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Till exempel skulle man kunna sälja
grönsaker här
Nighaya Mahfouz och Ahmed Khali om Augustenborgs
torg.

Glenns burgare
med tupp och
hummer vann

10

08

Musiker
ger
konsert
i moll

12

LOKALTIDNINGEN
MALMÖ

 Hyllie  Fosie

SKÅNES STÖRSTA GRATISTIDNING!

Gatufest spred
positiva vibbar
!
n
e
t
t
a
v
r
Vi älska

SYSKONEN ELBRON, 2 år, och Elina Gllogjani, 4 år, bor
precis intill Lindängens
centrum och njöt av
vårvädret och festligheterna i fredags tillsammans med mamma Elife.
FOTO: ANJA DEGERHOLM
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VVS • AVFUKTARNA • BYGGSERVICE • AVLOPPSAKUTEN
VVS • AVFUKTARNA • BYGGSERVICE • AVLOPPSAKUTEN

www.ror-jouren.se • Telefon, dygnet runt 040-466 990
Tygelsjövägen 172 Tygelsjö • info@ror-jouren.se

I MALMÖ
vid
EMPORIA
t.o.m

8 MAJ

Psykoterapimottagning
i Kulladal
Psykoterapi
Avtal med region Skåne
Hälsoval psykoterapi
Familjerådgivning
Parsamtal
Handledning
Tidbokning och information
Tel. 0733-99 66 07 • psykoterapihelenatd.se
info@psykoterapihelenatd.se
Helena Tuononen-Dressel
Psykoterapimottagning

Jour dygnet runt
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D gör skillnad

Nya varor, volontärer som jobbar samtidigt som Livet blir
bättre för barn i hela världen och arbetstränande. Varje dag.
Cypressvägen 8
MALMÖ

ÖPPET: Tisdag & torsdag 14-18
lördag 11-15

Lundavägen 51
ÅKARP
www.erikshjalpen.se

GÅVOINLÄMNING:
Mån-fre 10-16 samt
butikens öppettider

LOKALTIDNINGEN.SE
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■ SÖDRA SVERIGES STÖRSTA GRATISTIDNING

WEBBFRÅGAN

409 000

9%

1. Ja.
2. Nej.
3. Bryr mig inte.

skånska läsare!

28%

Ja

Kan du tänka dig att bidra till
prins Oscars dopgåva?

Bryr mig
inte

63%
Nej

Svara på våra nya fråga på lokaltidningen.se

MEST KLICKAT PÅ LOKALTIDNINGEN.SE
1

@ARNQVISTARN: #hejlokaltidningen
#kågeröd2016 #corgisofinstagram

2

Hushåll evakuerades
efter stor gasläcka

3

Drabbades av hjärtstopp
– lyckades lura döden

S
VECKAN !
E
R
A
VINN

#HEJLOKALTIDNINGEN
Dela dina bilder på Instagram med oss. Veckans vinnare får en trisslott! Gå in på Lokaltidningen.se för att se
fler bilder. Privat konto? Följ oss så följer vi dig.
@LIVU52:
#hejlokaltidningen #malmö #malmöarena
#apassionata_show

@EMELISIAN: #hejlokaltidningen #malmotown #streetartsweden

KOMMENTERAT PÅ FACEBOOK.COM/LOKALTIDNINGEN.SE

Kommunens
överförmyndare
polisanmäls

GILLA OSS OCH FÅ NYHETER FRÅN HELA SKÅNE I DITT FLÖDE

Lasse Flinckman
har gått bort

Ulla Andersson: Förstår inte hur
man kan göra så mot de mest utsatta
och som behöver all hjälp. Förstår inte
heller hur det kan ske då överförmyndaren/nämnden skall ha full koll på gode män/förvaltare. Har själv jobbat på
överförmyndarnämnden och vet hur
noga allt skulle vara. Kvitto som bevisar alla uttag och till vad det skulle gå.

Dennis Pjok Nilsson: Förväntar
man sig alltid att någon tar chansen,
tar man helt enkelt inte med värdesa-

Veckans kryss
Denna vecka inget kryss.

Regementsgatan 27 - Malmö - 040-60 80 240

LÖSNING

KRING
MEDELMÅTTIG
DET FÅR
VI INTE
FÖRGIFTA
VÄLSMAKANDE

V 16

CEREMONIER

Lösenord:
Monument

info@slottsstadensbegr.se

Liljekvists Bilverkstad

rabatt på alla byxor
till ord pris.
Gäller endast befintligt
sortiment och
tom 13/5.

Sven Gedda: Ett strålande exempel
på hur man hittar lösningar på integration i en svår tid. Tyvärr har jag inga instrument att bjuda på men önskar detta projekt lycka till.

BEGRAVNINGSBYRÅ

www.slottsstadensbegr.se

200 kr

Efterlysning:
Instrument sökes
till flyktingboende

Omklädningsrum
länsat under
fotbollsmatch

En hjälpande hand när det behövs,
- dygnet runt, året om

Välkommen in och prova!

ker och lämnar dem obevakade. Samhället fungerar tyvärr så.

Bente Olsson: Tack för allt du gjort.
Birgitta Ring: Vila i frid

SLOTTSSTADENS

Välj bland
Original mirakelbyxan EMMA
i längderna hellånga, 7/8 dels,
capri och shorts.

ELÄNDIG

FOTO: WWW.FOTOAKUTEN.SE
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VAR
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CELSIUS?

SKYLTGAS

1

VARNAD
SANKMARK

”LÄRA”

LJUSNA

clothes and bags

Järnvägsgatan 45 (snett emot apoteket), Limhamn.
Tel 040-16 10 40 | www.margaretamaria.se | mån-tor 11.00-18.00, fre 11.00-17.30, lör 10.00-14.00
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AMPERETIMME
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FRANSK KOMMIVÄN
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KORTNUMMER

MANSNAMN

HALVTON
VEN

3

SÄGS
TILL
FLERA

PONTUS
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INDISK
PROVINS

VINNARE: Margita Mauritsson, Malmö

Hyllie Kyrkoväg 29
LIMHAMN
040-15 91 31

Distribution Posten
Utgivning Onsdagar enl utgivningsplan
Tryck Malmö Tidningstryck AB
Upplaga Malmö Söder 29.300 ex.
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FURSTENAMYSTISK LIG SITT- GARNITYR STÅENDE
PLATS

TILL DET
STADIET

MargaretaMaria
Adress Hantverkaregatan 18, 232 34 Arlöv
Telefon 010-206 45 20
Försäljningschef Roger Sandell 010-206 46 04
Ansvarig utgivare Lotta Wahlqvist
www.lokaltidningen.se/malmo

Glans hemliga plan: ”Min
sista föreställning blir i Eslöv”

Vinnare mottar vinstbevis från Lokaltidningen.
Vinstbeviset byts mot presentkort hos Nya Ringservice.
Säljansvarig Mattias Jeppsson 010-206 46 22
Annonssäljare Eva-Marie Johnsson 010-206 46 21
Annonssäljare Anette Persson 010-206 46 78
Annonssäljare Jimmy Ingesson 010-206 46 24
Annonssäljare Alf Regnér 010-206 46 25

Lokalredaktör Åse-Marie Nilsson 010-206 46 92
redaktion.malmo@lokaltidningen.se
Nyhetsdesk 010-206 45 59 nyhetsdesk@lokaltidningen.se
förnamn.efternamn@lokaltidningen.se
annons.malmo@lokaltidningen.se

För inskickat ej beställt material ansvaras inte. Allt material i tidningen lagras digitalt och publiceras och tillhandahålls i digitala medier liksom i vår arkivdatabas. Den som sänder material till tidningen, eller medverkar på annat sätt, anses medge
sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande. Tidningens ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden. Ev vinstskatt på tävlingar betalas av vinnaren. Tryckeriet är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Lokaltidningen är en del
av Politikens Lokalaviser,
över 90 svenska och
danska lokaltidningar.

