 
önskebrunn

Öresundsfiske
Öresundsturer vid solned-
gång!, Upplev solnedgången 
från havet. Turer under bron 
eller Malmö skyline. Avgång 
från fiskehamnen alla kvällar 
20.30-22.00.  
Kostnad: 100kr/pers. 
Föranmälan:  
Info@oresundsfiske.se / 
mobil: 070- 598 09 23

Klara Marie
Segla med festival besökarna. 
Turer dagligen.

ÅL -Lotteri
Limhamns Sjöscouter  

Gästande besök
och båtar från Dragör

AKTIVITETER
SMÅBÅTSHAMNEN

Aterra
Prova på paddling, kurser, 
utställning av kajaker samt 
uppvisning 

Funballz, studsmattor, 
bullriding, hoppborgar 
med IM-Event 

Freestyle Skåne,  
Landskrona Ski Club
Vattenhoppsuppvisningar

Hjertmans Sweden 
Seglarkläder och skor

Moana Malmö
Uthyrning av stand up  
paddleboards

Svenska Kryssarklubben 
Öresundskretsen
Besök kryssarklubben  
på festivalområdet.  
Knop skola och lotteri.

Malmö Modell Båt Klubb
Uppvisning och körning 
av modellbåtar i Småbåts-
hamnen/ankdammen.
Fred, lördag och söndag  
kl 10.00-17.00

Naturskyddsföreningen
visar miljönyttan med el-
drivna utombordsmotorer för 
båtar. Testning av  motorer.

Split Dansstudio
Föreställningar,  prova-på 
dans & workshops
Vid naturstranden

LevaLivetEvent
Flyboard- Sväva ovanför 
ytan med vattnets kraft till 
festivalpris. 
Uppvisningar 12.00 och var-
annan timme framöver

Sjöräddningssällskapet 
Lomma
Uppvisning lördag 1/8 kl 
12.00 samt 14.00

Limhamns Massage
Gratis prova- på massage

Limhamns Segelsällskap
Prova på-segling för umgdo-
mar & vuxna. grillkafe

Limhamns Yacht club
Knop & Knep. Korvgrillning 
och Fogarolli coffee

MSS – Malmö Segelsällskap
Prova på segling  
tor - fre 14-18 lör-sön 12 18

ÖVRIGT

Briggen Tre Kronor
Gästar årets Hamnfestival 
lördag 1/8 och söndag 2/8.
Öppet skepp och seglings-
turer.

Limhamns Konsthall
Foto utställning ”Prisade 
Hus” dagligen  kl 12.00 - 15.00
Föreläsningar om Öresunds 
marina värld – Michael Palm-
gren och Göring i Limhamn 
– Anders Reisnert

Skånes Kabelsports förbund 
Wakeboard på Ön
Lördag 12-17 wakeboard-Jam 
med åkare från olika förbund. 
Söndag Testa på åkning hela 
dagen 150 kr/person

Häst och vagns turer  
med Malmö Husartropp 
Dagliga turer längs festival-
området m fl platser.

Bistro Dragörkajen
Latin Flesta med levande 
band, Prova på Latin dans. 
DJ och spontan dans.
Torsdag-lördag till ca kl 01.00

 e ARRANGÖR: PÅ LIMHAMN f

MAT
FISKEHAMNEN

AKTIVITETER
FISKEHAMNEN

AKTIVITETER
SMÅBÅTSHAMNEN

MUSIK OCH SÅNG VID HAVET

ÖVRIGT

TORSDAG 30/7
12.00 Barnallsång  
med Halla Balooba Hej
15.00 Gustav Bonde kvartett, 
en jazzkvartett som blandar 
standardlåtar med egna kompo-
sitioner
19.00 Lasse Berggrensson och 
Steve Grahn kör Beatles-tema
21.00 – 00.00   
Kajutans Öltält  
Disco/saxofon med Daniel  
Cederskär och DJ 

FREDAG 31/7
12.00 Barnallsång  
med Halla Balooba Hej
15.00.Hamnfestivalens Sångs-
tjärna, talangtävling för ungdo-
mar mellan 13 och 19 år
19.00 Najz, ett partyband  
som har en bred repertoar med 
låtar från 50-talet och fram till 
dagens hits
21.00 – 00.00   
Kajutans Öltält 
Disco/saxofon med Daniel Ceder-
skär och DJ 

