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Gerillaslöjdare ställer ut
SIDAN 4

Ärtsoppa är grejen
LIMHAMN.  Veckans Röda tråden når Moris Fallahi på 
Enzo’s Sportbar i Limhamn. Han föreslår en tallrik ärt-
soppa till matchen. SIDAN 8

SIDAN 6

TYGELSJÖ.  För åtta år sedan fl yttade de första barnfamiljerna in i sina nybyggda villor på 
Sjötorps ängar, ditlockade av Malmö stads löften om satsningar på just barnfamiljer. En park 
skulle byggas med tillhörande lekplats. Men åren har gått och byggstarten har skjutits upp 

fl era gånger. Förra budet från Malmö stad var april 2014. Det senaste är april 2015. 
 – En upphandling har gjorts, nu är det skarpt läge, säger Karolina Skog (Mp), vice ordfö-

rande i tekniska nämnden. SIDAN 2

”Sjötorpsparken klar i april”
Efter åtta års väntan och brutna löften ska Sjötorps ängar få sin lekplats 

LENA VIDEKULL  har lämnat fotbollsgymnasiet för att satsa 100 procent på FC Rosengård.  FOTO: MARKUS CELANDER 

”Familj och vänner blir 
lidande”
Joacim Lidén, IFK Klagshamn

 SIDAN 10

Strandhemsbo formar 
morgondagens fotbollstjejer  

VICTOR FEILBERG 
 är en av Sveaskolans 
gerillaslöjdare. Han 
tillverkar en mus som 
dyker upp vid Lim-
hamns bibliotek.  
 FOTO: MARKUS CELANDER
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TYGELSJÖ.  Enligt Karolina 
Skog (MP) vice ordförande 
i tekniska nämnden, ska 
Sjötorpsparken stå klar i 
april nästa år.
– Bara allt rullar på och 
ingen överklagan lämnas 
in, säger hon.

Det har ni sagt förr. Var- ■

för ska barnfamiljerna på 
Sjötorps ängar tro er nu?

– En upphandling är 
genomförd och då är det 
skarpt läge, säger Karolina 
Skog.

Men det fi nns en brask-
lapp, påpekar hon – överkla-
gandetiden har inte gått ut. 

– Men rullar allt på och ing-
en överklagan lämnas in så 
kommer Sjötorpsparken att 
stå klar i april 2015.

Varför har det tagit  ■

sådan tid? Saknas det 
pengar?

– Nej, det handlar inte om 
pengar, utan om att Skan-
ska har byggt i området, och 
andra praktiska skäl som jag 
inte vet detaljerna om.

Vad säger du till föräld- ■

rarna som väntat i åtta år?
– Vi har förståelse för att de 

reagerar, och vi måste erkän-
na från vår sida att det tagit 
tid. Vi beklagar det. Men det 
handlar inte om att vi skulle 
bortprioritera Tygelsjö.

”Sjötorpsparken är klar i april” (igen)

TYGELSJÖ.  Barnfamiljerna 
på Sjötorps ängar har nu 
väntat förgäves i åtta år på 
den utlovade lekplatsen åt 
sina barn.
– Det är precis som att 
de ansvariga på Malmö 
stad tänker att vi här ute i 
Tygelsjö redan har det så 
bra så att de kan strun-
ta i att hålla vad de lovar 
oss, säger föräldern Daniel 
Grahed.

År 2006 började de första 
barnfamiljerna fl ytta ut i 
nybyggda villor på Sjötorps 
ängar. Hela området skulle 
anpassas för barnfamiljer 
och få en stor park, Sjötorps-
parken, med tillhörande lek-

plats, lovade Malmö stad.
Åtta år senare lyser Sjötorps-

parken fortfarande med sin 
frånvaro, och missnöjet jäser 
bland föräldrarna.

Tröttnat rejält 
– Vad man lovar oss kan 
man uppenbarligen strunta 
i, säger Daniel Grahed, en av 

många föräldrar som säger 
sig ha tröttnat rejält på kom-
munens agerande. Eller brist 
på agerande.

Nya besked hela tiden
Malmö stad har fl era gång-
er kommit med nya besked 
om när Sjötorpsparken ska 
stå klar – till våren, till hös-
ten, och så vidare. Och åren 
har bara gått, konstaterar 
Daniel Grahed.

– Malmö stad har väl inga 
pengar, men de pengar som 
de trots allt har spenderar de 
på andra håll än i Tygelsjö.

För sent 
Många barnfamiljer flyt-
tade till Sjötorps ängar just 

med tanke på löftena om 
barnanpassning. För många 
av familjerna är det nu för 
sent – barnen har hunnit 
växa upp och blivit för gam-
la för lekplatser.

– Här bor otroligt många 
barn, vi pratar om flera 
hundra, men dessa barn ver-
kar Malmö stad inte bry sig 
om, säger Daniel Grahed.

– Det är ju sorgligt i sig, 
men det är ju även en prin-
cipfråga – kommunen ska ju 
hålla vad den lovar.

Tålamodet tryter:
”Tygelsjö väljs bort”

TILL HÖGER:  Faksimil från 
Lokaltidningen Limhamn 
  den 20 november 2013 där 
en före trädare för Malmö 
stad säger att arbetet med 
Sjötorpsparken borde vara 
i gång i april år 2014. Nu är 
det april som gäller igen, fast 
år 2015.

Barnfamiljer har väntat på sin lekplats i åtta år
”Vad man 
lovar oss kan 
man uppen-
barligen 
strunta i” 

MARKUS
CELANDER

markus.celander@lokaltidningen.se

MARKUS CELANDER
markus.celander@lokaltidningen.se

I förra Lokaltidningen  Limhamn efterlyste jag information 
från er läsare om en sten med några träd runtomkring  vid 
RF Berg-statyn vid Strandgatan. Enligt Limhamnsbon Bengt 
Johansson, som bor alldeles intill platsen, restes stenen som 
minne av en kvinnomarsch som avslutades där. Fast vilket år 
denna marsch gick, och varför, är han inte riktigt säker på. 
Den som tror sig veta är välkommen att höra av sig.

En dam från  Limhamn hörde av sig angående busstrafi ken. 
Hon berättade att hon och många andra seniorer tycker att 
det är trist att det inte går någon buss till Limhamns kyrko-
gård. Den försvann för ett par år sedan. Många av dem kör 
inte bil längre, och det är inte alla som har färdtjänst. Så de 
får gå. Det är dåligt att de inte kan ta bussen till kyrkogår-
den, tycker jag. Jag ska ringa till Skånetrafi ken. Men antagli-
gen säger de samma sak som de brukar, att en linje dit inte 
är lönsam. 

En annan dam  hörde också av sig om busstrafi ken, närmare 
bestämt om linje 6, som sedan några år styrs mot Hyllie i stäl-
let för Limhamn. ”Kanske skulle ni någon gång skriva något 
om alla de människor som bor här ute som vinner väldigt 
mycket tid på att 6:an nu går till Hyllie där man ju snabbt 
tar sig vidare till hela Skåne och Danmark. Det går ju buss till 
Limhamn,  man behöver inte mer än byta EN buss!”

Hennes positiva vinkel  på busstrafi ken gav mig  en tanke-
ställare: skriver jag negativa artiklar? Så vill ju inte jag ha det. 
Jag ska ta tag i det och bli gladare. Men det får vänta; i arti-
keln bredvid drar vi i stället historien om den icke-existeran-
de lekplatsen på Sjötorps ängar ett varv  till. Jag måste erkän-
na att jag blir negativ när jag konstaterar att politiker och 
tjänstemän envisas med sina ansträngda ”blandad stad-pro-
jekt” där alla Malmöbor ska mötas och plantera grön saker 
tillsammans på varenda allmänning och måla fjärilar på 
husgavlar och respektera varandra jättemycket, men att byg-
ga en enkel lekplats i Tygelsjö är visst fullkomligt omöjligt.

Puh, där rök blodtrycket igen. Var är mina piller?

Lekplats efterlyses
 CELANDER OM:  NEGATIVA TANKAR 

Markus Celander jobbar som  reporter 
på Lokaltidningen. Han tycker att busstrafi -
ken i Malmö var trevligare förr, eftersom: 

 Chaufförerna körde inte som om 
de nyss snott bussen. 
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 ML:s garage vid Nobelvägen var 
så fi nt. 
 Chaufförerna hade så fi na unifor-
mer. De såg ut som piloter från 
andra världskriget.

MARKUS CELANDER
markus.celander@lokaltidningen.se

FÖRÄNDRA VÄRLDEN 
– ÄVEN I FRAMTIDEN
Ta ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde 
både nu och i framtiden – ge en testamentsgåva.

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN

PG 90 20 90-0   

Hemmet

Trädgård

Hantverk

Ring oss nu 040-530 212

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

* Gäller tom 11 oktober vid köp av Hoyalux iD 
MyStyle V+ och Hoyalux iD LifeStyle V+

Ingen vår utan
dubbelt budskap

Se hösten med 
nya ögon. 
Köp Hoyas bästa 
progressiva glas* 
med överlägsen 
synkomfort så  
får du kompletta 
läsglasögon 
(värde ca 2500) 
på köpet.

ÅRETS BUTIK 2014 av 120 st medlemsföretag i Synologen STEL, VÄRK, STRESSAD? 
Unna dig en Massage!

LIMHAMNS MASSAGE
    Skönhet & Hälsa

Prova-på-Massage 
25 min 225:- 
2 x 45 min 750:- 
(ord 1000:-)
Utnyttja gärna din friskvårdspeng

Fransförlängning 
Nytt set 990:-
Boka innan 12/10 och få mer 
rabatt, 950:-

Nyhet! 
Vi har volymfransar

Gäller t.om 9/11 2014
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Mio Inredare : Förnya hemmet med en matgrupp i din stil. Passa på nu!

20% I VÄRDECHECK
KÖP VALFRI MATGRUPP INNAN 13/10, FÅ VÄRDECHECK MOTSVARANDE 20% AV MATGRUPPENS 

PRIS ATT HANDLA ANNAT FÖR*. VI HAR ÄVEN 20% RABATT PÅ ALLA HUVUDKUDDAR OCH TÄCKEN!

