
 

Kära grannar och med-

lemmar! 

Efter en för skånska för-

hållanden ovanligt kall 

vinter och minst sagt om-

växlande vår, väntar vi nu 

på att sommaren skall ta 

över. I skrivande stund 

har vi snålblåst och 13 

grader, förhoppningsvis 

varmare när ni läser det-

ta. 

Årets föreningsstämma 

avhölls liksom i fjol i Lim-

hamns folkets hus, välbe-

sökt som alltid.  

Årsredovisningen, med ny 

bild på framsidan av vår 

duktiga fotograf Birgitta 

Nilsson, var för första 

gången framtagen av vår 

nya förvaltare SBC och nå-

got annorlunda uppställd 

än tidigare, vilket delvis 

försvårar jämförelser. 

Det redovisade resultatet 

för 2009 är lägre än 2008, 

dels beroende på sänkning 

av årsavgiften, men främst 

för att genomfört planerat 

underhåll av fönster och 

fasadrengöring bokförts 

direkt  i resultaträkningen. 

Utvecklingen för innevaran-

de år är fortsatt positiv och 

styrelsen har därför, förut-

om beslut om ytterligare 

sänkt årsavgift från januari, 

också valt göra flera extra 

amorteringar på våra lån. 

Aktuella val vid stämman 

genomfördes utan föränd-

ringar av styrelse och revi-

sorer, men valberedningen 

fick två nya medlemmar, 

Elisabet Malmström och 

Mariann Bengtsson. 

En förteckning över den 

nya styrelsens samman-

sättning hittar ni på annat 

ställe i nyhetsbrevet och 

på hemsidan?  

I vårt närområde händer 

mycket!  Våra höghusgran-

nar har bildat en bostads-

rättsförening.  Byggandet 

på tomten mellan dem och 

skolan pågår för fullt, det 

blivande 15-våningshuset 

skjuter i höjden och även 

radhusen mot havet och 

börjar visa upp sig i all sin 

glans(?). 

Ordförande har ordet 

Vad blir det för väder? 

Ett ämne som ständigt intresserar alla, 

är vädret. Tänk så många som varje dag  

diskuterar eller är beroende av detta. 

Ingen har väl gått miste om vårens stora 

händelse, då lågtryckens banor avgjorde 

hur ”askmolnet” flyttade sig och därige-

nom påverkade all flygtrafik inom      

Europa.                                                        

Under maj månad var det upp och ner i 

Sveriges avlånga land, då Haparanda 

med sina 29 grader var varmast och 

Skåne med sina 11 grader kallast i lan-

det. Denna sommarvärme i norra delen 

av landet föranledde den största vårflo-

den på åtskilliga år. Det positiva, vin-

terns rekordhöga elpris sjönk drama-

tiskt. 
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Även tomten mellan oss 

och hamnen skall nu be-

byggas, pålning har påbör-

jats och vi kan vänta oss 

mycket aktvitet efter se-

mesterperioden. Läs mera 

om byggprojekt, vår nya 

grannförening, väder och 

växtlighet i detta  Ö-Nytt! 

Jag önskar er alla en trevlig 

midsommarhelg och en 

skön och solig sommar! 

Carl Johan Rogmark     

Ordf. 

Under juni månad har det regnat ovan-

ligt mycket och då framförallt i sydöstra 

delen av Europa där översvämmade 

städer varit vanligt. Nu går vi alla här på 

Ön och väntar på sommaren som vi 

hoppas blir solig och fin. Läste föresten 

att det i dagarna lanseras en ny fakta- 

tidning som enbart handlar om         

VÄDRET. Du som är intresserad av väd-

ret här på Ön, följer det bäst via hemsi-

dans länk till  vackertväder.se                                    

T.N. 

 



Mellan Hägg och Syren  

Våra sopnedkast är inte till för grovsopor 

älsklingsblommor, som ofta 

fått komma med i både 

vers och prosa.               

Den mest citerade raden 

”en kväll i syrenernas tid         

och gullregnens månad” är 

hämtad ur Hjalmar Gull-

bergs ”Kyssande vind”, 

vilken finns i sin helhet på 

sista sidan i detta nummer.  

Här intill en bild på Gullregn ett 

av våra vårdträd i vår trädgård. 

G.C.         

Gullregn 
Gullregnsläktet (Laburnum) 

är ett växtsläkte i familjen 

ärtväxter. Gullregnet kom-

mer från södra Europas 

bergstrakter.                          

De odlade exemplaren är 

en hybrid mellan en art 

med fylliga blommor och en 

annan med långa klasar. 

Hybrider producerar färre 

frön, något som i detta fal-

let är en stor fördel efter-

som de (liksom resten av 

växten) är giftiga. Det finns 

således anledning att kolla 

så inte småbarn stoppar 

frön i munnen. Barn vill 

testa det mesta.             