LÖRDAG 1/8
12.00 Barnallsång med Halla 
Balooba Hej
15.00.Joel och Angelino, 
Malmös egna Simon and Gar-
funkel  
levererar hits och sköna stäm-
mor i akustisk anda. 
19.00.Sing-along i 70-tals stuk 
till sammans med Linda Berg-
grensson  
och bandet
21.00 – 00.00.  
Kajutans Öltält  
Disco/saxofon med Daniel Ceder-
skär och DJ 

SÖNDAG 2/8
12.00 Barnallsång  
med Halla Balooba Hej
14.00 Hope, som annars är en 
trio, består denna gång av två 
systrar som spelar och sjunger 
både eget material och covers. 
Hope medverkade i Lilla Melodi-
festivalen 2012.
16.00.Bröderna.Berggrensson,.
allsidiga.musiker.som.är.kända.
från.bl.a. Världens snabbaste 
allsång och Amigobandet.

BRIGGEN TRE KRONOR 
gästar årets Hamnfestival.

SENASTE FESTIVALINFO: www.polimhamn.se
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Kalkbrottet runt

V årvädret lockade cirka tusen malmöbor som kom till 
Kalkbrottet för att gå tipsrunda, njuta av utsikten och 
efter turen bjöds det på korv och dricka.

– Det var verkligen fantastiskt roligt att så många vil-
le gå den nya motionsslingan, säger Camilla Andersson, programar-
kitekt/landskapsarkitekt på gatukontoret.

Och den som undrar hur lång rundan var, så kan vi avslöja att 
den efter kontrollmätning, är 4080 meter. Vilket också var svaret 
på utslagsfrågan i tipsrundan.

Tipspromenad

Camilla Andersson från gatukontoret delade ut tipslappar.
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1.
Vuxenfrågan
Hur djupt ligger lägsta punkten i kalk-
brottet?   
Barnfrågan
Är kalkbrottet djupare än Turning 
Torso är högt?

2.
Vuxenfrågan
Vilken fågel häckar inte i kalkbrottet?  
Barnfrågan
Vad heter Sveriges största uggla?  

3.
Vuxenfrågan
Vilken var den vanligaste ”förorening-
en” i kalken?  
Barnfrågan
Vad använde man kalken i brottet till? 

4.
Vuxenfrågan
Hur gamla är avlagringarna i brottets 
botten? 

5.
Vuxenfrågan
Vem var chef över kalkbrottet under 
förra sekelskiftet? 
Barnfrågan
I brottet finns det rådjur. Vad kallas 
honan? 

6.
Vuxenfrågan
Ca hur många kilo dynamit användes  
vid en sprängning? 
Barnfrågan
Vad finns det i en nyårsraket? 

7.
Vuxenfrågan
Varför bara hajtänder som fossil i brottet? 
Barnfrågan
Vilka är hajarnas närmsta kompisar? 

8.
Vuxenfrågan
Vad är det för växt innanför staketet?
Barnfrågan
Vilka fåglar äter trädets bär?  

9.
Vuxenfrågan
Hur många liter per sekund pumpas  
ut ur brottet? 
Barnfrågan
Vid vilken temperatur kokar vatten?  

10.
Vuxenfrågan
Hur många olika organismarter  
har hittats i brottet?   
Barnfrågan
Vad är en fladdermus? 
Svaren på sidan 50

Missade du tipsrundan? Passa på att testa dina kunskaper
- här är tipsrundans frågor. Svaren hittar du på sidan 50

Från vänster Birgitta Malmström, Lotta Cederqvist, Ove Cederqvist och 
Grethel Ekelund gick tipspromenaden tillsammans. Birgitta Malmström 
och Grethel Ekelund har båda bott på Viktoria Park sedan det stod klart 
för fem år sedan. Lotta och Ove Cederqvist bor i Stockholm men har köpt 
en liten lägenhet i Viktoria Park som de använder som semesterbostad.