VÄRDECHECK*

 1.953·

VÄRDECHECK*

 599·
VÄRDECHECK*

 1.953·
        Matbord   Westwood i oljad massiv/fanerad ek, 200x100 cm     4.995·     
 Stol  Sandö i brunt konstläder/ben i oljad massiv ek, inkl. extra 

klädsel i svart tyg    795·  

Matbord Holger i lackerad massiv/fanerad ek, 1 ilägg à 50 cm, 190-240x100 cm 4.995· Stol Holger i lackerad massiv ek/sits i svart läderimitation 795· Vitrinskåp Holger, 2 lådor och 2+2 dörrar 7.995· 
Flatvävd matta Burano, offwhite ull, 200x300 cm 2.995·

BORD + 4 STOLAR

2.995·
(3.575·)

6-PACK GLAS

299·

BORD + 6 STOLAR

9.765·

SERVERINGS-
SET

199·

BORD + 
6 STOLAR

9.765:-

VÄRDECHECK*

 999·
        Matbord   Andy i vit högglanslack, 180x90 cm     2.995·           
Stol   Jack i svart läderimitation/underrede i kromad metall     
695·   Paketpris 4.995· (7.165·) bord 180x90 cm + 6 stolar 

BORD + 6 STOLAR

4.995·
(7.165·)

Matbord Sundborn i vitlack, 180x90 cm 3.995· Tilläggsskiva, L 45 cm 

995· Stol i vitlack 1.295· Paketpris 9.995· (11.765·) bord + 6 stolar 

BORD + 
6 STOLAR

9.995·
(11.765·)

VÄRDECHECK*

 1.999·
Matbord Dalarö i vitlack/skiva i oljad massiv ek, 180x90 cm 

4.450· Stol Läckö i vitlackerad massiv björk/sits i oljad 

massiv ek 695· Paketpris 6.495· (8.620·) bord + 6 stolar

BORD + 
6 STOLAR

6.495·
(8.620·)

VÄRDECHECK*

 1.299·

       Matbord Plaine i vitlack/spännben i kromad metall, Ø 110 cm 

  1.895·          Stol   Spider i svart plast med underrede i kromad metall  

   Nytt lägre pris 695· (795·)   

VÄRDECHECK*

 935·

BORD + 4 STOLAR

4.675·

Serveringsset 
Adelita i vitt 

porslin, 

7 delar 199·

NYHET Glas Sontell 6-pack i kristall, Whiskyglas, 37 cl 299· 

Ölglas, 39 cl 299· Vinglas, 35 cl 299· Vinglas, 75 cl 299·

KUDDE FRÅN

39·
(49·)

TÄCKE FRÅN

119·
(149·)

20%
RABATT PÅ 

ALLA KUDDAR 
& TÄCKEN**

Matbord Matilda i vitlack, inkl. 1 klaff à 40 cm, 120-160x75 cm 

1.595· Stol i vitlack 495· Paketpris 2.995· (3.575·) 

bord + 4 stolar

Mio Malmö Fosie/Jägersro. 
Bronsyxegatan 1. Tel 040-31 22 90. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. *Gäller vid nybeställning av matgrupp (matbord + minst 4 stolar) 30/9-13/10. 

Värdechecken gäller t.o.m. 23/12 2014 och kan ej användas som betalning av matgruppen eller på tilläggstjänster, såsom frakt och montering. 

**Gäller vid köp av huvudkudde eller täcke 30/9-13/10. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se



LIMHAMN.  Snart slår 
gerilla slöjdarna från Svea-
skolans årskurs 9 till. I 
en av räderna medverkar 
Megan Lloyd.
– Vi ska ge isbjörnen på 
Limhamns torg lite snö, 
eftersom isen smälter. Och 
en mössa för att muntra 
upp honom, säger hon.

Gerillaslöjd har blivit en glo-
bal rörelse på senare tid, för-
klarar Jenny Andersen, slöjd-
lärare på Sveaskolan.

– Man kan beskriva det som 
en snällare form av graffi -
ti. Det kan vara att man till 
exempel stickar saker som 
man sedan klär in exempel-
vis lyktstolpar och statyer 
med. Lätt att ta bort.

Gerillaslöjd är egentli-
gen en olaglig företeelse där 
ut övarna vill påverka det 
offentliga rummet. Men Svea-
skolans variant ingår i under-
visningen om demokrati.

Eleverna har sökt tillstånd 
hos gatukontoret och poli-
sen, som gett tillstånd som 
gäller i fyra veckor. 

– Eleverna har varit delaktiga 
i hela den demokratiska pro-
cessen, säger Jenny Andersen.

William Grönquist reder 
tålmodigt ut ett vitt tilltrass-
lat garnnystan. Han berättar 
att han ska göra en boll.

– En snöboll, förtydligar 
klasskamraten Megan Lloyd.

– Snöbollarna ska vara hos 
isbjörnsstatyn på Limhamns 
torg. Vi ska rädda isbjörnen, 
säger hon med ett leende och 
refererar till växthuseffekten.

Själv gör hon, med hjälp 

av Olle Lange, en mössa till 
isbjörnen.

– Tekniken vi gör mössan 
med kallas påtning, säger 
Megan Lloyd.

Emilia Christensson tillver-
kar också mössor och kläder 
till Limhamns statyer.

– Gerillaslöjd är jättekul. Man 
får hitta på något eget som 
även allmänheten kan se.

HYLLIE.  Det nya kulturhu-
set i anslutning till den 
framtida högstadieskolan i 
Hyllie ska ge plats åt både 
skolverksamhet, nycirkus 
och bibliotek. Enligt stads-
byggandskontorets Mikael 
Wallberg är kulturen viktig 
för attraktiviteten.

När nya Hyllie är fullt 
utbyggt blirområdet tillsam-
mans med Kroksbäck, Holma 
och Lindeborg lika stort som 
Landskrona befolknings-
mässigt. I det perspektivet lig-
ger det Mikael Wallberg, Mal-
mö stads projektledare för 
Hyllie, varmt om hjärtat att få 
in ett icke-kommersiellt kul-
turhus i den nya stadsdelen.

Idag är det mest kommer-
siella krafter som bygger. 
Köpcentrum, kontor och 
hotell. De sneglar inte på 
Holma, Kroksbäck och Lin-

deborg utan mot Köpen-
hamn och centrala Malmö, 
förklarar Mikael Wallberg. 

– Nu ska vi bygga den loka-
la staden där barn kan lära 
sig cykla, ungdomar ska 
kunna lära sig spela gitarr 
och vi vuxna kan promene-
ra i parker.

Enligt Mikael Wallberg är 
det ett nygammalt tänk att 
placera skolan mitt i cen-
trum. Så gjorde stadsplane-
rarna ofta förr men nu ligger 
de allt oftare i utkanterna. 

– Det mest fantastiska med 
planen är att vi får den här 
typen av funktion på den 

fi naste platsen i Hyllie. Det 
vore så fi nt att få in de icke-
kommersiella och allmänna 
intressena i Hyllie. 

Enligt honom skulle det 
signalera ett Malmö som är 
stolt över skolan och värde-
sätter verksamheten.

Kultur för alla
Ivana Baukart, projektledare 
på kulturförvaltningen, har 
inför förstudien tittat på vil-
ka verksamheter som skulle 
kunna rymmas i ett framtida 
kulturhus.

– Vi har diskuterat olika 
möjligheter; bibliotek, min-
dre blackbox-scener, nycir-
kussal som också skulle kun-
na användas till parkour-
verksamhet och klassrum 
där El Sistema och andra 
delar av kulturskolan skul-
le kunna vara, säger Ivana 
Baukart.

Från kulturförvaltning-
ens håll tycker Ivana Bau-
kart att det skulle vara roligt 
med en högstadieskola med 
kulturprofi l.

Oavsett skolans framtida 
profi lering är tanken att de 
två verksamheterna ska fi n-
nas under samma tak och 
vara nära sammanlänkade. 
Skolan ska kunna utnyttja 
kulturhuset dagtid medan 
annan verksamhet tar plats 
om kvällarna.

– Tanken är att huset ska 
fi nnas till för alla som bor 
i närheten och att det ska 
användas alla timmar på 
dygnet, säger Ivana Baukart. 

Stor investering
Hon hoppas att förslaget ska 
upp till kommunstyrelsen så 
snart som möjligt, men än är 
det inte bestämt när. 

Mikael Wallberg medger 

att det handlar om en stor 
investering och är med-
veten om att den kan bli 
svårt att få igenom när det 
än så länge bor så få i Hyl-
lie. Han hoppas att politi-
kerna ser till hela närområ-
det, med Kroksbäck, Holma 
och Lindeborg, när de fattar 
sitt beslut. Och själv är han 
hoppfull.

– Det vore fantastiskt roligt 
att få kulturhus och skolan 
färdigt samtidigt och att det 
skulle vara klart att använ-
das 2018.
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OLLE LANGE  och Megan Lloyd tillverkar en mössa åt isbjörnsstatyn på Limhamns torg. "Tekniken kallas påtning", förklarar Me-
gan Lloyd.  FOTO: MARKUS CELANDER

SIMON BORRING  och Emilia Christensson med mössa. 

VICTOR FEILBERG  jobbar med en råtta som ska krypa upp 
på Linnégatan, vid biblioteket. Slöjdläraren Jenny Andersen ger 
tips. Samuel Lamme till höger.

WILLIAM GRÖNQUIST 
 med garnnystan som ska bli 
en snöboll åt isbjörnsstatyn 
på Limhamns torg.

DET NYA  kulturhuset och skolan ska ligga i slutet av Hyllie 
Boulevard och ha den framtida stadsparken i ryggen. 

ANNA
FRÖJD

anna.frojd@lokaltidningen.se

Kulturen central i framtida Hyllie

Sveaskolans nior skrudar om 
Limhamn i demokratins namn

!
MISSA INTE!

Från och med  fre-
dagen den 10 oktober 
efter klockan 12 kan 
man se gerillaslöjdar-
nas alster. Karta på 
var dessa fi nns kan då 
hämtas på Limhamns 
bibliotek.

MARKUS CELANDER
markus.celander@lokaltidningen.se
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Anders Tillgren Natalja Tillgren

SNART VERKLIGHET 

38KVM Berguvsgatan 4A, SÖDERKULLA

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1964 Boarea: 38 kvm 
Rum: 2 Våning: 5 Avgift: 2 205 kr/mån Hiss: Ja 
Energideklaration: 127 kWh/kvm, år
Mäklare: Natalja Tillgren,  040-30 91 91 

natalja.tillgren@maklarringen.se

Visning: LÄGENHETEN ÄR SÅLD! 