OMBYGGNADS-

Start
Fredag den
6:e maj!

Upp till

70%
Årets största

REA

Vi bygger om butiken
och allt ska bort.
Makalöst låga priser!

EM HOME Malmö
Västra Hindbyvägen 4
Mån–Fre 10–18 Lör 11–16 Sön 11–16
5/5 Kristi Himmelfärdsdag stängt
em.com

Nya varor
i butiken
varje dag!

Erbjudanden gäller så långt lagret räcker.

rabatt på
utvalda varor!
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HANDBOLL. Dalhems IF har förstärkt sitt damlag på tränarsidan med två meriterade namn – Birthe ”Buttan” Hansson
och Lisa Jönsson (bilden). Dessa ska ta huvudansvaret för
klubbens juniorer och seniorer.
– Vi har en hel drös med duktiga juniorer och seniorer. Målet för juniorerna kommande säsong är att spela ﬁnalspelet i USM på hemmaplan. För seniorlaget är målet att etablera sig som ett av topplagen i division 2, säger Birthe ”Buttan” Hansson.

FOTO: DALHEMS IF

Dalhems IF förstärker damverksamheten med meriterade tränarnamn
Hon har varit verksam i Dalhems IF i ﬂera år, inte minst
som mentor åt ledarna, och även jobbar för svenska
handbollförbundet.
Lisa Jönsson är förbundsinstruktör, och har ett förﬂutet både som tränare och spelare. Hon har bland annat varit tränare i Elitserien för Team Eslöv, och som spelare har hon representerat Lugi, Team Skåne och Skånela i Elitserien.
Utöver ”Buttan” och Lisa Jönsson ﬁnns Mats Kvist kvar som
tränare. Klubben jobbar med att få in en fjärde tränare.

Friidrottare åter på egna ben
Heleneholms IF lämnar tävlingsföreningen Öresund FK efter sex år
FRIIDROTT. Heleneholms
IF drar sig ur Öresund
FK.
– Tanken med en gemensam tävlingsförening
kändes rätt, men resultatet blev inte riktigt vad
vi hoppats, säger Kenth
Larsen, ordförande i Heleneholms IF.

på senare år, medan de äldre har varit på stadionområdet. Material och faciliteter
har helt enkelt funnits där.
Men nu ska även våra juniorer och seniorer träna på Heleneholms IP och vi tror att
det är viktigt att våra yngre
kan se dem träna, att de får
dem som förebilder.

Öresund Friidrottsklubb bildades för sex år sedan av IK
Pallas, IK Finish och Heleneholms IF. Syftet var, förklarar Kenth Larsen, att med gemensamma resurser få ekonomi till bra tränare och träningsläger, och målet var att
kunna konkurrera inom friidrott mot stora klubbar som
MAI. Men man nådde inte
riktigt dit, konstaterar han.
– Träningsmässigt har utbytet inte varit stort, och
det har avspeglats i tävlingsresultaten. Vi har inte gjort
de framsteg vi hoppades
göra.
I fortsättningen tävlar
Heleneholms friidrottare för
den egna föreningen. Det är
en anrik sådan, bildad 1939,
och den har alltid förknippats med friidrott. Men på
senare år har bilden förändrats – numera utgörs Heleneholms IF av tre sektioner.

MINDRE FRIIDROTTSKLUBBAR
som Heleneholm, Finish och
Pallas har det gemensamt
med mindre fotbollsklubbar att en stor klubb – i fotbollen Malmö FF, i friidrotten MAI – håller i det idrottsliga i stadens idrottsgrundskolor och –gymnasier. Därigenom knyter MAI och MFF
till sig talanger som fostrats i
de mindre föreningarna.
– Jag var personligen inte inblandad då 2010, när
Öresund FK bildades. Men
tanken var rätt, att pröva alla möjligheter som fanns för
att kunna konkurrera med
större klubbar, säger Kenth
Larsen, som betonar att det
inte finns någon schism
kring Heleneholms IF:s beslut att lämna Öresund FK.
– Vårt samarbete fortsätter
i andra sammanhang. Till
exempel arrangerar våra tre
föreningar USM ihop i Vellinge i augusti.

FÖRUTOM friidrottssektionen är det de framgångsrika triathlon- samt långlöparsektionerna. Och det
är de båda senare sektionerna som på senare år fått de
största rubrikerna.

“VI SKA synas mer här på Heleneholms IP”, säger Kenth Larsen, ordförande i Heleneholms IF. Efter sex år drar sig Malmöföreningen ur tävlingsklubben Öresund FK, som bildades ihop med IK Finish och IK Pallas.
FOTO: MARKUS CELANDER

– Vi menar att våra friidrottare kan dra nytta av att tävla
under samma namn som våra triatleter och långdistanslöpare. Det är också ett sätt
för oss, hoppas vi, att stärka
vårt namn och proﬁlera oss
som en stor Malmöförening med ett brett utbud, och

därigenom nå ﬂer ungdomar, säger Kenth Larsen.
ATT JUST tillväxten är ett
stort problem för friidrotten i Sverige överlag är till
stor del en resursfråga, menar han.
– I fotboll räcker det med

en tränare för att ta hand om
elva ungdomar under en träning. Men en tränare kan inte ta hand om elva friidrottare, som håller på med olika grenar.
En annan förklaring till
problemet är bristen på förebilder. Efter boomen kring

Klüft, Holm och Bergqvist
har intresset bland yngre ebbat ut. För att på egen hand
försöka råda bot på detta ska
Heleneholms IF stärka sin
närvaro i sitt kärnområde –
Heleneholms IP.
– Här har bara våra allra
yngsta friidrottare tränat

MARKUS
CELANDER
markus.celander@lokaltidningen.se

Malmös största BILTVÄTT
med 39 grader varmt vatten
Från 20

kr

g
n
i
n
l
o
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e
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Tvätt & u
Kolla däcken med vår elektroniska pump

Stenyxegatan 34
(Fosie Ind)

FLINTASTEK TILL

KANONPRIS.

Du tjä�r
på �t ��
�d�m.