Fredrik och Maria Streijfert gick runt Kalkbrottet tillsammans 
med sin son Ture, snart 4 år och dottern Svea 1 år som sov i 
vagnen. De flyttade till Limhamn från centrala Malmö för två år 
sedan och trivs i småstadspulsen.
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På uppdrag av 
Region Skåne

Öppettider: måndag–torsdag kl. 8–18, fredag kl. 8–17  |  040-36 26 00  |  Järnvägsgatan 56, Limhamn  |  www.capio.se

Välkommen till oss på Capio Citykliniken Limhamn

Optiker Thell
LIMHAMN • LOMMA

Järnvägsgatan 31, Limhamn. Tel. 040 -16 43 30 • Sandstensgatan 6, Lomma. Tel. 040 - 41 12 30

               

Cdvd CTo eTzuur auT un
elesT riosa pisTio deni 

Henim dus denducium est

loGo

Musterstraße 100
12345 Musterstadt

180-4-668_AD_Customer_MenEyewearSunSS15_PSOunc_90x165#.indd   1 17.12.14   18:12

SKÄRPA PÅ ALLA AVSTÅND

GLASÖGON PASSAR TILL ALLT 
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Bryggerimingel

Det var fullt i lokalerna när Limhamns 
Bryggeri bjöd in till Bryggerifest. 
Gästerna fick förutom öl, god plockmat 
och livemusik.

Nils-Erik Sköld från Ön på 
Limhamn känner väl till Lim-
hamns Bryggeris öl, den sma-
kade han och hans fru varje 
dag under Hamnfestivalen förra 
sommaren.

Dan Holmér, bryggtekniker på Limhamns Bryggeri hälsade alla välkomna.
Helen Sköld från Ön på Limhamn tillsammans 
med Ingemar Persson från Åkarp, och som 
är på väg att flytta till Limhamn.

Mikael Sand från Staffanstorp, 
tillsammans med Sofi Bernts-
son från Limhamn och Fredrik 
Andersson från Staffanstorp, 
kom till bryggeriet dels för att 
ölen är god och för att det som 
de säger är så bra att Limhamn 
har ett eget bra bryggeri.

Joel Lindstedt från Limhamn 
drack en Limhamn lager, till-
sammans med arbetskamraterna 
Frederik Garne från Lorens-
borg och Adam Osberg från 
Bunkeflo. Alla tre jobbar tillsam-
mans i lokalen bredvid brygge-
riet, Limhamn Bläck & Plåt. 

Margit Cording från Kulladal 
tillsammans med Ingrid Tonzar 
från Kulladal. Ingrids man drev 
tidigare restaurang i lokalen och 
var givetvis nyfiken på hur det 
ser ut idag.

Sommaren är på väg, och det 
är det hög tid att plats för lite 
nytt och rensa ut bland barn-
kläder, lek och fritidsprylar. 
Ett smart och hållbart sätt att 
bli av med överflödiga grejer är 
att sälja dem på loppis. Söndag-
en den 19 april i Limhamns Fol-
kets Hus kl.10-13 hålls Barn-
loppis. Här kan man boka ett 
bord och sälja det som barnen 
vuxit ur eller tröttnat på. 

Anmälan och bokning av bord 
görs på tel: 15 52 70 , mån-fred 
10-14 , eller info@limhamn.fh.se

Antalet försäljningsbord är 
begränsat – sista anmälnings-
dag är 13 april.

Påsken flyttar på sig och infaller lite olika 
från år till år. Och så här funkar det; Påsk-
dagen är alltid första söndagen efter första 
fullmånen efter vårdagjämningen. 

Veckan före påsk kallas stilla veckan 
och den inleds med Palmsöndagen, som 
firar Jesus intåg i Jerusalem. Namnet Dym-
melonsdag kommer av att man förr använ-
de träkläppar för att dämpa ljudet av kyrk-
klockorna. Träkläpparna kallades dym-
lingar. 

Skärtorsdag är den dag då man i folk-
lig tradition trodde att häxorna flög till 
Blåkulla. 

Påskafton var förr en dag då man sköt 
smällare och eldade brasor för att hålla 
häxor och oknytt borta, de ansågs ha fritt 
spelrum mellan långfredagen och påskda-
gen. I dag är påskafton fylld av påskpara-
der och påskkärringar som delar ut påsk-
brev och på många håll i landet tänds fort-
farande påskbrasor. 

Påskdagen är dagen då Jesus uppstån-
delse firas. Påven i Rom håller varje år ett 
traditionellt tal och samlar så många som 
en kvarts miljon människor på Petersplat-
sen i Vatikanstaten.