Pris 525 000:  kr 

46KVM Lugna Gatan 52, Lugnet

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1978 Boarea: 46 kvm 
Rum: 1 Våning: 1 Avgift: 3 148 kr/mån Hiss: Ja 
Energideklaration: 146 kWh/kvm, år
Mäklare: Natalja Tillgren,  040-30 91 91 

natalja.tillgren@maklarringen.se

Visning: Sön 12/10 v.v. ring 

Pris 995 000:  kr 

84KVM Lundavägen 1, Värnhem

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1911 Boarea: 84 kvm 
Rum: 3 Våning: 2 Avgift: 4 499 kr/mån Hiss: Ja 
Energideklaration: 138 kWh/kvm, år
Mäklare: Natalja Tillgren,  040-30 91 91 

natalja.tillgren@maklarringen.se

Visning: Sön 12/10 13:15 - 13:45 v.v. ring! 

Pris 1295000:  kr 

64KVM Norrbäcksgatan 39, Kroksbäck / Nya Bellevue

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1966 Boarea: 64 kvm 
Rum: 2 Våning: 6 Avgift: 3 278 kr/mån Hiss: Ja 
Energideklaration: 184 kWh/kvm, år
Mäklare: Natalja Tillgren,  040-30 91 91 

natalja.tillgren@maklarringen.se

Visning: Sön 19/10 V.v. ring! 

Pris 565 000:  kr 

113KVM Ripgatan 21, SÖDERKULLA

Typ: Villa Byggår: 1960  Boarea: 113 kvm 
Biarea: 26 kvm Rum: 6 Tomt: 608 kvm 
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Natalja Tillgren,  040-30 91 91 

natalja.tillgren@maklarringen.se

Visning: Sön 19/10 12:15 - 12:45 

Pris 2 695 000:  kr 

57KVM Saarisvägen 1B, VÄRNHEM / MIDHEM

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1939 Boarea: 57 kvm 
Rum: 2 Våning: 2 Avgift: 4 650 kr/mån Hiss: Ja 
Energideklaration: 

Mäklare: Natalja Tillgren,  040-30 91 91 

natalja.tillgren@maklarringen.se

Visning: sön 12/10 12:30 - 13:00 v.v. ring! 

Pris 545 000:  kr 



6 LOKALTIDNINGEN.SE/MALMO LOKALT

STRANDHEM.  Efter 19 år 
lämnade en av landets 
största fotbollsprofi ler 
Malmö fotbollsgymnasium. 
Men det är en kluven Lena 
Videkull som nu ska satsa 
heltid på FC Rosengård.
– Jag känner oro inför 
damfotbollens framtid, 
säger hon.

Förmiddag. Minsta dot-
tern Emilia, 1,5 år, sover i 
sin vagn på verandan i ett 
oktober-stilla Strandhem. 
Lena Videkull slår sig ned på 
en stol och berättar lite om 
Strandhem, om hur hon och 
hustrun Nina blev förtjusta i 
området och köpte sitt hus 
här för sju år sedan.

– Vi trivs jättebra. På som-
maren är här fantastiskt 
med tennisplan, bouleba-
na, fotbollsplan och havet 
strax intill med långgrund 
strand, vilket är perfekt för 
barnen. Och på vintern blir 
här mörkt och mysigt.

Förutom Emilia har de dot-
tern Felicia 4,5 år. Hon spelar 
fotboll i LB07, påpekar Lena 
Videkull.

– Men det är av egen vilja. 
Jag har inte försökt påver-
ka, säger hon med en leende 
suck, som om hon anade att 
frågan skulle komma.

Sa upp sig
Lena Videkull har varit för-
äldraledig i några måna-
der. I mitten av januari är 
hon tillbaka på jobbet på FC 
Rosengård. Tidigare delade 
hon detta arbete med att 
vara instruktör på Malmö 
fotbollsgymnasium på Bor-
garskolan/Swedbank stadi-
on. Men sommaren 2013 sa 
hon upp sig därifrån – efter 
19 år.

– Jag kände ingen moti-

vation längre. Jag höll i  
fotbollsträningarna i en 
idrottsskola, men på sena-
re år blev det mer teori än 
praktik. I årskurs 3 kan elev-
erna till och med välja bort 
det praktiska helt och hållet. 
Det känns väldigt märkligt 
för mig. 

På FC Rosengård ansvarar 
hon för kansliet på Malmö 
IP, samt fl icklagen.

– Det är LdB Malmös tidi-
gare lag. Man har bara bytt 
namn. Det har väl med peng-
ar att göra, som så mycket 
annat. Men det är trist om 
det går ut över klubbens 
identitet, identiteten är vik-
tig – vem vi är, vad vi vill.

LdB hette i sin tur tidiga-
re Malmö FF Dam, och kon-
trasten till Malmö FF:s herr-
lag känns extra tydlig en för-
middag som denna, konsta-
terar Lena Videkull – kvällen 
innan besegrade MFF Olym-

piakos i Champions League. 
Mycket av rapporteringen 
kring den bragden kretsar 
kring de stora pengarna i 
CL-cirkusen. 

För herrarna, vill säga. 
För damerna ser verklighe-
ten helt annorlunda ut. Här 
fi nns inte alls samma peng-
ar. Vid lottningen till CL-kva-
let hoppades FC Rosengård 
på en motståndare i närhe-
ten, berättar Lena Videkull. 

– Som Danmark. Av eko-
nomiska skäl. Nu måste vi i 
stället åka till Ryssland, vil-
ket blir avsevärt dyrare.

Känner oro
Mycket har trots allt blivit 
bättre kring damfotbollen 
om man jämför med för någ-
ra decennier sedan, när Lena 
Videkull inledde sin karriär 
i insomnade Göta BK i Lilla 
Edet, utanför Göteborg.

– Media har blivit bättre 

på att uppmärksamma oss. 
Sedan har det ju kommit 
in mer pengar, trots allt. På 
gott och ont. Spelarlönerna 
måste ligga på rätt nivå, så 
det inte blir som med Tyre-
sö, som gick i konkurs. 

Lena Videkull känner oro 
för damfotbollens framtid. 
Efter varje lyckat VM sker 
visserligen ett uppsving på 
seriematcherna, men det 
ebbar ut ganska snabbt.

– Vi måste ha bättre publik-
intäkter. Det hade betytt 
mycket om vi hade haft en 
jämn ström på 1 500, 2 000 
åskådare per match. Då 
hade vi kunnat ägna mer tid 
åt att utveckla egna talang-
er i stället för att jaga publik 
och pengar och ta in dyra 
utländska spelare.

– Men där har även vi som 
verkar inom damfotbol-
len ett ansvar. FC Rosen-
gård erbjuder olika paket 

till andra fotbollsförening-
ar för att de ska komma och 
titta på våra matcher med 
sina fl icklag, men vi får dålig 
respons. Överlag är tjejer 
dåliga på att gå och titta på 
fotboll.

För Lena Videkull hand-
lar det dock inte endast om 
självkritik. Det är fortfarande 
så, menar hon, att förening-
ar ofta prioriterar pojkarna.

– Flick- och damlagen får 
sämre träningstider, till 
exempel sent en fredags-
kväll. Med sådana förutsätt-
ningar är det svårt att behål-
la tjejerna – de slutar att spe-
la fotboll.

Kör för fort
Emilia vaknar. Lena Vide-
kull reser sig upp och avslu-
tar som det började – med 
Strandhem.

– Området har förändrats 
en hel del under de år vi bott 

här. När vi kom hit var här 
fortfarande många koloni-
stugor. Nu är här mer året 
runt-boende, och barnfamil-
jerna har blivit fl er, vilket jag 
tycker är roligt.

– En annan charmig sak 
med Strandhem är att husen 
här ser så olika ut. Det är vik-
tigt att man tar tillvara på 
områdets karaktär.

Men inget kan ju vara helt 
perfekt, tillägger Lena Vide-
kull. Hon saknar livsmedels-
affären vid rondellen som 
hade öppet under sommar-
halvåret – den försvann för 
ett par år sedan. 

– Och ibland kör bilarna på 
tok för fort i de smala grus-
gångarna. Jag säger ifrån 
varje gång jag ser det. Här 
fi nns ju fullt med barn och 
inga trottoarer. 

”Känner oro för damfotbollen”   
FC Rosengårds Lena Videkull hoppas på större publik på matcherna

Personligt
Namn:   ● Lena Videkull.
Ålder:   ● 51 år.
Bor:   ● Strandhem.
Familj:   ● Hustru Nina, 

döttrarna Felicia, 4,5 år och 
emilia, 1,5 år samt katterna 
Zlatan och Smilla.

Gör:   ● Föräldraledig fram till 
januari, då hon börjar arbeta 
heltid som ansvarig för FC 
Rosengårds ungdomsverk-
samhet på damsidan. Sluta-
de nyligen som instruktör på 
Malmö fotbollsgymnasium.

Spelarkarriär:   ●  Göta BK, 
Trollhättans IF, Kronängs IF, 
Öxabäck IF, Malmö FF Dam. 
Gjorde 111 matcher och 71 
mål för svenska landslaget 
mellan 1984 och 1996.
 Har fått Diamantbollen.

Tränarkarriär:   ● Malmö 
FF Dam, Husie IF.

Intressen:   ● Resor.
Kuriosa:   ●  Har gjort dam-

VM-historiens snabbaste 
mål – efter 30 sekunder mot 
Japan i VM i Kina år 1991. 

LENA VIDEKULL  hemma i Strandhem. Hon fl yttade till Malmö 1989, värvad av Malmö FF från Öxabäck. ”MFF lockade – en 
toppklubb som dessutom erbjöd mig ett bra jobb på Folksam som skadereglerare.”  FOTO: MARKUS CELANDER

VI MÖTERVI MÖTER
Lena Videkull

►Visste du...
...att Lena Videkull  har 
rekordet som dam-VM-his-
toriens snabbaste målskytt? 
Efter 30 sekunder gjorde hon 
mål mot Japan i VM i Kina år 
1991. Sverige vann matchen 
med 8-0.

MARKUS CELANDER
markus.celander@lokaltidningen.se
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Prova vår smakrika SPICY ITALIAN för endast
15 cm sub

 Tidsbegränsat erbjudande 

Erbjudandet gäller på nedanstående SUBWAY® restauranger i Malmö:

Gäller under en begränsad period hos medverkande SUBWAY® restauranger. Gäller ej extra tillbehör. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. ©2014 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc

Nu kan du prova vår smakrika Spicy Italian 
till ett riktigt WOW-pris! För endast 25 kronor 
får du en sub med kryddig pepperonikorv, 
salami samt ditt val av grönsaker och dressing. 
Så välkommen in till SUBWAY® restaurangerna 
för en prisvärd smakresa till Italien.