KANON-

PRIS!

39)=
/kg
FLINTASTEK ORIGINAL

Medlemspris

39)=
/kg
MAX 2 ST/MEDLEM

OST Arla/Familjefavoriter. I bit.

Sverige/Scan. Av fläsk.
Välj mellan olika smaker. 950-990 g.

Välj mellan olika sorter. Ca 375-1500 g.

1,75

LITER.

KANON-

PRIS!

49)=
/kg
MAX 3 ST/HUSHÅLL

FLÄSKFILÉ

Nederländerna/Johns selection. I bit Ca 500 g.

KANON-

PRIS!

Medlemspris
Medlemspris
Medlemspris

10k/kg
KVISTTOMATER

Nederländerna. Klass 1.

10k/st
MAX 3 ST/HUSHÅLL

FÄRSKOST

Philadelphia. Välj mellan olika sorter. 175-200 g.
Jfr-pris 50-57:14/kg.

AKTUELLA ERBJUDANDEN 4/5–8/5
STADION

20k/st
EKOLOGISK JUICE 1,75 LITER

Bravo. Välj mellan apelsin och äpple.
Jfr-pris 11:43/liter.
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Dags för lyxloppis
Baltiska hallen full med fynd

KAJUTAN har blivit …

STADION. På söndag är

– Öppnar beachen
snart eller...?
det
– Finns ering?
k
r
a
gratis p

– Har ni
glutenfritt
bröd?

– Har ni
a la carte meny?

– Har ni ba
rnstolar?

– Kan man
köpa med sig
hem?

gen spöregnade det och på
söndagen var det 30 grader,
så då var många hellre på
stranden. Men i november
hade vi över 1000 personer.

det dags åter dags för
lyxloppis, denna gång i
Baltiska hallen.

– Har ni öppet
alla dagar?
– Har ni renoverat?

– Har ni lunch
som vanligt?

–J
laktos ag är
in
- funk tolerant
ar det
?

– Arrangerar
ni bröllop?

JA!

– After work?

Bryggöv. 1, Småbåtshamnen, Limhamn • 040-15 54 94 • www.kajuteriet.se
Öppet alla dagar 10-22, fre-lör till 23

Den 8 maj blir det lyxloppis
för fjärde gången. Då går det
att fynda så väl som att sälja märkeskläder, skor och
väskor.
– Det började med att jag
själv tycker om att handla
bra secondhandgrejor, men
det är svårt att hitta på vanliga loppis. Människor vill inte betala hundra kronor för
en klänning som kostat ﬂera tusen. Därför är den här
loppisen verkligen bra. Även
om det är en lyxloppis är det
mycket billigare än att köpa
i butik, säger Vicktoria Murawska, en av arrangörerna.

”Man kan
även se om
det är äkta
grejor”
HON MENAR att en annan
fördel, jämfört med att
handla begagnat på nätet,
är att man kan klämma och
känna på grejorna.
– Man kan även se om det

KONNECT SECOND HAND i
Malmö kommer också att
ﬁnnas på plats. Dit kan så väl
besökare som säljare skänka
kläder och accessoarer.
– Konnekt second hand
är en del av Immanuelskyrkan sociala arbete och syftar
VICKTORIA Muraska.
dels till att erbjuda arbetsFOTO: PRIVAT
träning och praktik för personer utanför arär äkta grejor. Man
betsmarknaden,
får dem dessutdels till att geom direkt och
nerera
ett
Vad: Lyxloppis
överskott till
behöver inte vaVar: Baltiska hallen
bistånd. Så
ra rädd att man
När: 8 maj klockan
vi tycker det
betalar för nå10.30–15.30
är en väldigt
got som aldrig
bra del att ha
skickas.
med i vår lyxloppis, säger Vicktoria
LOPPISEN HAR vuxit snabbt och numera hålls Murawska.
den i två fullproppade halDet kommer även att anlar. Besökarantalet har varie- ordnas tävlingar under
rat, beroende på vädret.
loppisen.
– Vi var runt 700 personer
första gången. Det var regnoch snöstorm så vi blev av
med de besökare som tänkt
gå eller cykla dit. Loppisen
ÅSE-MARIE
i somras hade vi också otur
NILSSON
med vädret igen. På lördaase.marie.nilsson@lokaltidningen.se

Vi hälsar dig varmt välkommen till oss på Evidensia Djursjukhuset Malmö för att titta
in i vår värld. Alla delar av sjukhuset är öppna, vi bjuder på ponnyridning och
ansiktsmålning till alla barn, träffa våra veterinärer, gå tipsrunda och ta en fika.
Massor av erbjudande i butiken. Vi bjuder på fika. Läs mer på evidensia.se

SMS:A 130541 TILL 71122

HÄSTHAGEN/STADSTEATERN 4 rok, 116 kvm

Högst upp i huset, våning 5/5

Representativ fyrarummare på ett av Malmös bästa lägen!

Två balkonger

DALAPLAN 2 rok, 53 kvm

Centralt läge

ELLSTORP 1 rok, 28 kvm

Härlig takhöjd

Välplanerad etta

Fint ljusinsläpp!

PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 2 289 kr/månad. HISS Ja. EP 155 kWh/m²/år. VISAS To 5/5 17.30-18.15,
öppen visning. Sö 8/5 14.00-14.45, öppen visning. Ellstorpsgatan 3A. MÄKLARE Pontus Ingvarsson 076-884 01 46.

SMS:A 130702 TILL 71122

PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 116 kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Dalaplan 2B. MÄKLARE Emma Svensson
0768-84 01 43.

Vån 4/6

SÖDERKULLA 3 rok, 80,5 kvm

HÅKANSTORP 3 rok, 70 kvm

Inglasad balkong

Populär förening

Genomgående planlösning

Stor potential

PRIS 945 000 kr/bud. AVGIFT 3 468 kr/månad. EP 142 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Fylkinggatan 23 A.
MÄKLARE Jenny Johansson 0768-84 01 02.

SMS:A 131163 TILL 71122

PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 4 742 kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Södra Gulsparvsgatan 54. MÄKLARE
Daniel Karlsson 0768-84 01 23.

Balkong i söderläge

ELLSTORP 1 rok, 26 kvm

Välplanerad

Renoverat badrum

ELLSTORP 2 rok, 43,5 kvm

Sovalkov

PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 1 776 kr/månad. EP 143 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Idaborgsgatan 57D.
MÄKLARE Anna Stålnacke 0768-84 01 42.

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 131213 TILL 71122

Genomgående planlösning

SMS:A 130786 TILL 71122

30-talscharm

SMS:A 131639 TILL 71122

SMS:A 130672 TILL 71122

PRIS 4 395 000 kr/bud. AVGIFT 3 767 kr/månad. HISS Ja. EP 120 kWh/m²/år. VISAS Sö 8/5 14.00-14.45. Må 9/5 17.30-18.00. Ring för tidsbokning. Helmfeltsgatan 12. MÄKLARE Emma Svensson 0768-84 01 43.