Trädets struktur är segt och 

hårt, har en gyllenbrun, ljus 

färg med ett grönt skimmer 

som bidrar till att växten, 

trots sin giftighet, har an-

vänts i slöjd och snickeri i 

många år Gullregnsarterna 

blommar sen vårtid med 

gula blommor i 10-30 centi-

meter långa klasar         

Guldregn och Syren 

Trots att våren i år varit 

osedvanligt kall, så nådde 

den så småningom fram till 

den sommar, som för vår 

del bl.a. inneburit att våra 

vårdträd , gullregnet fram-

för G-huset och syrenen 

framför H-huset, slagit ut 

och glatt oss med sin rikliga 

blomning. 

Gullregn och syren tillhör 

inte bara våra utan även 

poeters och författares 
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Syren 
Syren eller bondsyren (Syringa 
vulgaris) är en art i familjen 
syrenväxter. Den är ursprung-
lig i sydöstra och östra Euro-
pa, men numera planterad 
och förvildad på många håll. 

Syren är en lövfällande buske 
som blir relativt stor. Bladen 
är motsatta, skaftade, spet-
sigt äggrunda, med hjärtlik 
bas. Blomställningarna sitter i 
par i spetsen på grenarna och 
bildar stora äggrunda klasar. 
Kronan är vit eller mörklila 
eller någon mellanform. Blom-
man är rund med fyra flikar 
och lång pip. Två ståndare 
och ett stift. Frukten är en 
brun kapsel som öppnas i två 
delar. Fröna är tillplattade och 
vingade.  

Syrenen blommar i slutet av 
våren med en behaglig söt 
doft. Syren är en populär träd-
gårdsväxt. Veden är hård och 
står emot nötning bra, och 
syrenpinnar har använts i 
krattor.  

Nu har det hänt igen. 

Styrelsen vill än en gång 

påminna er alla om att våra 

sopnedkast i trapporna 

endast är avsedda för väl 

paketerade hushållssopor. 

En gång per kvartal finns en 

grovsopscontainer utsatt vid 

garagenedfarten. Det är i den-

na container som du skall 

kasta dina grovsopor och inte 

i sopnedkasten eller i käl-

largången som tyvärr blivit 

alltmer vanligt. 

Att soporna hamnar fel 

skapar förutom otrivsel 

också onödiga kostnader 

för föreningen vilken i slut-

ändan drabbar oss alla.    

Nästa gång containern 

finns på plats är den       

23-27 Augusti, passa då på 

att städa ditt förråd. 

Uttrycket ”mellan hägg och 

syren” förknippas ofta med 

en särskilt njutbar del av 

försommaren, perioden 

mellan blomningstiden för 

hägg respektive syren.   

Uttrycket kan ha sitt ur-

sprung i den årliga period 

då skomakargesäller enligt 

skråbestämmelserna skul-

le friställas för att ge sig ut 

på vandring. Vissa skoma-

kerier stängde då av prak-

tiska skäl, och inte av läng-

tan till sol och vila.                     

Varifrån historien om sko-

makaren, som satte upp en 

skylt med texten ”Stängt 

mellan hägg och syren” 

kommer är omdiskuterat. 

Den placeras ofta bland de 

många vandringshistorier 

som florerar .( Ett uttryck 

som ju passar bra när vi 

pratar om blommor och 

blad).  

Mellan hägg och syren  är 

även namnet på en låt av 

Ulf Lundell. G.C. 

Faktaruta 

Här intill kan du se vad som 

senast orsakade stopp i 

sopnedkastet i trappa 40.                                  

Är det någon som känner 

igen sin sopsäck? 

Faktaruta 

Under hösten finns       

grovsopscontainern på 

plats under följande tider.        

23-27 Augusti                    

15-19 November 



Vår nya första sida. 

Under våren ändrade vi 

startsidan för vår hemsida. 

Detta för att göra de under-

liggande sidorna lättare att 

nå. I övrigt är hemsidan 

som tidigare men med en 

viss omstrukturering  av 

innehållet. 

Tyvärr får vi alltför få tips till 

Boforum, den sida som var 

tänkt som en informations-

bank för oss alla boende i 

föreningen. Här har du möj-

lighet att  dela med dig av 

din samlade erfarenhet 

inom olika områden, för att 

på så sätt tipsa övriga med-

lemmar . Det kan vara ut-

flyktsmål, viner, länkar till 

intressanta internetsidor 

eller allt annat av allmänt 

intresse. Vi hoppas på fler 

tips efter sommaren då 

många av oss varit på re-

sande fot och kanske  upp-

täckt nya smultronställen, 

hemma eller utomlands. 

Skicka ditt förslag till                    

boforum@masterlotsen.se  

2010-02-22 Torsdagen den 

26 februari 10,00-16,00 är 

garagets in- och utfart helt 

avstängd p.g.a. att garage-

porten ska bytas. 

Se anslag i hissar och gara-

ge. 

2010-03-12 Fåglar på 

bänk. 