Barnloppis 
på Limhamn 

Under påskaftonskvällen äter 
vi cirka sex miljoner ägg i tim-
men, enligt Svenska Ägg.
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Med vårsolen kommer också lusten att fylla 
vardagen med härliga vårblommor.

– Det är många som tittar in till oss och vill ha 
blommor till krukan på trappen, säger Thérese 

Rosén, som äger Blommor & Blad på Limhamn.

B utiken har hon drivit 
sen 2001 och hon har 
bland annat designat 
vinnarbuketten till 

Eurovision 2013 och gjort alla 
blomsterdekorationer till tv-pro-
grammet Montazamis vänner.

– I början på säsongen kan 
det vara bra att ta in krukan på 
natten, om det skulle blir kallt. 
Tänk också på att kolla vattning-
en och att krukan är dränerad, 
så att inte växterna står i vat-
ten om det regnar, tipsar Thére-
se Rosén.

Vårlökarna håller ett bra tag 
och penseerna kan stå ända till 
juni. Sen är det som det dags för 
pelargonerna. 

– Det blir otroligt fint om man 
väljer en hög blomma tillsam-
mans med nåt på mellannivå och 
så nåt som hänger, det skapar ett 
vackert djup i planteringen. Och 
om du väljer att bara ha en sorts 
blomma, men många så kan du 
enkelt skapa en riktig wow-upp-
levelse, säger hon.

Sex-sju stora Mårbacka-pelar-
goner i en stor kruka är en favorit.

Till påsk är det de mindre 
påskliljorna på lök som blivit allt 
mer populära.

– Och påskris vill de allra fles-
ta ha. Om man är allergisk så kan 
man strunta i att sätta björkri-
set i vatten eller använda trollpil 
istället, säger Thérese Rosén.

vårbuketter
Färgstarka 

Följ skylt ishall/idrottsplats (industriomr vid Victoria Park)

040-163000
www.folkbilar.se

Köper Säljer Förmedlar
Nu även med verkstad! 

Malmö Folkbilar
50-årsjubileum

Limhamnsgårdens Allé 12
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Sjukgymnaster

0708 - 66 19 46

Anette U. Mattsson
Christian Carlsson
Annette Romner

I F&S lokaler på Ön, Limhamn

www.sjukgymnasterna.com
DIN SKOAFFÄR PÅ LIMHAMN

– BARN – DAM – HERR –
Järnvägsgatan 37 • 040-36 71 96

Äntligen vår!

En plats där du lever – inte bara bor
Vi blir gladare ju mer vi är tillsammans. När du 
vill umgås har du nära till vänner hos Bonum, 
ett seniorboende med möjlighet till både ge-
menskap och all praktisk hjälp du behöver på en 
armlängds avstånd.

Vakna sent och drick morgonkaffet i solen på 
balkongen. Efter några ärenden i centrum blir det 
kanske ett parti boule med Karlssons på tvåan. 
Njut en god lunch i ert nya kök och på eftermid-
dagen får ni besök av Bonumvärden som hjälper 
till med att bära ned lådor till förrådet. Efter en 
skön tupplur är det dags att göra sig i ordning för 
en matbit och bridge i gemensamhetslokalen. 
Att bo i ett Bonumhus är mer än bara ett boende. 
Det är också gemenskap på dina egna villkor. 

Välkommen på visning 
Vi visar gärna vår fina visningslägenhet på Limhamnsvägen 
133A. För öppettider gå in på vår hemsida eller ring Emma 
Johansson, Svensk Fastighetsförmedling, 0768-84 01 24

Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer om oss på:
bonumseniorboende.se/limhamn

VÄLKOMMEN
PÅ VISNING!