Renoverat kök och badrum

Ljust läge vån 4

Fina ytskikt

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 2 779 kr/månad. EP 143 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Idaborgsgatan 57D.
MÄKLARE Anna Stålnacke 0768-84 01 42.

8

ONSDAG 4 MAJ 2016

LOKALTIDNINGEN.SE

Fett värre på Lindängenplan

Garaget satsar på barn och unga
FOTO: MOSTPHOTOS

LINDÄNGEN. Matfett är bra, både i maten och som biobränsle. Däremot är det inte bra när det hamnar i och täpper till
avloppet. Den 13 maj mellan klockan 13 och 16 hålls därför evenemanget Fett event utanför återbrukscentralen ReTuren vid Lindängenplan. Då demonstreras hur man enkelt
häller i använt fett eller frityrolja i en petﬂaska, med hjälp av
en plasttratt. Tratten delas ut gratis.
Fettet samlas sedan in till Sysavs biogasanläggning. Arrangör är VA Syd.

SEVED. Garaget satsar på workshops för barn och unga. På
onsdagar fortsätter som vanligt den digitala hörnan, där
man bland annat bygger städer i Minecraft. På torsdagar
med start den 12 maj kommer Playoteket vara på plats för lära ut nya och gamla spel. På fredagar kommer Malmö konsthall att hålla i Gör som-workshops kopplade till utställningarna i konsthallen. Snart kommer det att ﬁnnas en anslagstavla för så väl synpunkter som byte av tjänster, om man söker bandmedlemmar eller vill starta en studiecirkel.

Glenns tuppen-burgare
allra bäst i Sverige
BORGMÄSTAREGÅRDEN.

Glenn Göranssons tuppburgare med hummermajonnäs blev Sveriges bästa hamburgare.
Malmökocken har förfinat sin hamburgerteknik på tv-spelskvällar
med kompisar.

Glenn Göransson vann den
rikstäckande hamburgertävlingen Burger Battle i
Stockholm i förra veckan,
där man skulle skapa Sveriges bästa burgarerecept. I juryn satt bland annat Christian Hellberg, känd som Årets
kock 2001 och från ﬂera tvprogram. Glenn Göransson
var den enda skånska tävlingsdeltagaren och en av
de åtta som gick till ﬁnalen.

För att sedan vinna hela tävlingen med sin specialkomponerade hamburgare.
– Jag körde en tuppburgare med hummer och bacon.
Jag hade en majonnäs på
hummerskalen och en kräm
på ramslök. Till det hade jag
silverlök gånger två. Först syrad silverlök med rödbetor,
för att färga löken röd. Sedan
friterad silverlök, säger hann.
■ Hur började ditt intresse för hamburgare?
– Det började i januari. Jag
och tre kompisar träffas varje tisdag för att spela tv-spel.
Jag gör maten. Jag testar allting och kör nytt varje vecka.
Två veckor senare var det fem
kompisar, sedan sju, det växer hela tiden. Nu är vi 15–20
personer som träffas.

■ Hade du testat din
vinnarburgare på kompisarna innan?
– Nej, inte med hummer,
men jag hade på känn att
det skulle smaka bra. Jag hade kört kräfta istället.
■ Varför just burgare?
– Burgare är godast. Bröd,
kött, och sedan att det har
allting på det.

”Jag hade på
känn att det
skulle smaka
bra”
GLEN GÖRANSSON arbetar på
Staffanstorp gästis och det
är möjligt att hans vinnan-

de hamburgare kommer att
återﬁnnas på menyn där.
– Kanske blir det en kväll
i veckan som vi kör den här
hamburgaren. Vi har inte
hunnit prata ihop oss ännu.
VINSTEN FÖR bästa burgarebestod av 20 000 kronor avsett för en matresa samt bröd
för 5 000 kronor från arrangören Korvbrödsbagarn.
■ Vad ska du använda
vinstpengarna till?
– Jag vet inte riktigt. Ska
först hitta någon att resa
med. USA är alltid trevligt
eller så blir det en resa till
Asien.
ÅSE-MARIE
NILSSON

GLENN GÖRANSSON gör Sveriges bästa hamburgare.
FOTO: PRIVAT

ase.marie.nilsson@lokaltidningen.se
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30
%
rabatt på

all färg från
Nordsjö!

Kom in och
fynda kvalitetsfärg 5–7 maj!

Boka Färgdoktorn hos
oss och se till att du får rätt
produkter till din fasad.
Lokala avvikelser
kan förekomma.

Tofra Färg

LIMHAMN: Gustavsgatan 34
Tel: 040-15 29 00
Öppet: Vard 7–18, Lör 9–14
www.nordsjoidedesign.se

Årets
Företag
på Limhamn
2014
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KORTA DIN VÄG
TILL ARBETE!
Jobbklar erbjuder Stöd & Matchning

VI FÅR BOSTÄDER

SÅLDA!
VECKANS

3 HETA:

* Avser deltagare som har genomfört och avslutat tjänsten mellan 2015.01.01 till 2015.06.30

Vill Du ha vår hjälp att söka arbete?

4:a Nobeltorget 122 m²
BROBYGATAN 8
Pris 1 895 000 kr Avg 6 068 kr EP 243
Mäklare Maria Dahl 0708-17 58 96

Gör så här:
1 Kontakta Din Arbetsförmedling.
2 Din arbetsförmedlare gör en bedömning och beslutar om
Du kan få ta del av denna tjänst.
3 Därefter kan Du välja Jobbklar som Din leverantör av Stöd
och matchning och vi kontaktar Dig inom 14 dagar.

Välkommen!
Stöd & Matchning är en tjänst från Arbetsförmedlingen

Vår bok ”Korta din väg till arbete” erbjuder
handfasta tips på hur Du ska korta Din väg till
arbete!

5:a Möllevången 112 m²
SOFIELUNDSVÄGEN 46
Pris 2 995 000 kr Avg 5 835 kr EP 178
Mäklare Leila Manouchehrian Nilsson 0705-67 48 77

Gullvik 125 m²

Den ﬁnns att beställa på Bokus och Adlibris.

www.jobbklar.se
Ledebursgatan 5 , 211 55 Malmö
040-15 16 85
Vi ﬁnns även i Helsingborg & Landskrona

RÖNNVIKSGATAN 23
Pris 2 595 000 kr Tomt 280 m² EP 95
Mäklare Paul Eriksson 0707-74 48 82

040-98 11 77 • vaningen.se
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Öst möter väst i Hyllie park

Handens relation till maskinen

Hemtjänsten Lex Sarah-anmäls

HYLLIE. Den 8 maj spelar Cure-a-Phobia tillsammans med
tre musiker från kulturcentret TCG Nordica i Kunming i Kina i Hyllie park klockan 18. Cure-a-Phobia består av Jenny
Nilsson, Fanny Gunnarsson, Elina Nygren och Anne Marte
Eggen. Gruppen bildades initialt som ett experiment, som
gick ut på att utsätta sig för sina rädslor genom att kasta sig
ut i det okända, till exempel spela ett instrument man inte
ansåg sig behärska. Bandet har sedan starten 2011 gett ut två
album. Arrangör är Hyllie park kulturförening.