Arenagatan 25 | Baltzargatan 31 | Bergsgatan 41 A | Centralstationen
Hansagallerian, Stadt Hamburgsgatan 7, | Kronprinsen, Regementsgatan 52 | Nornegatan 2 
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LIMHAMN.  Snart har Moris 
Fallahi haft sin Enzo´s 
sportbar i Limhamn i ett år.
– Det funkar bra. Jag hop-
pas att Enzo’s ska bli Lim-
hamnsbornas nya var-
dagsrum på kvällen där de 
käkar husmanskost och 
kollar på tv, säger han.

Lunchtid, men Moris Fallahi 
sitter ensam i restaurangen 
ovanför Willys med utsikt 
över Linnégatan.

Han berättar att Enzo’s sats-
ning på lunch är avslutad.

– Under september månad 
gjorde vi en satsning på 
lunchmeny med husmans-
kost. Men det gav inte den 
respons vi förväntat oss. Nu 
har vi stängt under lunchen 
och satsar på kvällsmidda-
gar i stället.
Det var ungefär det som 
Fredrika Vestman und-
rade i förra Röda tråden 
– varför ny meny och nytt 
program?

– Vi trodde på husmans-
lunch. Vi ger det en månad, 
tänkte vi, men konkurren-
sen om lunchgästerna var 
för hård.

Ingenjör från början
En annan ny grej som sked-
de samtidigt var att Enzo’s 
breddade sitt musikpro-
gram – förutom blues och 
rockband på helgerna fi nns 
nu även dansband.

– Det blev en succé. Vi har 
haft tre dansbandskvällar 
och det har gått bra.

Parallellt med Enzo’s Sport-
bar driver Moris Fallahi även 
Pizzerian på Ön. Han har 20 
år i branschen, men egent-
ligen är han ingenjör. Tog 
examen i Skövde, fl yttade till 
Malmö – och blev krögare.

– När jag var klar med stu-
dierna var det inget bra läge 
att söka jobb som ingenjör. 
Berlinmuren föll, Sovjet kol-
lapsade, Kuwaitkriget och så 
vidare.

Saknades en sportbar
I stället drev Moris Fallahi 
krogen Squareside på Mölle-
vångstorget, och efter ett tag 

körde han Bodoni vid Bergs-
gatan parallellt.

Innan han öppnade Enzo’s 
på Linnégatan höll han i 
spelbutiken som Fredrika 
Vestman nu har på Idrotts-
gatan. Det var när han pra-
tade med sina kunder i spel-
butiken som han fi ck idén till 
en sportbar i Limhamn.

– De sa till mig att det sakna-
des en sportbar i Limhamn.

Moris Fallahi må ha givit 
upp lunchen på Enzo’s, 
men inte husmanskoncep-
tet, som fi nns kvar på både 
kvälls- och barmenyn.

– På barmenyn har vi ju 
det traditionella som man 
beställer i baren som Buffalo-
wings och sånt – men även 
husmanskost. Ärtsoppa och 
pyttipanna är perfekt mat 
till fotbollsmatchen.

Ärtsoppa till matchen

Moris Fallahi

RÖRÖDA TRÅDEN

I Moris sportbar serveras husmanskost till Premier League 

LIVEMUSIK  är ett måste för Moris Fallahi på Enzo´s Sportbar i Limhamn.  FOTO: ROLAND WIRSTEDT 

►Sänd vidare
...Moris Fallahi  sänder 
Röda tråden vidare till Lars 
Holmgren på gatukontoret: Ni 
ska bygga om på RF Bergs 
torg har ni sagt. Hur går det 
med planerna?

MARKUS CELANDER
markus.celander@lokaltidningen.se

LIMHAMN.  Som ni kunde 
läsa i förra Lokaltidningen 
Limhamn så fi rar Tommy 
Juth 40-årsjubileum som 
artist i år.

 Detta firar han med 
enmans-showen ”Hel-JUTH-
en” som kan ses på Lim-
hamns Folkets hus den 23 
november och den 3 decem-
ber. Det blir mycket nytt, 
meddelar Tommy Juth, men 
en del publikfavoriter har 
lovat att också dyka upp. 

– Allt serverat till välkänd 
musik. Direktionen garan-
terar en trevlig och rolig 
kväll samt att både frack, 
steppskor och klänning sit-
ter som ”hel-juth-na”, hälsar 
jubilaren.

För mer information, besök 
www.tommyjuth.se.

Hel-juth-et på 
Folkets hus 

TOMMY JUTH.  
 FOTO: ARKIV/MARKUS CELANDER
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Köp årets 
rosa band

Fler lokala nyheter hittar ni på vår 
hemsida, bara ett KLICK bort.

www.lokaltidningen.se

Utnyttja höstlovet till kvalitetstid 
med familjen! Boka 2 stugnätter 
för 4 personer under höstlovet 
v. 43–44. Höghöjdsbana eller 
MTB-cykel och inträde till 
älgparken ingår.
 
Paketpris 1890:–

Höstlovspaket
med äventyr

Succé!

www.isaberg.com

Limhamns
Tandläkargrupp Peter Karlsson & Peter Westöö – 040-21 31 00

Agneta Knutsson & Björn Ekbom – 040-16 05 03

Behov av tandimplantat?
På vår nya, moderna praktik i Limhamn erbjuder vi,
tandläkare Peter Westöö & Peter Karlsson, en
kostnadsfri kort undersökning gällande behandling
med tandimplantat.

Vi ger ett fast kostnadsförslag beräknat enligt nya
förmånliga tandvårdsstödet.
All ev. behandling, även med narkos,
utförs av oss på praktiken.
Ring idag på 040 – 21 31 00
och boka en tid för fri undersökning!

Se världens bästa pressbilder i Pressen, 
Politikens Hus, Rådhuspladsen 37, Köpenhamn

3-29 oktober 2014
OBS! Utställningen är stängd den 27 oktober
Se priser och öppettider på politiken.dk/wpp

WORLD PRESS PHOTO 2014
Politiken presenterar

Fotos: World Press Photo of the Year 2013 John Stanmeyer, USA. Brent Stirton, Sydafrika. Denis Dailleux, Frankrike.

Välkomna!

Benskör?
Osteoporos 

- den tysta sjukdomen
På internationella osteoporosdagen, 

den 20 oktober 2014 klockan 
10.00 – 15.00, fi nns vi i kirurghusets 
entré, Inga Marie Nilssons gatan 47 

på Sjukhuset i Malmö och 
informerar om osteoporos.

Välkomna att besöka oss
Riksföreningen Osteoporotiker i Skåne

I samarbete med Amgen AB och Eli Lilly Sweden AB

Riksföreningen
Osteoporotiker i Skåne

ROP

Behöver er bostadsrättsförening 
en riktig trädgårdsmästare?

Kontakta oss 
vi är proffs 

på trädgård!

Martin Ågren            
martin@dinutemiljo.nu

0708-75 16 81             
www.dinutemiljo.nu
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LIMHAMN.  Lördagen den 
18 oktober kan alla hem-
bryggare få sitt lystmäte. Då 
ställer nämligen Sällskapet 
Malte till med hembrygds-
festival i Folkets hus. Regio-
nens hembryggare fi nns på 
plats och det fi nns förstås 
möjlighet att smaka. 

Under dagen ska även täv-
lingen ”Folkets Val” avgöras 
och över 40 ölsorter tävlar 
om besökarnas gunst. Även 
”Branschpriset” ska avgöras, 
men här är det representan-
ter från bryggeri- och krog-
branschen som utser vin-
naren. I ”Domartävlingen” 
avgör öldomare från Svens-
ka hembryggareförening-
en, SHBF, vem som vinner. 
Samtliga vinnare kommer 
att få möjlighet att brygga 
sitt öl på ett kommersiellt 
bryggeri. 

Hembrygdsfestivalen 
pågår mellan klockan 15 
och 20 och har en ålders-
gräns på 20 år. För att kom-
ma in krävs medlemsskap i 
Sällskapet Malte och en bil-
jett som går att införskaffa 
på Tickster. Att köpa biljett i 
entrén går inte. 

Brännare 
tävlar om 
bästa ölen 

MARKUS CELANDER
markus.celander@lokaltidningen.se

KLAGSHAMN.  Säsongen 
2014 beskriver han som 
något av det värsta han 
varit med om.
– Nu ser jag fram emot 
2015, vi gör en nysats-
ning, säger Joacim Lidén, 
fotbollsansvarig i IFK 
Klagshamn.

IFK Klagshamn hamna-
de ohjälpligt sist i division 
4 Södra. Siffrorna är för-
krossande: en poäng på 22 
omgångar, 19 gjorda mål 
och 132 insläppta.

– Detta har varit ett av de 
värsta åren i mitt liv. Och 
det är inte bra för spelarna, 
de har inte känt någon spel-

glädje, säger Joacim Lidén.
Han satt i styrelsen för någ-

ra år sedan, och kallades in 
igen i januari i år som ansva-
rig för hela fotbollsverksam-
heten på herrsidan. 

– Då fanns där knappt ett 
A-lag ens.

Är revanschsugna
Nya spelare kom in, men det 
blev ofta kaos.

– Spelare kunde bli förban-
nade och bara sticka mitt 
under en match om de inte 
fi ck spela där de ville. Så kan 
det gå till i ett totalt botten-
kört lag.

Efter sommaruppehål-
let valde tränarduon Goran 

Radenkovic och Branko Polic 
att lämna klubben.

– Det skedde i samförstånd, 
säger Joacim Lidén.

46-årige mittbacken Daniel 
Mijac tog över som spelande 
tränare med Joacim Lidén 
som assisterande vid linjen.

– Jag och Danne blev inkas-
tade i något som egentligen 
var fullständigt kört redan 
då. Men nu är vi revansch-
sugna. Vi hoppas få behålla 
en spelarstomme på mellan 
sex och tio spelare, och så har 
vi kontaktat nya spelare.

Offrat mycket
– Det gäller att få tag i de rät-
ta spelarna, sådana som lyss-

nar på vad tränaren säger. 
Klubbens målsättning nu 

är övre halvan av division 5 
nästa år.