 APRIL 

4 APRIL – PÅSKPARAD
Kom utklädd till påsk kärring 
eller påskgubbe och gå 
med i den årliga, välbesökta 
Påskparaden i Limhamns 
centrum.
12:00 - 14:00

18 APRIL–10 MAJ – KONST
Krook x 3
Sven, Andreas och Magnus 
Krook ställer ut målningar
Limhamns Konsthall

23 APRIL – FÖREDRAG
4 Föredrag av skådespelaren 
Lars Humble på Bergaskolan 
kl 19.00.
Arrangör: Limhamns Musei-
förening 

26 APRIL – MUSIK
Konsert med Malmö  
Kammarkör i församlings-
huset
Kl. 15

 MAJ

1 MAJ – SEGLING
Seglingsinvigning  
– korvgrillning och lopp-
marknad kl 11

2 MAJ – TOUGEST
Sveriges hårdaste hinder-
bane-tävling på Ribersbrog.

16 MAJ–31 MAJ – KONST
Unga grafiker från Grafiken 
på Östra Grevie folkhögskola 
visar upp sina verk
Limhamns Konsthall

17 MAJ – MUSIK
Vårkonsert med gospel-
kören Pearls of Joy i  
Limhamns kyrka kl 18

23-23 MAJ – LOPPIS, BLOMSTER-
MARKNAD

Blomstermarknad och 
försäljning. Med hantverk, 
vårens primörer, blommor 
och perenner, närodlat med 
mera. Trädgårdsloppis på 
Limhamns torg.

24 MAJ – GUDSTJÄNST
Gudstjänst i Kalkbrottet

 JUNI

6 JUNI – AMERIKANSK FOOTBALL
PEEWEE SOUTH  
TOURNAMENT
Efter succén förra året med 
en peewee cup på Hästhagen 
kommer eventet tillbaka i år,

19 JUNI – MIDSOMMARFIRANDE
Midsommardans på Soldat-
torpet, Limhamnsvägen 102. 
Kl 12-15
Arrangör: Limhamns Muse-
iförening

 JULI

1, 8, 15, 22, 30 JULI & 5, 12, 19 
AUGUSTI – ALLSÅNG VID HAVET
Malmös egen allsångsle-
gend – Lasse Berggrensson 
leder kvällarna tillsammans 
med husbandet Grandfathers 
och Linda och Anna.

12 JULI – MUSIK
Malmö Underhållningsor-
kester spelar populärmusik 
på Soldattorpet kl 16.00. 
Kaffeservering
Arrangör: Limhamns Musei-
förening

19 JULI – MUSIK
Swinging Hyriders spelar på 
Soldattorpet kl 16.00. Kaffe-
servering
Arrangör: Limhamns Musei-
förening

25 JUL-16 AUGUSTI  
– UTSTÄLLNING
Limhamns Miljöförening 
visar fotoutställningen  

”Prisade Hus på Limhamn” 
på Limhamns Konsthall
Öppet lördagar och söndagar 
kl 12 - 15. Fri entré!

 AUGUSTI

30 AUGUSTI – MAT
Sillens dag på Soldattorpet. 
Kl 13-16. Limhamns rökeri 
serverar och Alf EverGreen 
Band underhåller. Kaffe-
servering
Arrangör: Limhamns Musei-
förening

Kalendarium

SVAR 
Tipsrunda
sid.44

Tipsrundan.svar Fråga 1: 1.–.cirka.60.m.Barnfrågan.X.–.nej.Fråga 2:.X.–.Berguv.Barnfrågan.1.–.Berguv..
Fråga 3:.2.–.Flinta.barnfrågan.2.–.Att.tillverka.cement.Fråga 4.2.–.ca.65.milj.år.Fråga 5: X.–.R.F.Berg.Barnfrågan.
x.–.Get.Fråga 6: X.–.1200.Barnfrågan.X.–.Krut.Fråga 7:.1.–.De.har.inte.benskelett.Barnfrågan.1.–.Rockor  
Fråga 8:.X.–.Oxel.Barnfrågan.2.–.Koltrast.Fråga 9:.1.–.70.l/s.Barnfrågan.2.–.100.grader Fråga 10:.2.–.ca.2000.
Barnfrågan.1.–.Däggdjur
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Stora helg

Med ditt konto kan du logga  
 in och läsa varje dag!
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Charlotte Kalla med den hett efterlängtade guldmedaljen – hennes första VM-guld individuellt. FOTO: JOEL MARKLUND/BILDBYRÅN

Kallas gulddröm blev sann
Sport. Hemmahoppet var helt överlägsen i snöyran i Falun · ”Det känns otroligt stort.”
■ Charlotte Kalla var helt överlägsen och vann VM-guld 
i Falun på favoritdistansen 10 kilometer fristil med 41 
sekunders marginal till tvåan Jessica Diggins, USA. De 

norska favoriterna vallade bort sig – Therese Johaug blev 
27:a och Marit Bjørgen 31:a.   