SOFIELUND. Den 6 maj klockan 18–21 är det vernissage på
Mens och Manus på Skånes konstförening. Mens et Manus
berör frågor om hantverk, praktiskt kunnande och handens
relation till maskinen. Utställningens tematik kretsar även
kring makten över produktionsmedlen och kunskapen om
världen runt omkring oss – så som denna kunskap aktualiseras av kroppens förhållande till görandet. Medverkande
konstnärer är Sarah Browne, Peter Kädergård samt Magnhild Øen Nordahl. Utställningen pågår till 29 maj

SÖDER. En brukare i stadsområde Söders hemtjänst ville under fyra dygn inte ta emot hjälp för att resa sig ur sin soffa
för att gå på toaletten. Hon utförde därför sina behov i soffan. När en arbetsterapeut fick reda på att kvinnan inte kunde komma upp ur soffan, gjordes bedömningen att brukaren behövde åka till sjukhus. Där kunde flera fysiska åkommor konstateras till följd av situationen. Händelsen bedöms
vara ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg.

■■ Vi på Augustenborg: Nighaya Mahfouz och Ahmad Khalil

”Det skulle hända mer på torget”
AUGUSTENBORG. Nighaya Mahfouz och Ahmad Khalil tog över gatuköket av en kollega.
Trots att de behållit sina gamla jobb och det
ibland är tufft att hinna
med ångrar de sig inte.
Däremot önskar de att
det var mer liv och rörelse på torget.

Lindängenborna Nighaya
Mahfouz och Ahmad Khalil
har haft sin falafelkiosk på
Augustenborgs torg i snart
två år.
Ahmad Khalil  övertog
verksamheten från en kollega, som kände att han inte hade tid med den. Paret
har fortfarande behållit sina arbeten, Nighaya Mah-

fouz på vårdcentralen Multiclinic och Ahmad Khalil
som busschaufför, även om
de gått ned i arbetstid. Ahmad Khalil är sjukskriven
för ryggbesvär, vilka också
gör det svårt att arbeta på
falafelstället. Istället är det
tre anställda som sköter det
mesta av ruljangsen.
■■ Har något förvånat er
som egenföretagare?
– Det har varit svårt att tjäna pengar. Om jag hade drivit den själv hade det varit
mer ekonomiskt, men jag
har diskbråck och kan inte
stå och jobba. Men vi vill ändå ge det en chans några år
till, säger Ahmad Khalil.
Hans fru tycker att det är
svårt att få tiden att räcka till.
– Det är mycket runt omkring, som inköp. Om man

dessutom är anställd någon
annanstans är det tufft att få
ihop det.
De vill ändå  uppmuntra
andra att starta företag.
– Absolut, om man har en
idé som man tror på.
Däremot hade de önskat
att torget på Augustenborg
var lite livligare. De tycker
att det är synd att det är så lite folk på torget, inte minst
under årets kalla månader.
– Det är lugnt och fint här,
men det skulle hända mer
på torget. Det vore bra om
Malmö stad och MKB ordnade mer aktiviteter här för
att göra torget mer attraktivt. Till exempel skulle man
kunna sälja grönsaker här.
Åse-Marie Nilsson

NIghAya Mahfouz och Ahmad Khalil har deltidsjobb vid sidan av driften av gatuköket
och tycker att det ibland är svårt att få tiden att räcka till. 
Foto: Åse-Marie Nilsson

50% rabatt
på alla progressiva glas

Skynda dig! Endast under en begränsad period.
Malmö
Södra Förstadsgatan 30, 040-12 61 81.
Emporia, 040-886 20.
Mobilia, 040-811 30.
Burlöv Center, 040-53 12 00.
Jägersro Center, 040-94 38 43.

Lund Västra Mårtensgatan 4, 046-15 50 00.

Gäller t.o.m 22 maj 2016 i ovanstående butiker. Kan kombineras med 2för1, men ej KomplettPris eller andra rabatter/erbjudanden. ©2016 Specsavers.

Boka synundersökning på specsavers.se
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Gatufest för
ett tryggare
Lindängen
LINDÄNGEN. Ta gatan

tillbaka. Det var parollen
när det i fredags anordnades gatufest i Lindängens centrum. Många
Lindängenbor hade tagit
sig ut på gatorna för att
njuta av vårsolen – och
manifestera mot våld
och kriminalitet.

– Folk har kommit fram till
mig hela dagen och berättat hur mycket de uppskattar det här initiativet. Vi
har valt att ha gatufesten
just i centrum för att återta
tryggheten här och markera att vi inte accepterar kriminalitet, säger Said Mekahal, sektionschef på Allaktivitetshuset som är en av
arrangörerna.
Ett annat syfte  är att få
fler att upptäcka aktiviteter
utanför Lindängen. Miriam
Riaie var tillsammans med
Said konferencier under dagen. Hon håller i ungdoms-

projektet 040–Live på Malmö Live, som är ett samarbete med Allaktivitetshuset.
– Ungdomarna får själva genomföra olika evenemang. Vi är här i dag för att
visa vad man kan göra och
förhoppningsvis vågar fler
testa, säger hon.
Under dagen uppträdde
såväl lokala artister som reggaebandet Twang System
från Stockholm och svenska
mästaren i poetry slam Simon Matiwos. Dessutom var
det cirkusskola, loppis och
ponnyridning med hästar
från 4H-gården i Almvik.

Lindängens fritidsgård var på plats på gatufesten för att bjuda på hembakade muffins till alla som svarade på
frågan “Vad är bra här på Lindängen”. 
Foto: Anja Degerholm

Elife Gllogjani  bor ett
stenkast från centrum och
kom till gatufesten med sina barn Elina och Elbron.
– Det är ett jättebra initiativ. Det är även roligt för barnen att det händer något kul
och att man visar upp vilka
aktiviteter finns, säger hon.

Morat Ziad, 7 år, fick prova på att rida för första gången
i sitt liv. Fjordingen Carissma tog honom på en lugn ridtur.

Anja Degerholm

Textilverkstan ses varje torsdag på Framtidens
Hus, berättar Margareta Åkesson och Laila Sandström.

Detta är en annons

BORNHOLMSKA semesterdrömmar
Är du intresserad av gourmetmat, mysiga små handelsbyar, konst och kulturupplevelser?
Ja då skall du inte missa Bornholm i år! Låt dig överraskas av lokalproducerade råvaror i
särklass och en mängd kulturella evenemang.
Det är något med Bornholm, solskensön mitt ute i havet,
som gör den som gjord för härliga semesterupplevelser.
Det är som om tiden går lite långsammare i Bornholms
mysiga gamla kustbyar än i övriga Danmark. Den speciella
atmosfären när havet lugnat ner sig efter en lång dag. Kallt
vitt vin på de varma klipporna. Ljudet av barn som badar i
solnedgången.