Daniel Mijac fortsätter som 
tränare nästa år, men med en 
ny assisterande. Vem är inte 
klart än.

– Själv ska jag hålla mig 
till  styrelsearbetet, det pas-
sar mig bättre, säger Joacim 
Lidén.

Anrika IFK Klagshamn 
har sjunkit fl era serienivå-
er på bara några år. Joacim 
Lidén, själv Klagshamnsbo, 
har märkt av frustrationen 
i byn. Att varje helg få stryk 
med siffror som 19–0 eller 
8–0 tär på humöret. 

– Man har fått en massa 
skit och blivit osams med 
folk som gnäller. Själv blir 
man irriterad och familj och 
vänner blir lidande.
Är det värt det?

– Ja, det skulle kännas dumt 
att kliva av nu när man offrat 
så mycket. Jag ska engagera 
mig åtminstone ett år till. 
Det är ju roligt att ha någon-
ting att göra om kvällarna, 
säger Joacim Lidén och ler 
snett.

MARKUS CELANDER
markus.celander@lokaltidningen.se

Bottenkört 
men inte 
helkört

JOACIM LIDÉN  ser trots 
allt ljust på IFK Klags-
hamns framtid. ”Vi är re-
vanschsugna”, säger han. 
 FOTO: MARKUS CELANDER 

Stop’n Shop

Gåva

gränsbutiker

Nu kan du också förbeställa under 
www.stop-and-shop.se eller per tlf. 

+49(0)4362-5080980
och via e-post under

info@stop-and-shop.se

www.stop-and-shop.se

Alkoholkonsumtion
under graviditeten kan

skada barnet.

Klipp ut och ta m
ed!

Lämna kupongen 
i kassan och erhåll 
utan kostnad 2 st 
chokladkakor från 

Lindt

Värde

49.90
Erbjudandet är begränsat till 1 kupong/person.

Är du en socialt utåtriktad person 
som älskar korv? 
Då kan du vara vår nya medarbetare. 
 
Just nu söker vi nya franchisetagare till våra 
enheter i Malmö Lund Trelleborg och Kristianstad.

Sedan 1986 har svenskarna kunnat njuta av dansk korv serverad av 
Pølsemannen®. Kedjan består av engagerade entreprenörer som 
arbetar tillsammans mot gemensamma mål och med visionen att bli 
världens bästa korvförsäljare.
 
Arbetsbeskrivning.
Du kommer att jobba som franchisetagare/ egen företagare och driva försäljningen 
av Pölsemannens utbud på den lokala orten.

Vem är du? 
Du tycker om att arbeta med människor och kan bjuda på ditt goda humör.  
Det är en stor fördel är om du redan idag arbetar inom servicebranschen. 

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett starkt varumärke då Pölsemannen har funnits i över 20 år. 
Du får även ekonomisk rådgivning, teoretisk och praktisk utbildning samt 
erfarenhetsutbyte inom kedjan.

Skicka din ansökan till Lotta Lovenhjelm på: lotta@polsemannen.se  
Eftersom vi kallar till intervjuer löpande är det bra om du skickar din ansökan 
snarast möjligt, dock senast 2014-11-30. 
 
För mer upplysningar om tjänsten 
Vänligen maila Toni på angu@polsemannen.se  
 
För mer information om tjänsten är du välkommen att besöka vår hemsida 
www.polsemannen.se 
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Idag drabbas 68 personer i Sverige av  
Alzheimers sjukdom. Hjälp forskarna lösa 
våra stora hjärnsjukdomar.

Alzheimers

Personlig service: 020-523 523
Plusgiro 90 11 25-5  www.hjarnfonden.se

Hjärnfonden

Hushållsnära tjänster

Läs mer på: www.femtiofemplus.nu

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

076-322 77 77
kajsa@femtiofemplus.nu

Ni betalar från

170 kr
per timme

Inkl. moms och 
RUT/ROT-avdrag

Plus framkörningsavg. 
(fr. 30 kr)

Vi söker nu 
uppdrag 
i ert område!
Vi erbjuder bl.a.
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SJÄLVPLOCK · Öppet vard 9-17 · Lör 9-14
Fabriksvägen 8 · 0418-66 09 24

www.billebergabildemontering.se

SJÄLVPLOCKSUCCÉN FORTSÄTTER - BEG. DÄCK
DU FÅR 1200:- FÖR DIN KÖRBARA BIL - FRITT

BILLEBERGA - ÖVR. BILAR & HÄMTNING RING FÖR PRIS

Stefan 0737 020 878 
Niklas 0708 820 730

www.hylliesnickarn.se
Stefan 0737 020 878

Vi erbjuder komplett fastighetsförvaltning

www.hylliesnickarn.se

ER BYGGARE - UTFÖR ALLT INOM

För er som behöver timmes hjälp 
med tex upphängningar, 

sammansättningar, lyfthjälp, 
trädgård med mera.

Även på jourtid.

Öppet alla dagar kl. 10–20 | ICA kl. 07–22 | Willys kl. 07–22 | 20 meter från Station Hyllie | emporia.se  

Den lördagen bjuder vi på massor av res- och matinspiration. Kom och provsmaka 
mat från när och fjärran. Flyg helikopter över Malmö, träffa de stora 

researrangörerna och låt de små gå på minidisco med Lollo och Bernie. Vi ses!

Landa hos  os s den 25 oktober!

Directed by Jan Slottenäs
Operates under license from Glenn Miller Productions, Inc., New York, U.S.A.

Sponsored by

MALMÖ KONSERTHUS
Fredag 28 november kl 19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konserthusets biljettkassa 040-630 45 01, www.mso.se

Christmas Show

 

 

Erfarna leg. tandläkare
Inga väntetider

Välkommen

Tandläkare i Västra Hamnen

Vi utför 
rotfyllningar 

under mikroskop!

FÖR ATT JAG ÄR EN FLICKA

ÄR DET INTE LIKA VIKTIGT  

ATT JAG GÅR KLART SKOLAN

För 3:30 kr/dag kan du göra skillnad.
Bli fadder på plansverige.org eller ring 
08-58 77 55 00.

��������	
������	�������	
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www.fonstergarden.se
Västra Vemmenhög 7, 274 93 Skurup 

Tel: 0411–53 22 80 samt 040–48 11 93
@telia.com

f d

KOSTNAD
SFRIA

HEMBES
ÖK!

– Vårt mål 
är att  sälja 

bästa kvalitet 
av  svensk-

tillverkade fönster 
& dörrar till så 
lågt pris som 

möjligt!

Vi monterar med egna montörer

DET LIGGER 
I LUFTEN

F
Ö

L
J  &  STYR EN

K
E

L
T

UP
LINK

FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra luft/vatten-värmepumpar 

förvandlar utomhusluften till energi som värmer upp och 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Klarar temperaturer ner till -25°C

• Tystgående

• NIBE Uplink, internetuppkopplad
 för fl er möjligheter

Läs mer på nibe.se/F2030

LUND SINTAB Värmepumpsexperten 046-29 25 80 • Värmia Syd AB 046-39 74 00

MALMÖ Rörman i Svedala AB 0705-58 20 10 • SINTAB Värmepumpsexperten 040-97 98 10

Vuab 040-49 57 50 • Värmia Syd AB 040-29 22 00

SVEDALA Rörman i Svedala AB 0705-58 20 10

VELLINGE Rörman i Svedala AB 0705-58 20 10 • Värmia Syd AB 040-29 22 00

ENKELSLIPADE
GLASÖGON

 1499:-
ALLT INGÅR

PROGRESSIVA
GLASÖGON

 2999:-
ALLT INGÅR

PREMIÄR!
VÄLKOMMEN TILL VÅR 
NYA BUTIK PÅ EMPORIA.

VÄLJ FRITT BLAND ÖVER 1000 BÅGAR

TUNNA, LÄTTA, OFÄRGADE KVALITETSGLAS

ANTIREFLEXBEHANDLING

REPSKYDDSBEHANDLING

ANTISTATISK BEHANDLING

NANOBEHANDLING (VATTENAVVISANDE)

PUTSDUK

FODRAL

Vi tycker att det ska vara enkelt och roligt att uttrycka sin 
personlighet och stil med nya glasögon. Därför har vi fasta 
priser där allt ingår. Oavsett synfel. Du har mer än 1000 olika 
bågar att välja mellan. Kom in till oss och låt oss inspirera dig! 

I våra fasta priser för glasögon ingår alltid valfri båge, rep- och antirefl exbehandling och vid behov extra tunna glas. Priset gäller oavsett synfel. Priset gäller ej 
progressiva iFree-glas eller färgade, polariserande och fotokromatiska glas. Läs mer på smarteyes.se Ring och boka synundersökning på 0775-70 71 00 eller 
besök smarteyes.se/tidbok  Malmö Spångatan 2, 040-12 39 37  Emporia Hyllie Boulevard 19, 040-690 81 80
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PRESTIGE.  Den 15 decem-
ber är det dags att utse 
fi nalisterna i tävlingen 
Årets bil 2015. En presti-
gefylld titel som bilfabri-
kanterna slåss om att få.

Juryn består av 58 motor-
journalister från 22 euro-
peiska länder som ska enas 
kring vilken som är årets 
bästa bil. För att delta mås-
te bilarna vara nya och ha 
hunnit sälja i minst 5 000 
exemplar på fem europeis-
ka marknader eller mer inn-
an året är slut.

2014 var det Peugeot 308 
som kammade hem titeln 
Årets Bil 2014 i konkurrens 
med elbilarna Tesla Model S 
och BMW i3. I årets omgång 
fi nns Peugeot 308 inte med 
över huvudtaget bland 
fi nalisterna. 

Tre märken dominerar lis-
tan i år; fyra modeller från 
BMW, tre från Mercedes och 
lika många från Nissan. Men 
man hittar också minibilar-
na Smart Fourwo och Smart 
Forfour som båda kvalifi -
cerat sig till tävlingen. Vol-
vos nya SUV XC90 börjar 
inte säljas förrän i början av 
2015 och hinner därför inte 
ställa upp i denna omgång 
av Årets bil.

Juryn ska fram till den 

Vilken blir Årets bil 2015?

MINIBILEN SMART 
FORTWO  fi nns med på listan 

och med fl era energisnåla 
motoralternativ både bensin 

och el är den en het kandidat 
ur miljöhänseende.