– Det känns otroligt stort, och jag tror inte riktigt att jag 

har förstått att den här drömmen har gått i uppfyllelse, sa 
Charlotte Kalla om sitt första individuella VM-guld i kar-
riären.  C14–15

■ Sydvästlänken, kraftled-
ningsgatan till Skåne som 
ska ge ett robustare elnät, 
blir dyrare år för år.

Enligt vad Sydsvenskan 
erfar har projektet blivit en 

halv miljard dyrare än ti-
digare beräknat. Och sido-
utgifterna riskerar att ske-
na iväg. Dessutom är det 
osäkert om kraftledningen 
kan tas i drift i höst. A6

Elgata en halv 
miljard dyrare AR
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ED ”Men det är en 
sak att leda en 
högljudd oppo-
sition och en 
helt annan sak 
att ta ansvar.”
Cecilia Wikström (FP) skriver 
på Aktuella frågor om tre sätt 
att bekämpa populism. A5

Kultur. I morgon delas nya matstjärnor ut, men Guide Michelin har förlorat sitt åsiktsmonopol.  B4

Pauli 
Jokela 
på väg 
mot USA B2

Du eller ni 
– vad får 
det lov 
att vara? A12
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Tio dömda efter 
skottlossning 
i Svedala C5

Redhawks illa 
ute efter 2–3  C16

Åtta sköts till 
döds i Tjeckien  A5

36
■ Så många bilar äger Mal-
möborna per hundra invå-
nare, en minskning från 37 
förra året. Därmed går Mal-
mö mot trenden i hela lan-
det där biltätheten ökar.  C5

Anja Gatu: ”Hon 
kände sin kapa-
citet och litade på 
att förberedelserna 
var tillräckliga. 
Sedan var hon bäst 
när det gällde. 
Så enkelt och 
så svårt kan 
det vara.”

Från 

199kr/mån

Sydsvenskan i brev-
lådan fredag-söndag 
samt full tillgång till 
våra digitala tjänster.

Beställ redan idag på  
prenumerera.sydsvenskan.se

Västanväg 5, Limhamn | www.tradgardshandel.se  
Tel 040 510 500 | ÖPPET VARD 09-18 | LÖR, SÖN 10-16

GARDEN-CENTER   TRÄDGÅRDSDESIGN   KONSULTATION   BALKONG

TRÄDGÅRDSHANDEL I LIMHAMN

ÖPPET HELA PÅSKEN
  VARMT VÄLKOMNA
   

Öresund Kök

Förnya ditt kök på ett enkelt sätt och ge köket ett helt nytt liv till låg kostnad. 
Byt ut de gamla slitna luckorna och lådorna till nya fräscha! 

Köksluckor i laminat, fanér, målat och massivt trä. Vaskar och kranar.  
Bänkskivor efter dina önskemål. Gångjärn och beslag.  

Butikens öppettider  

Lördagar 10 - 14
Övriga tider enligt överenskommelse.

Funderar du på nytt kök?

Vi skräddarsyr kök efter dina behov.

www.oresundkok.se
Limhamnsgårdens Allé 29B

040 - 92 12 14
kontakt@oresundkok.se
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Fyra rum och hopp

100krT I L L
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Vi stödjer

Koll på läget

MALMÖ LIMHAMN JÄRNVÄGSGATAN 38 TEL 040-16 26 00 SVENSKFAST.SE/LIMHAMN

Gäller för kostnadsfria värderingar som genomförs under perioden 30/3-10/5-2015. Erbjudandet gäller inte skrift ligt värderingsintyg. 
*Lokala avvikelser kan förekomma då varje mäklare själv beslutar om deltagande i kampanjen.

Ett  hus är inget hem utan människorna som bor där. Som lever där. 
Men mitt  i allt det som är livet kan det otänkbara hända. 
Att  ett  barn får cancer.

Därför skänker vi just nu 100 kronor för varje genomförd värdering* 
ti ll Barncancerfonden. Kontakta oss för att  boka din värdering redan 
idag eller läs mer på svenskfast.se/rumforlivet 

För en lite ljusare framti d.