BORNHOLMSK GOURMET
Bornholms skafferi är en upplevelse i sig. På ön hittar du
flera små gårdsbutiker som säljer lokalproducerade råvaror.
Varför inte köpa hem lite ekologiskt kött att lägga på grillen,
eller färska ärtskidor för barnfingrar att pilla med, eller låta
dig skämmas bort på en av öns gourmetresturanger som
serverar Bornholms färska råvaror med stil? Gourmet på
Bornholm innebär allt från Michelin-kockar till nyrökta
räkor som du själv skalar på klipporna i Gudhjem eller ett
kallt och gott lokalbryggt öl i Svaneke. Dessutom finns det
massor av butiker för godisråttor som vill uppleva det fina
gamla hantverket och följa produktionen av karameller,
kola och choklad på nära håll.

KONST OCH KULTUR
Öns speciella ljus har i århundraden lockat kreativa
själar. Bornholm vimlar av keramik-, glas-, tavel- och
textilkonstnärer och naturligtvis hittar du också modern
dansk design. Tycker du om kulturevenemang kan
du njuta av konserter med internationella artister,
politikerfestivalen ”Folkemødet”, jazzfestivaler, kulturveckan i september och mycket, mycket mer. Och för all
del glöm inte att besöka de vackra rundkyrkorna, norra

BORNHOLM

BORNHOLMS VÄSTKUST
Bo
•
•
•
•

Bornh olms största utbud!

4, betala för 3
4 nätter i delat dubbelrum
4 x frukost
Stor ﬁskbuffé på rökeri
Färja Ystad-Rønne t/r i egen bil

Välkomna till
Danmarks
skönaste ö!

(PMH1)

Europas största slottsruin Hammershus, eller ta en båttur
till Christiansø där de gamla fästningarna vittnar om öns
förflutna som en viktig bas för flottan.

ENKELT OCH SNABBT!
Du kan resa med färja till Bornholm från Ystad. Överfarten
tar bara lite mer än en timme.

Endagsresa
till Bornholm

PRIS SEK

2.178:-

per pers. vid 2 personer.

Ank. tors- el. söndag till 20/10 2016. Pris gäller 7/8-20/10.
Pris 15-29/5 sek 2.178.

www.bornholmtours.se eller Tel. +45 5649 3200

Färja t/r inkl. lokalbuss
+ rabatter på mat och
till upplevelser. Vuxen

260:-

YSTAD-RØNNE

Beställ biljett i Katamaranterminalen eller på telefon
0411 558700.

Endast 1 timme
och 20 minuter

faergen.se/endagsbiljett
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I korthet
Superhältar
invaderar Hyllie
HYLLIE.  Marvel Universes
superhjältar kommer för
första gången någonsin till
Malmö Arena, den 13–16
oktober. Spider-Man, Iron
Man, Hulk, Thor, Black Widow och många fler är på
plats för att kämpa mot Loke och Marvels mest ondskefulla skurkar i show för hela familjen. Föreställningen
har blivit hyllad som en tekniskt avancerade liveshow
med motorcyklar, fyrverkerier och specialeffekter.

Gränsen mellan
krig och fred
LINDÄNGEN.  Anette Sarnäs
och Karin Sjöberg har genom sitt arbete på Malmö
stadsarkiv uppmanat folk
att skriva ned sina minnen
från andra världskriget och
sammanställt detta i en bok.
De besöker Lindängenbiblioteket den 10 maj.

Juristjouren
hjälper till
BELLEVUEGÅRDEN.  Den 11
maj kommer juristjouren
till Bellevuegårdens bibliotek. Klockan 16.
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Många mollackord när tre Malmömusiker håller gemensam konsert
Lilla torg. De är tre

Mer om...

singer songwriters med
förkärlek för moll-ackord, som vägrar se varandra som konkurrenter.
Den 20 maj bjuder de in
till en avslappnad kväll
på Folk & Rock.

Malmömusikerna Sabina
Chantouria, Jenny Johansson och Sonja Skibdahl är
alla med i nätverket Female Singersongwriters, vars
syfte är att synliggöra och
stötta kvinnor i musikbranschen. De tror att vägen till
en mer jämställd musikscen
går genom samarbete, inte
konkurrens. Därför arrangerar de en gemensam konsert
på Folk & Rock.
– Vi attraherar nog ungefär
samma typ av publik och får
nu chans att nå ut till varandras, säger Sonja Skibdahl.
– Det är synd om tjejer ska
behöva se varandra som
konkurrenter, bara för att
det finns färre spelningar
för oss. Det är det vi vill motverka, säger Jenny Johansson
som gör musik under artistnamnet Stories from Gem.
Nätverket Female  Singersongwriters startades 2014
av Susanne Fellbrink och

Sonja Skibdahl är finlandssvensk och skrev sin första
låt om en myra som sjuåring.
Nu handlar hennes låtar om
allt från att missa bussen till
lycklig och olycklig kärlek. Vid
sidan av sitt soloprojekt är
hon med i bandet Sorgenfri.
Storys from Gem är ett soloprojekt som Jenny Johansson startade för tre år sedan när hon beslutade sig för
att satsa helhjärtat på musiken, efter att ha rest och gjort
mycket annat. Hon beskriver sin musik som alternativ
pop/rock.
För Sabina Chantouria är
musiken ett sätt att bearbeta och uttrycka egenupplevda händelser. På konserten
den 20 maj premiärvisar hon
sin musikvideo till nya singeln
”Cry for me”.
Sabina Chantouria, Storys from Gem och Sonja Skibdahl spelar alla på Folk & Rock
den 20 maj. 
Foto: Ida Eriksson

innefattar i dag runt 100
kvinnliga musiker.
– Det har skapat många
fantastiska samarbeten som
inte hade blivit av annars. Vi

peppar och stöttar varandra
och hjälps åt med tips om
och inför spelningar, säger
Sonja Skibdahl.
Nytt material, melanko-

li och akustiskt. Det är de
gemensamma nämnarna
mellan Sabina Chantourias, Stories from Gems och
Sonja Skibdahls akter un-

der spelningen på Folk &
Rock.
– Det blir en färgstark kväll.
Mysigt, avskalat och intimt,
lovar Sabina Chantourias.
ida eriksson
ida.eriksson@lokaltidningen.se

HANDBOLLSTURNERINGEN MED FLEST LAG I VÄRLDEN!

Fria Bad Helsingborg

”Varje förlossning är unik och speciell.
Här finns inga vanliga dagar på jobbet.”
Kristina Hansson, barnmorska BB/förlossningen, Lasarettet i Ystad

TM

FÖRETAGSCUPEN 28 MAJ!
Samla ihop ett lag och ställ upp i företagets namn*

Anmälan på ovbeachhandboll.com
Sista anmälningsdag 10 maj

Gör skillnad.
Varje dag.