Material från Lokaltidningens bilageavdelning Mediasupport

KANDIDATERNA 
2015

Audi TT ■

BMW 2-serie Active  ■

      Tourer
BMW 2-serie Coupé ■

BMW i8 ■

BMW X4 ■

Citroën C1 ■

Citroën C4 Cactus ■

Fiat 500X ■

Ford Ecosport ■

Ford Mondeo ■

Hyundai i20 ■

Jeep Renegade ■

Kia Soul ■

Lexus NX ■

Lexus RC ■

Mercedes C-klass ■

Mercedes GLA ■

Mercedes S-klass  ■

      Coupé
Nissan Pulsar ■

Nissan Qashqai ■

Nissan X-Trail ■

Opel Corsa ■

Peugeot 108 ■

Porsche Macan ■

Renault Twingo ■

Skoda Fabia ■

Smart Forfour ■

Smart Fortwo ■

Subaru WRX STI ■

Suzuki Celerio ■

Toyota Aygo ■

Volkswagen Passat ■

FJOLÅRETS VINNARE  av Årets bil, Peugeot 308, fi nns inte 
ens med bland årets kandidater.

15 december ha utsett sju 
fi nalister och utifrån dessa 
sju utser man den slutliga 
vinnaren som presenteras 
på Genévesalongen i mars 
2015. Årets bil är en prestige-
fylld titel och den första täv-
lingen arrangerades redan 
1964. Den första vinnaren 
någonsin var Rover P6.

www.fonstergarden.se
Västra Vemmenhög 7, 274 93 Skurup 

Tel: 0411–53 22 80 samt 040–48 11 93
Lennart: 0704-61 41 85  fonstergarden@telia.com

– Vårt mål är 
att  sälja bästa 

kvalitet av 
 svensktillverkade 
fönster & dörrar 
till så lågt pris 
som möjligt!

Vi monterar med egna montörer

f dKOSTNAD
SFRIA

HEMBES
ÖK!

Mekonomen BilLivet
Katrinelund
Celsiusgatan 38A
Tel. 040-295040
info.katrinelund@mekonomen.se

Mekonomen Fosie 
Hornyxegatan 12 
Tel. 040-92 70 70

Erbjudande från verkstaden i Katrinelund

PROBLEM MED 
BROMSARNA 
PÅ DIN BIL?

Boka tid under oktober och få 
15% rabatt på hela arbetet!

4 FÖR 3

Priser och erbjudanden gäller tom 31/10-2014 eller så långt lagret räcker. Gäller utvalda 
däck och kan ej kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal. Med reservation 
för eventuella tryckfel.

Köp fyra däck, betala endast för tre.

Erbjudande från butiken!
Teckna Mekonomenkort i 
Oktober och få 10% rabatt 
på hela ditt köp!
Gäller i butikerna Mekonomen Fosie och Katrinelund 
och ej redan nedsatta varor.

Boka tid
Limhamn
040-15 61 00

Boka tid
Dalaplan

040-898 98

VI UTFÖR ÄVEN
Polering och 

Hjulinställning

www.nyaringservice.se

LUGN - Vi har 
vinterdäcken för dig! DÄCKHOTELL 

– Förvara dina 
sommardäck 

hos oss.
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FÖRVARING.  Trött på att fyl-
la halva förrådet med vin-
ter- eller sommardäck? Då 
ska du genast göra slag i 
saken och kontakta när-
maste däckhotell. För någ-
ra hundralappar upp till 
någon tusenlapp kan du 
lämna dina däck för kon-
troll, tvätt och förvaring.

Ofta ingår även byte från 
sommardäck till vinterdäck 
och vice versa. Det är super-
enkelt och du slipper funde-
ra på  om däcken håller en 
säsong eller vilket hörn i för-
rådet du ska röja undan för 
att få plats med däcken. 

De fl esta däckhotell är in-
hysta hos bil- eller däckfi r-

mor och de erbjuder i regel 
kontroll av både mönster-
djup och skick på dina däck. 
De fl esta bilar sliter olika 
mycket på respektive däck 
beroende på var det driver,
men också hur bilen an-
vänds. Sällan behöver man 
byta alla fyra samtidigt och 
med rådgivning av dukti-
ga däckexperter kan du få 
hjälp att räkna ut ungefär 
hur många mil du har kvar 
på varje däck.

Just däckbyte är en ganska 
stor ekonomisk post av bilä-
gandet, men genom att byta 
1-2 däck per gång blir det 
inte lika kännbart. De fl es-
ta däckhotell erbjuder ock-
så delbetalning vid köp av 

nya, vilket underlättar om 
det skulle vara tomt i kassan 
precis när det är dags för nya 
vinterdäck. 

Att använda sig av ett däck-
hotell är betydligt mer än 
ren förvaring. På köpet får 
man service och en kontinu-
erlig statuscheck.

Bra däck är kanske det 
absolut viktigaste på bilen i 
alla fall ur säkerhetsperspek-
tiv. Med ett däckhotell som 
erbjuder service behöver du 
aldrig oroa dig över kvalite-
ten på dina däck, persona-
len hjälper dig att se till att 
du alltid kan vara trygg med 
dina däck. Så checka in däck-
en på hotell du kommer inte 
ångra dig.

Checka in däcken på hotell
Däckförvaring både billigt och enkelt

ÖVERSVÄMMADE VÄGBANOR  är tyvärr en allt vanligare syn i Sverige. Med ett däckhotell 
som hjälper dig att hålla koll på bland annat mönsterdjup är dina odds lite större för att du klarar 
dig ifrån vattenplaning.  FOTO: MOSTPHOTOS.COM

FÖRSÄKRING.  För något år 
sedan blev några biläga-
re drabbade av utebliven 
vägassistans efter att ha 
servat sin garantibehäf-
tade bil på andra verkstä-
der än märkesverkstaden. 
Frågan lyftes och vad som 
utlovas gällande garan-
tier är inte alltid klart som 
korvspad.

I dagligt tal räknas ofta just 
vägassistans in i nybilsga-
rantin. Det vill säga om du 
köper en ny eller nyare bil 
som har nybilsgarantierna
kvar ingår oftast vägassistans
under förutsättning att bi-
len inte gått längre än ett
visst antal mil och att du
servat bilen hos en märkes-
verkstad. 

Problem uppstod
När fl era av våra icke-mär-
kesverkstäder gick ut och 
blev auktoriserade att serva 
nya bilar med bibehållen 
garanti, uppfattade många 
bilägare att man hade exakt 
samma förutsättningar som 
om man servade hos sin 

märkesverkstad, alltså både 
nybilsgarantierna samt väg-
assistans. 

Men vad är vägassistans, 
garanti eller försäkring? Det 
är en försäkring och det är 
här problemen uppstod. För-
säkringar som vägassistans 
är inget som ingår i fabri-
kens garantier utan bekos-
tas istället av försäljnings-
stället. Om du som bilägare 
väljer att serva din bil hos 
någon annan, om än aukto-
riserad på just ditt bilmärke, 
är det alltså upp till denna 
verkstad att bekosta en för-
säkring för vägassistans.

I god tro
Upprörda bilägare som av 
olika anledningar blivit stå-
ende i vägkanten efter oli-
ka typer av haveri, fi ck snällt 
bekosta sin bärgning själv 
trots att de i god tro servat 
sin bil hos en auktoriserad 
verkstad och därmed sett 
till att de hade samma förut-
sättningar som om de servat 
hos märkesverkstaden. De 
auktoriserade verkstäderna 
som blev hårt utsatta för kri-

tik tog detta på största allvar 
och i dagsläget har fl ertalet 
löst försäkringen vägassis-
tans, för de som servar sina 
bilar, behäftade med nybils-
garantier, hos dom. Det skil-
jer sig dock en hel del i hur 
lång tid försäkringen gäl-
ler så det är fortfarande ditt 
eget ansvar att kolla upp 
exakt vad som gäller när du 
väljer att serva bilen hos en 
icke märkesverkstad.

Många fördelar
Fördelarna med att kunna 
serva sin bil på betydligt fl er 
ställen väger ändå tungt. 
Närheten till en verkstad, 
prislappen och inte minst 
förtroendet man ofta bygger 
upp genom åren. Hittar man 
en bra verkstad vill man ju 
gärna fortsätta där även om 
man byter bil. Så räds inte att 
serva din bil hos en icke mär-
kesverkstad bara den är auk-
toriserad och att du själv har 
koll på vad som ingår gällan-
de garantier och försäkring-
ar och vad som är vad. Det är 
alltid bättre att vara förutse-
ende än efterklok.

Vad innebär 
vägassistans?

Material från Lokaltidningens bilageavdelning Mediasupport

bilia.se
Jägersro 040-31 10 00
Limhamn 040-31 10 00
Lund 046-18 18 00

Trelleborg 0410-547 00
Värnhem 040-31 10 00

Priserna gäller vid betalning med Biliakort.*Avser självrisker på max 2.000:- (Bilia står för 50% av denna kostnad). Denna kampanj avser skador på vindrutor samt stenskott på vindrutor. 
Serviceerbjudandet gäller all service som utförs senast 141130. Vi reserverar oss för ev. feltryck samt slutförsäljning. Alla erbjudande gäller så långt lagret räcker Erbjudandet gäller 140910-141130

Boka tid enkelt på bilia.se, dygnet runt på Bilia Nu eller direkt hos din anläggning!

Hjulinställning 

995:- 
med Biliakort

15% rabatt 
på ev. tilläggsjobb!

Bilia – din 
glasmästare! 

Just nu bjuder vi på 

halva självrisken

Allt som rör service. 
Och lite till.

Service från 

1.495:-
med Biliakort
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Transportbilar

Amarok TDI 180 hk Automat.

Pris från 299.900:-  exkl moms. 
eller 2.199:-/mån*  

OBS! Begränsat antal, för omgående leverans.

Utrustad med: ACC, Metallic, Diffspärr bak, Drag, Multiratt, 
farthållare, Parkeringsvarnare, Navigation, P-värmare med 
tidur och fjärr, Mobilförberedelse, backkamera, m.m. 