Inskickad av Gösta i 44:an 

2010-03-12 Nu kan du 

som är intresserad av att 

byta/sälja din bostadsrätt 

informera om detta för övri-

ga medlemmar via hemsi-

dan  

2010-01-26 Hjälp fåglarna 

i vinter med mat. Fåglarna 

behöver extra mat denna 

kalla vinter välj gärna feta 

fröer och näringsrik kost 

t.ex. ost, talgbollar, äpple 

m.m 

Hemsidan är en reklam-

plats för vår förening.                             

Här kan den eventuelle 

köparen som letar lägenhet 

på Ön kanske hitta sitt bo-

ende. Via hemsidan kan 

styrelsen också snabbt nå 

ut med information till med-

lemmarna. Vi som uppdate-

rar hemsidan hoppas att 

fler anmäler sig till vår ny-

hetsservice.  Besök hemsi-

dan www.masterlotsen.se          

T.N. 

Hemsidan — startsida. 

Varför hemsida? 

lemmar om att du är intres-

serad  av ett lägenhetsbyte 

inom föreningen eller att du 

vill sälja din lägenhet.  

2/  ”Utdelad information”   

på denna sida kan du som 

medlem hämta  alla infor-

mationsblad av allmän in-

formation som utdelats 

under året.  

 

Under varje flik hittar du fakta. 

Hemsidans startsida är 

uppbyggd av flikar.         

Varje flik har en rubrik  med 

en eller flera underliggande 

sidor där du kan läsa ytterli-

gare information i ämnet. 

Under våren har ett antal 

nya flikar lagts till hemsi-

dan.                                         

1/  ”Byta/Sälja bostads-

rätt”  här har du möjlighet 

att informera andra med-
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Nyhetsinformation visad på hemsidan 

2010-03-28 Föreningsrum-

met 

Information om möjligheten 

att hyra det nya förenings-

rummet finns nu inlagt på 

hemsidan under fliken före-

ningen. 

2010-04-09 Årsmötet äger 

rum torsdag den 22 april 

2010-04-17 Renovering av 

föreningens staket de s.k. 

rondellerna påbörjas måndag 

19/4. 

Sundprojekt                         
är den byggnation som nyli-

gen  startade på vår grann-

tomt öster om våra hus. 

Byggherre för detta projekt är 

Thage Andersson Bygg AB. 

Detta företag anlitade även 

föreningen i samband med 

ombyggnaden av omsorgen 

för nägra år sedan. Här kom-

mer att uppföras lägenheter 

för både hyresrätt (MKB) och 

bostadsrätt. 

Ö-Husen                          
är de 36 st radhus som nu 

byggs söder om våra hus . 

NCC bygger och har även 

hand om försäljningen. Be-

räknad första inflyttning är i 

september månad. 

Nautilus                           
kallas höghuset i hörnet av    

Övägen och Sundholmsgatan 

detta hus kommer att bli 15 

våningar högt och har Riks-

byggen som beställare. 

Glasbruket                      
på andra sidan inre hamnen 

byggs av Skanska och kom-

mer att bestå av blandad 

bebyggelse. 

Byggprojekt 

Utsikt över byggplatsen  

söder om våra fastigheter. 

Nu bostadsrätter 

Nu är det klart att våra två 

grannhus blivit en bostads-

rättsförening. Namnet på 

föreningen är                          

”Brf Mästerlotsen på ÖN” 

Namnet på bostadsrättsfö-

reningen är lite väl snarlikt 

vårt men Bolagsverket har 

avslagit vår protest. Vi öns-

kar den nya föreningen 

lycka till och ser fram emot 

ett givande samarbete 

inom ”bl.a. Samfällighe-

ten”. 
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Carl Johan Rogmark 
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Del av Malmö Stads Naturvårdsplan  gällande 160 Limhamn Ön 
Styrelsen har kommit över den senaste upplagan av Malmö Stads naturvårdsplan. I förra upplagan 

för 10 år sedan fick ÖN endast 1/3 sida mot nu två sidor.        Värdeklass : 1      Storlek 9 ha 

Han kom som en vind. 

Vad bryr sig en vind om för-

bud? 

Han kysste din kind, 

Han kysste allt blod till din 

hud. 

Det borde ha stannat därvid: 

Du var ju en annans, blott 

lånad 

En kväll i syrenernas tid  

och gullregnens månad. 

 

Han kysste ditt öra, ditt hår. 

Vad fäster en vind sig vid om 

han får? 

På ögonen kysstes du blind. 

Du ville, förstås, ej alls 

I början besvara hans trånad. 

Men snart låg din arm om 

hans hals 

I gullregnens månad. 

 

Från din mun har han kysst 

det sista av motstånd som 

fanns. 

Din mun ligger tyst med halv-

öppna läppar mot hans. 

Det kommer en vind och går: 

och hela din världsbild rasar 

för en fläkt från syrenernas 

vår och gullregnens klasar. 

                  Hjalmar Gullberg 

Kyssande Vind 