Nu behöver vi fler kollegor. Välkommen med din ansökan.
Skane.se/sommarvikarie

Även f
Motion ör:
ä
Föreni rer
nga
Skolor r
Särsko
lor

* Laget får endast innehålla en aktiv spelare
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Förskolebarn planterar i parker

Malmöartister hyllar Prince

Mattorg på Malmö Garden show

PILDAMMSPARKEN. Under tre dagar bjuds förskolebarn i hela
Malmö in att vara med under arrangemanget Barnens trädgård. Cirka 1500 barn i åldrarna tre–sex år kommer att antingen så ängsblommor i Segevångsparken och Lindängsparken
eller plantera plantor i Pildammsparken. Syftet med arrangemanget är att sprida kunskap om blommornas betydelse i
stadsmiljön och att ge alla förskolebarn en möjlighet att aktivt
medverka i utsmyckningen av Malmö. Torsdagen den 12 maj är
det Pildammsparkens tur att få besök av förskolebarnen.

MÖLLEVÅNGEN. Tolv Malmöartister hyllar den avlidne Prince
Rogers Nelson, mer känd som bara Prince, under en helkväll
på Babel. Förutom en hemlig gäst, som avslöjas först samma dag, uppträder Loulou Lamotte, Hugo & Michael (Faela), Raindear, Soﬁa Härdig, Hanouneh, Pelle Tenfalk, Andi
Almqvist, Jaquline Ronneklew och Hush Forever. Konfrencier är Tony Ernst.
Kvällen, som har fått namnet ”Sign O The Times – en hyllning till Prince” börjar klockan 19.

SLOTTSTRÄDGÅRDEN. Den 27–29 maj är det dags för Malmö
Garden Show i Slottsträdgården. På programmet står bland
annat utställningsträdgårdar och trädgårdsdesign. Andra
inslag är en stor trädgårdsmarknad och food-court.
– I år har vi ännu mer fokus på eget odlande och hur man
bäst tar hand om sina råvaror. Det kommer också ﬁnnas aktiviteter för både barn och vuxna som pop-up work-shops,
”Håriga mackor” och bouleskola, säger Petra Elmquist,
ansvarig projektledare, i ett pressmeddelande.

Middagar som
ska integrera
MALMÖ. Invitationsdepartementet är ett ord
som allt fler SFI-studenter blir bekanta med.
Det är inte så invecklat
som det låter, det är bara ”etablerade svenskar” och nysvenskar
som möts över en
middag.

ER

startade i Stockholm på initiativ av en SFI-lärare. Tanken var att middagar med
etablerade svenskar skulle
underlätta inlärningen av
det svenska språket. I Malmö
ser man det mer som ett sätt
att främja integration, även
om språket också
FOT
O:
ID
A
är en del av det.
– Vi är, eller har
i alla fall varit,
– Det behövdes en
duktiga på att
plattform för möta in människor
ten över kulturella
i det här landet,
gränser, säger DaDaniel
men inte på att
niel Wendel som har
Wendel
integrera dem i
bjudit på risotto och
samhället. Det
köttbullar och fått nya
vänner.
här är ett väldigt enkelt sätt
att främja integration på, ett
HAN ÄR EN AV fem pesoner utbyte för båda parter.
i Malmö som håller i InviEtablerade svenskar som
tationsdepartementet. Det vill bjuda hem någon på

middag anmäler sig i ett formulär på Invitationsdepartementets hemsida eller Facebooksida. Sedan matchas
de ihop med en SFI-studerande. Därefter blandar sig
Invitationsdepartementet
inte i mer.

IK S

SON

SEDAN PROJEKTET startade
i Malmö i höstas har drygt
70 middagar ägt rum. Invitationsdepartementet skulle gärna se att ﬂer etablerade svenskar anmäler sig.
– Svenskar är lite mer skygga av sig, vi har många anmälda SFI-elever, säger Daniel Wendel.
Han har själv haft tre bjudningar, en som resulterade i
nya vänner och ﬂera middagar hos dem.

BILD FRÅN en middag som har blivit av tack vare Invitationsdepartementet. Anmälningar
kan göras på invitationsdepartementet.eu eller på Facebook.

FOTO: PRIVAT

– Det är ju en bonus, att
man kan få nya kompisar.
Ibland klickar man inte men
då är det intressant ändå. En
två och en halv timmes konversation klarar man med
vem som helst. Det är väldigt
utvecklande att träffa perso-

ner som inte är som en själv,
säger han.
HAN BERÄTTAR ATT de har
enbart fått positiva reaktioner från de middagar som
har ägt rum, förutom vid
några enstaka tillfällen då
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MELSFÄRDS DAG - KRISTI HIM

den bjudna middagsgästen
inte har dykt upp.
– Jag tror att det här kan bli
något stort och riktigt bra,
säger Daniel Wendel.
IDA
ERIKSSON
ida.eriksson@lokaltidningen.se
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NYA NISSAN NAVARA
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Vi ses på Gentlemannadagen!

TÄVLA & VINN EN WEEKEND
MED NYA NISSAN NAVARA

Around View Monitor | Dragvikt upp till 3.5 ton | 5-länkad spiralfjädrad bakaxel
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Besök
oss i vår monter
exkl. Moms
på utställningsområdet
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exkl. Moms
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219.990

Vi ﬁnns på plats kl. 11.00-15.30
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FRÅN
KÖP PÅ MOBILITY MOTORS! KR
exkl. Moms

BESÖK OSS:
AGNESFRIDSVÄGEN 190, MALMÖ
ÖRESUNDSVÄGEN 28, LUND
www.mbil.se
KÖP PÅ MOBILITY MOTORS!

KÖP PÅ

219.990 KR

exkl. Moms KÖP

KÖP
PÅ MOBILITY MOTORS!
PÅ MOBILITY
MOTORS!

BESÖK OSS
AGNESFRID
ÖRESUNDS
www.mbil.se

BESÖK OSS:
AGNESFRIDSVÄGEN 190, MALMÖ
ÖRESUNDSVÄGEN 28, LUND
Bränsleförbrukning blandad körning l/100km: 6,4–7,0. CO2-utsläpp g/km: 169-183. Priserna i de
190,www.mbil.se
MALMÖ

BESÖK OSS:
AGNESFRIDSVÄGEN
transportbilar, är begränsad till en körsträcka på 160.000 km. För mer information kontakta din Nis
Bränsleförbrukning blandad körning l/100km: 6,4–7,0. CO2-utsläpp g/km: 169-183. Priserna i denna annons är exkl. moms. Bilen på bilden kan vara extrautrustade. Tillverkargarantin
på 5 år, på Nissans
ÖRESUNDSVÄGEN
28, LUND
transportbilar, är begränsad till en körsträcka på 160.000 km. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare. Med reservation för eventuella ändringar.
Bränsleförbrukning blandad körning l/100km: 6,4–7,0. CO2-utsläpp g/km: 169-183. Priserna i denna annons är exkl. moms. Bilen på bilden kan vara extrautrustade. Tillverkargarantin på 5 år, på Nissans
transportbilar, är begränsad
till en körsträcka på 160.000 km. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare. Med reservation för eventuella ändringar.
www.mbil.se
exkl. Moms

BESÖK OSS:
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Här finns Sveriges
bästa foodtruck
Kirseberg. Sveriges
bästa foodtruck finns på
Kirseberg. Det står klart
sedan Nordic Street
Food tog hem SM-titeln på onsdagen. Nu vill
ägarna sprida konceptet
till ännu fler människor.