Köp till Service- och Underhållsavtal 
99 öre milen!  (9000 mil eller 36 månader)

Amarok: Bränsleförbrukning blandad körning från från 7,9 l/100 km, 208 g CO2 /km.  Miljöklass Euro 5. Transporter: Bränsleförbrukning blandad kör. från 7,6l/100 km (199 g CO2/km). Miljöklass Euro 5.  Crafter: Bränsleförbrukning blandad körning: från 8,3 l/100 km. CO2-utsläpp från 
218 g/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 35% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta (04-2014).  Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-01 och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. 
Bilarna på bilderna är extrautrustad.Miljöklass Euro 5. 12 års rostskyddsgaranti. 1 års Maximil med stilleståndsersättning, kan förlängas upp till 5 år (företag). Samtliga priser exkl moms, begränsat antal, kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Finansbolagets avgifter tillkommer 
vid leasing. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella feltryck.

För varje uppdrag finns det en passande Volkswagen! 
Volkswagen Transportbilar Malmö.

VÄLKOMMEN IN TILL VOLKSWAGEN TEAM TRANSPORTBILAR MALMÖ.
Kabingatan 1. 040-38 00 00. Vardagar 08.00-18.00. 

Crafter Skåp 35 2,0 TDI 109 hk.

Pris från 219.900:-  exkl moms. 
eller 1.499:-/mån*  

OBS! Begränsat antal, för omgående leverans.

Utrustad med: Nya Truckerpaketet, hillholder, armstöd, farthållare,

parkeringsvärmare med fjärrkontroll, fjädrande förarstol, inklädd

bakvägg, Cargopaket, drag med fotsteg, Luftkonditionering, ESP, m.m. 

Köp till Service- och Underhållsavtal 
99 öre milen!  (18000 mil eller 60 månader)

AC &P-VÄRMARE SOM STANDARD

Caddy Proline. Ekonomilyx. 
Caddy Skåp 1,6 TDI CR Proline 75 hk. 

Pris från 134.900:- exkl moms. 
eller 999:-/mån*  

OBS! Begränsat antal, för omgående leverans.

Utrustad med: Handsfack med lucka och kyla, aktivt kolfi lter, 
Luftkonditionering, AC, mobiltelefonförberedelse, färddator, 
värmeskyddsglas, ESP, centrallås, mm.

A1 1,2 TFSI -11. 4552 mil. Shirazröd  119.000:-
A1 1,2 TFSI Sport -12. 2737 mil. Issilver  129.000:-
A3 Sportback 1,4 TFSI -11. 8865 mil. Issilver  124.900:-
A3 Sportback 1,6 E85 -11. 5149 mil. Scubablå  129.000:-
A3 Sportback 2,0 TDI -13. 3660 mil. Brilliantröd  169.000:-
A3 Sportback 2,0 TDI -14. 1901 mil. Issilver  209.000:-
A3 Sportback 2,0 TDI -14. 2583 mil. Fantomsvart  209.000:-
A3 2,0 TDI Sport -13. 2654 mil. Fantomsvart  189.000:-
A3 Sedan 1,4 TFSI Sport -14. 645 mil. Glaciärvit  249.000:-
A4 Sedan 2,0 TDI -13. 6523 mil. Månskensblå  209.000:-
A4 Sedan 2,0 TDI -13. 5885 mil. Brilliantröd  219.000:-
A4 Avant 2,0 FSI E85 quattro -14. 826 mil. Brilliantsvart  259.000:-
A4 Avant 2,0 TDI -10. 8264 mil. Meteorgrå  169.000:-
A4 Avant 2,0 TDI -11. 8200 mil. Lavagrå  169.000:-
A4 Avant 2,0 TDI -11. 5762 mil. Issilver  169.000:-
A4 Avant 2,0 TDI -13. 706 mil. Ibisvit  249.000:-
A4 Avant 2,0 TDI -13. 678 mil. Ibisvit  249.000:-
A4 Avant 2,0 TDI -13. 921 mil. Ibisvit  249.000:-

A4 Avant 2,0 TDI -13. 2746 mil. Brilliantröd  239.000:-*
A4 Avant 2,0 TDI quattro -13. 5045 mil. Ibisvit  259.000:-*
A4 Avant 2,0 TDI quattro -13. 2882 mil. Fantomsvart  259.000:-*
A4 Avant 2,0 TDI quattro Aut. -13. 2331 mil. Fantomsvart  279.000:-
A5 Coupé 2,0 TFSI quattro -12. 2841 mil. Fantomsvart  289.000:-
A6 2,0 TDI -12. 3190 mil. Issilver  259.000:-
A6 Avant 2,0 TDI -13. 1833 mil. Kvartsgrå  279.000:-
A6 Avant 2,0 TDI -13. 2697 mil. Issilver  279.000:-
A8 3,0 TDI quattro Aut. -13. 6 mil. Oolångrå  749.000:-

Begagnatkampanj på Audi Malmö!  

Vi bjuder på två fria servicar, när du väljer att fi nansiera 
minst halva bilen via Audi fi nans. 
Gäller bilar som omfattas av Audi Approved. Ränta 3,65%.

»
»

*Konsumentleasing av Audi A4 Avant 2,0 TDI  
Pris 2.995 kr/mån. 0 kr kontant. Årlig körsträcka: 1500mil. Tid: 36 mån 

På dessa bilar bjuder vi på 4 st Audi original vinterhjul.

Audi
Vorsprung durch Technik

Audi Finansiering Audi Försäkring Audi Service

Öppet 7 dagar i veckan! Försäljningen har öppet alla dagar i veckan för att ge dig som kund bästa 

möjliga tillgänglighet och service. Vardagar 9.00-18.00. Lördag och söndag 11.00-15.00.

Audi Malmö 
Pilotgatan 2. Tel 040-607 33 00. www.audimalmo.se
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bilia.se
Jägersro 040-31 10 00
Limhamn 040-31 10 00
Lund 046-18 18 00

Trelleborg 0410-547 00
Värnhem 040-31 10 00

Priserna gäller vid betalning med Biliakort.*Avser självrisker på max 2.000:- (Bilia står för 50% av denna kostnad). Denna kampanj avser skador på vindrutor samt stenskott på vindrutor. 
Serviceerbjudandet gäller all service som utförs senast 141130. Vi reserverar oss för ev. feltryck samt slutförsäljning. Alla erbjudande gäller så långt lagret räcker Erbjudandet gäller 140910-141130

Boka tid enkelt på bilia.se, dygnet runt på Bilia Nu eller direkt hos din anläggning!

Hjulinställning 

995:- 
med Biliakort

15% rabatt 
på ev. tilläggsjobb!

Bilia – din 
glasmästare! 

Just nu bjuder vi på 

halva självrisken

Allt som rör service. 
Och lite till.

Service från 

1.495:-
med Biliakort

ford.se

Bränsledeklaration blandad körning: 3,3–5,9 l/100 km, 87–138 g CO2 /km. * Månadskostnaden är beräknad på Ford Fiesta Titanium 80 hk, 
5-dörrar, med bl a teknik- och säkerhetspaket, pris 132.800 kr. Ford Privatleasing gäller lagerbilar, registrerade mellan 2014-07-01 och 2014-
10-31 och är beräknad på 1 500 mil/år. Lokala avvikelser kan förekomma. I månadskostnaden ingår 36 mån leasing samt lokalt serviceavtal. 
Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Rörlig ränta.

Fiesta passar dig som gillar 
att vara i farten – helt enkelt 
en pigg och rolig bil! Privat-
leasa din Fiesta eller köp den. 
Välkommen till Hedbergs Bil!

Privatleasa
din Fiesta!

Malmö (Fosie) • Lund • 
Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 

10-18 (Malmö 8-18) & Lör-Sön 
11-15. www.hedbergs.se

FRÅN 1995 :-
FORD FIESTA TITANIUM
Med Ford Privatleasing

/MÅNAD *

Passa på – erbjudandet gäller t.o.m. 31/10.
INKL SERVICE!

Nu återi lager!

Eller köp den, pris fr 129.900 kr

�����
��������	
����
�������������������

����
���������	
����
������������������

	��
���
�����
��

�����������

���������
��  !�����
��

�"#$�%&%&'"�(�)&$*��+�&,�$)&$*�
�-�.%�$�%&&/,�.$*� 0&'*12$*


�����3���	������456�

�������������������
�������������� !"��#��
��$�%&��������'("�����
)��
�%$�*�+����,-�����
�%��%��+������+��������
�.�/%�0�"������#�������

�� --��
�� --��
7�8--��
���--��
���--��
7�!--��

����

12�����3�����$��4����2��������$����5%�$�5$��!������06���5$����$������

��������$%���

7�����������9�6�3�����4�6�����

950:-



FÖR ENKELHETENS SKULL

MALMÖ  TEL:  020-41 40 50

  MAKLARHUSET.SE

MALMÖ / KOMPASSGATAN 9

DRÖMBOENDE I V HAMNEN
Utgångspris: 7 450 000 kr / Avgift: 6 734 kr/mån
(avgiftsfritt 2 år, garage fritt i 1 år) / Boarea: 212 kvm
Ett radhus som du drömt om! Allt i högsta klass,
trädgård och takterass! Lyxkök!
Mäklare: Karsten Johansen, 0708 16 03 66

MALMÖ / KOMPASSGATAN 13

TOWNHOUSE I LYXFORMAT
Utgångspris: 6 675 000 kr / Avgift: 5 193 kr/mån
(avgiftsfritt i 2 år, garage fritt i 1 år)/ Boarea: 148 kvm.
Drömkök, spabadrum, takterass på 40 kvm,
friliggande och mycket mer...
Mäklare: Karsten Johansen, 0708 16 03 66

BUNKEFLOSTRAND / DOMHERREVÄGEN 16

1-PLAN M MÖJLIGHETER
Detta hus såldes över utgångspris innan första
visning av kunder vi hade i vårt register. Flera
spekulanter har hört av sig att de önskar bli
kontaktade så snart ett liknande hus dyker upp.
Mäklare: Mitzi Frändevi, 0708-151900

MALMÖ / RIBEVÄGEN 6 A

GAVELLÄGENHET
Utgångspris: 1 195 000 kr / Avgift: 3 868 kr/mån
Boarea: 73.5 kvm / Våning: 1 / Rum: 3 rum och kök,
varav 2 sovrum. / Ep: 122 kWh/kvm år
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Paul Boklund, 0705 12 60 98

MALMÖ / RUSSGATAN 2

JÄGERSRO/HÖJA

Utgångspris: 6 800 000 kr
Yta: 1 900 kvm
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Paul Boklund, 0705 12 60 98

LIMHAMN / ÄLGGATAN 39A

RADHUS & CENTRALT
Utgångspris: 3 795 000 kr / Boarea: 146 kvm
Biarea: 73 kvm Tomtarea: 234 kvm / Rum: 5 rum,
varav 3 sovrum. Kan göras om till 4 sovrum på
ovanvåningen. / Visning: Kontakta mäklaren för
tidsbokning.  / Mäklare: Paul Boklund, 0705 12 60 98

BUNKEFLOSTRAND / SADELMAKAREBYN 4C

LJUS 3A!
Utgångspris: Högstbjudande / Avgift: 6 739 kr/mån
Boarea: 70 kvm / Våning: 3, hiss / Rum: 3 rok, varav
2 sovrum / EP: 177 kWh/kvm år
Öppen visning: 9/10 17.00-17.30, 12/10 13.00-13.30
Mäklare: Paul Boklund, 0705 12 60 98

MALMÖ / FÅGELBACKSGATAN 34 C

TRIVSAM M.BALKONG
Utgångspris: 995 000 kr / Avgift: 2 892 kr/mån
Boarea: 40 kvm / Rum: 1 rum och kök.
Energiprestanda: 177 kWh/kvm år
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Paul Boklund, 0705 12 60 98

Det som visas i annonsen är bara ett 
axplock av vad vi har att erbjuda.  

Ring 020-41 40 50 för senaste nytt 
eller gå in på vår hemsida och titta 

på alla spännande bostäder.



FÖR ENKELHETENS SKULL

MALMÖ  TEL:  020-41 40 50

  MAKLARHUSET.SE

MALMÖ / TORPGATAN 9

STILRENT SEKELSKIFTE!
Utgångspris: 1 495 000 kr / Avgift: 5 612 kr/mån
Boarea: 69.5 kvm / Våning: 3 av 4, hiss
Rum: 3 rum och kök. / Ep: 182 kWh/kvm år
Visning: kontakta mäklare för tidsbokning
Mäklare: Henrik Harrtoft, 070-820 87 82

MALMÖ / ÖSTERPORTSGATAN 3 A

MÖJLIGHET TILL RÅVIND
Utgångspris: 2 495 000 kr / Avgift: 5 941 kr/mån
Boarea: 110 kvm / Våning: 5 av 5, hiss / Rum: 3 rum
och kök, varav 2 sovrum. / Energiprestanda: 158
kWh/kvm år / Visning: Tisd 14/10 kl 17:30 Öppen
visning / Mäklare: Therese Afzelius 0707-768520

MALMÖ / DANSÖRGATAN 10

LJUS, FRÄSCH GAVELTREA!
Utgångspris: 1 345 000 kr / Avgift: 3 911 kr/mån
Boarea: 78.5 kvm / Våning: 8 av 8, hiss / Rum: 3 rum
och kök, varav 2 sovrum. / EP: 163 kWh/kvm år
Visning: Öppen visning 12/10, kl 13-13.30.
Mäklare: Ramona Lastre, 0733-64 77 24

BARSEBÄCK / S:T THOMAS VÄG 18

BARSEBÄCK BY - NYA VILLOR
Pris: 3 350 000-3 550 000 kr / Boarea: 121 - 138 kvm
Tomtarea: 631 kvm
Rum: 4-5 rum, varav 3-4 sovrum.
Visning: Ring för tidsbokning
Mäklare: Lars-Olof Jansson, 070-55 791 60

MALMÖ / ROSLINS VÄG 18B

3:A RIBERSBORG
Utgångspris: 1 695 000 kr / Avgift: 2 482 kr/mån
Boarea: 57 kvm / Våning: 6 av 6, hiss / Rum: 3 rum
Ep: 120 kWh/kvm år
Visning: 12/10 och 13/10 Kontakta mäklaren för tid.
Mäklare: Roger Ronland, 0708-49 96 96



FÖR ENKELHETENS SKULL

MALMÖ  TEL: 020-41 40 50

 MAKLARHUSET.SE

LIMHAMN / BARKÅKRAGATAN 4

345 KVM PÅ LIMHAMN
Utgångspris: 5 700 000 kr / Boarea: 195 kvm  Biarea:
150 kvm / Tomtarea: 804 kvm / Rum: 6 rum, varav 4-
6 sovrum. / Visning: 12/10 Kontakta mäklaren för tid.
Mäklare: Roger Ronland, 0708-49 96 96 och
Anette Andersson, 0733-604 644

LIMHAMN / EKONOMIGATAN 1B

4:A LIMHAMN
Utgångspris: 2 495 000 kr / Avgift: 6 032 kr/mån
Boarea: 102.5 kvm / Våning: 2 av 3, hiss / Rum: 4 rum
och kök, varav 3 sovrum / Ep: 141 kWh/kvm år
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Anette Andersson, 0733 604 644

MALMÖ / KRANKAJEN 44

BÄSTA UTSIKTEN PÅ DOCKAN
Utgångspris: 6 995 000 kr / Avgift: 8 520 kr/mån
Boarea: 145 kvm / Våning: 7 av 8, hiss / Rum: 3 rum
och kök. / Ep: 122 kWh/kvm år
Visning: Ring mäklaren för tidsbokning
Mäklare: Therése Afzelius, 0707-76 85 20

MALMÖ - V. HAMNEN / FREGATTGATAN 3

NYBYGGD 3:A I V. HAMNEN
Kampanjpris: 2 720 000 kr / Avgift: 4 771 kr
Boarea: 79 kvm / Rum: 3 rum, varav 2 sovrum
Våning: 3 av 4, hiss från markplan. Garage
Visning: Ring för tidsbokning
Mäklare: L-O Jansson, 070-55 791 60

MALMÖ / SKONARENS GRÄND 1

V. HAMNEN - 2 BALKONGER
Kampanjpris: 2 880 000 kr / Avgift: 5 194 kr
Boarea: 86 kvm / Rum: 3 rum varav 2 sovrum
Våning: 3 av 4, hiss från markplan. Garage
Visning: Ring för tidsbokning
Mäklare: L-O Jansson, 070-55 791 60

BARSEBÄCK / S:T THOMAS VÄG 1

BARSEBÄCK BY - NYA VILLOR
Pris: 3 170 000 kr / Boarea: 107 + inredningsbar vind
40 kvm / Tomtarea: 551 kvm
Rum: 3-5 rum, varav 2-4 sovrum.
Visning: Ring för tidsbokning
Mäklare: Lars-Olof Jansson, 070-55 791 60



FÖR ENKELHETENS SKULL

MALMÖ  TEL:  020-41 40 50

 MAKLARHUSET.SE

MALMÖ / ANKARGATAN 9

MODERN ETAGELÄGENHET
Utgångspris: 2 295 000 kr / Avgift: 4 891 kr/mån
Boarea: 75 kvm / Våning: 1 och 2 / Rum: 3,5 rum och
kök, varav 2-3 sovrum. / EP: 128 kWh/kvm år
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Ramona Lastre, 0733-64 77 24

MALMÖ / KOMPASSGATAN 7

TOWNHOUSE I V HAMNEN
Utgångspris: 5 420 000 kr / Avgift: 5 307 kr/mån
(avgiftsfritt 2 år) / Boarea: 163 kvm
Rum: 6 rum och kök, varav 3 sovrum. Uteplats och
balkong.
Mäklare: Karsten Johansen, 0708 16 03 66

HÄR SER DU NÅGRA ÖNSKEMÅL FRÅN KUNDER I VÅRT KÖPARREGISTER!

HAR DU EN BOSTAD SOM MATCHAR SÅ RING OSS NU!
Matchar dessa köpare inte precis din bostad så ring oss och kolla av hela vårt register!

BOSTADSRÄTTBOSTADSRÄTTBOSTADSRÄTT

BOSTADSRÄTTVILLAVILLA/RADHUS

Ett par boende i underbart hus i Rosenvång söker en lika fantas-
tisk våning i Slottsstaden, Ribersborg eller kring Pildammsparken.
Kring 4:a rum och minst 90 kvm med balkong där kvällsolen 
är ett faktum är kriterierna på det nya boendet som beroende 
på skick kan kosta kring 2 500 000.- Om intresse fi nns kan det 
fi nnas möjlighet att överta deras välskötta hus. Kontakta mig så 
berättar jag mer! 

Till en renoveringssugen ung man som vill bygga eget bo söker vi 
nu en välplanerad 2:a kring Drottningtorget. Vår köpare prioriterar 
en låg avgift över skicket men allt kan vara av intresse!

Par söker en stor 2,5:a eller en 3:a när det nu är dags att fl ytta 
vidare.  Det absolut viktigaste är planlösningen och att det fi nns 
balkong! Visst renoveringsbehov får fi nnas. Tillträde är fl exibelt.

Äldre man söker nu en stor 1:a eller 1,5: a när det är dags att fl ytta 
ifrån sin större lägenhet. 1:a våningen är inte önskvärt, hiss är 
ett stort plus, inget större renoveringsbehov får förekomma och 
närhet till kommunikationer. Finansiering är ordnat och tillträde är 
väldigt fl exibelt men ett snabbt tillträde är önskvärt.

Villa med alla attribut för ett boende i toppklass, minst 250 kvm 
behövs och extra ytor för garage och hobby, gärna ca 100 kvm. 
Pool som är gjuten och har värme är ett stort extra plus. Insyns-
skyddad trädgård är ett krav från den här familjen. 

Radhus i ett plan och gott skick sökes av Familj med ett barn och 
hund. Får ej vara renovering. Betalar högsta pris for rätt hus. Helst 
någan av gartorna mot Aammarspark.

Mäklare: 
Henrik Harrtoft. 0708 20 87 82

Mäklare: 
Henrik Harrtoft. 0708 20 87 82

Mäklare: 
Tom Flydalen. 0733 12 78 79

Mäklare: 
Tom Flydalen. 0733 12 78 79

Mäklare: 
Karsten Johansen. 0708 16 03 66

Mäklare: 
Karsten Johansen. 0708 16 03 66

MALMÖ - Västra MalmöMALMÖ - DrottningtorgetMALMÖ - Västra Malmö, Rörsjöstaden

MALMÖ - Ribersborg, SlottsstadenLIMHAMN  - Fridhem, SjösidanLIMHAMN -  Sibbarp

Ref.nr. HH07352090Ref.nr. HH07377395Ref.nr. TF07302564

Ref.nr. TF07086266Ref.nr. KJ0402323Ref.nr. KJ0727171

                                                   TEL: 020-41 40 50                 LÄS MER PÅ MAKLARHUSET.SE