– Utmärkelsen betyder jättemycket för oss. Vi har
gått från ingenting till det
här på tre år, säger Pernilla Elmquist, som driver företaget tillsammans med
sambon Jens Almgren, båda
Slottsstadenbor.
Det Malmöbaserade företaget gjorde upp i hård konkurrens med 24 andra foodtrucks på Älvsjömässan i
Stockholm. Framgångs
receptet som föll juryn i smaken stavas sparrisklämma.

Hemmet

Hantverk

Trädgård

Ring oss nu 040-530 212

Foto: Gustav Kaiser.

– Vi fick första skörden av
sparris från Österlen kort före tävlingen. Att göra en primör till streetfood är vi nog
ganska ensamma om, säger
Pernilla Elmquist.
Konceptet kan  sammanfattas som snabbmat lagad
långsamt på lokala råvaror
i säsong. En stor del av inspirationen hämtas på sommarstället i Tjörnarp där
det är nära till naturen. Basen ligger dock i Malmö och
stadsdelen Kirseberg.
Hittills har man kunnat
köpa maten från företagets
trailer i Lokstallarna samt
utanför sjukhusen i Malmö
och Lund. Men nu är ägarna
redo att ta konceptet till fler
platser.
– Utmärkelsen sätter hela

rörelsen på kartan och öppnar en massa nya dörrar för
oss. Tanken är att vi ska synas
mer på gatan framöver. Vi för
även en dialog om att eventuellt öppna en fast servering på
Malmö Centralstation, avslöjar Pernilla Elmquist.
Konceptet med foodtrucks
är fortfarande relativt nytt i
Sverige.
Pernilla Elmquist och Jens
Almgren var med när de första aktörerna etablerade sig
i Stockholm för tre år sedan.
I dag finns ett 70-tal foodtrucks i huvudstaden.
– Malmö ligger fortfarande lite efter, men vi hoppas få igång rörelsen även
här nu när vi fått så mycket
uppmärksamhet.
Marek Stefaniak

■■ Blåljus från veckan som gått

Ung flicka biten av hund
FOSIE 3/5
RÅN.  Ett ovanligt grovt
rån inträffade på måndagskvällen på Axel Danielssons väg i Malmö.
En man i 60-årsåldern
hittades i sin lägenhet, allvarligt misshandlad.
– Mannen har lämnats
bunden och tejpad vilket
begränsat hans rörlighet,
säger Stephan Söderholm,
pressinformatör vid polisens region Syd.
VÄSTRA HAMNEN 2/5
HUNDBETT.  En ung flicka
blev under söndagskvällen attackerad av en
hund på Jungmansgatan
i Malmö.
Klockan ska ha varit
strax innan klockan 19
när flickan, som uppges vara i förskoleålder,
plötsligt blev attackerad
av en hund som bland annat bet henne i ansiktet.
KAPTENSBRON 2/5
RÅNFÖRSÖK.  Två män 41
och 26 år gamla, greps under söndagskvällen misstänka för försök till personrån. Detta efter att de
blivit tagna på bar gärning av en förbipasserande polisman.
Det var strax efter klock-

an 23 på söndagskvällen som de båda männen kunde gripas efter att en polisman ur
tjänst blev vittne till hela
händelseförloppet.
SORGENFRI 2/5
RÅN. Ett ungt par i 20-årsåldern, hemmahörande
i nordvästra Skåne, var i
lördags med om ett ovanligt brott.
När de kom körande längs Sorgenfrivägen
i Malmö blev de plötsligt stoppade av ett antal
okända gärningsmän.
– Enligt anmälan ska de
med våld blivit utslitna ur
bilen och rånade på sina
tillhörigheter, däribland
handväska, solglasögon,
plånbok och så vidare, berättar polisens presstalesperson Lars Förstell.
Fosie 2/5
STÖLD. I söndags greps en
30-årig man på Ica Maxi
på Cypressvägen i Malmö
efter att ha struntat i att
betala i butikens självscannings utcheckning.
– Mannen gick runt i butiken och scannade 122
varor till ett totalt värde
av 9353 kronor. Därefter
marscherade han rakt för-

bi den sista betalningsstationen och ut ur butiken, berättar Lars Förstell, presstalesperson vid
Malmöpolisen.
Husie 30/4
BILJAKT. När polisen skulle stoppa en bil på Ramels
väg på Rosengård blev
det början till en flera mil
lång biljakt.
Bilen gjorde en rivstart
och körde i mycket hög
hastighet från polispatrullen. Färden gick till Svedala på E65:an, där bilen
plötsligt vände och körde
tillbaka mot Malmö.
Det vanligtvis lugna bostadsområdet i Husie skakades av dramat, där poliser med dragna vapen
grep tre män.
Enligt Mia Sandgren på
Malmöpolisen misstänks
alla tre för att ha varit
narkotikapåverkade. Föraren misstänks också för
drogr attfylleri, vårdslöshet i trafik och en hel rad
andra trafikbrott.

Fotnot. För mer blåljusnyheter – följ oss på webben
www.malmo.lokaltidningen.
se

Detta är en annons från Jobbklar

HÄR SKAPAS MÖJLIGHETER FÖR JOBB OCH REKRYTERINGAR
våra programdeltagare hos oss får komma
på en jobbintervju ganska omgående.
– Förra året låg vi på ca 180 förmedlade
jobb. I år siktar vi på att genomföra upp
mot 250 förmedlade jobb. Den största delen
av alla lediga jobb som vi förmedlar kommer aldrig ut på annons, utan är exklusiva
för oss och våra programdeltagare, säger
Edin Salic.

Jobbklar startades 2012 av Mateos Falk
och Edin Salic, på Berga industriområde
i Helsingborg. Båda har en bakgrund på
arbetsförmedlingen och sedan april 2013
driver de två nu företaget på heltid. I dag
finns Jobbklar på sju orter i hela landet med
ca 15 anställda. I Malmö har de funnits i
nästan exakt ett år.

Det finns jobb för alla,
”
men det gäller att hitta
rätt jobb för rätt person
”

– Vår affärsidé är att matcha båda sidor mot
varandra, arbetssökande och arbetsgivare.
Det handlar om att kartlägga behoven hos
bägge parter och sammanföra dem. Vår
styrka är vårt kontaktnät och att vi kan genomföra kostnadsfria rekryteringar för företag om de väljer våra programdeltagare. Vi
ser oss som en partner i rekryteringsprocessen, berättar Mateos Falk.

Träffsäkra matchningar
– Ofta är det företag som är ute på rekryteringsjakt, som kommer hit till oss och presenterar sin verksamhet och rekryteringsbehovet. Vi bjuder in programdeltagare som
vi tycker matchar rekryteringsprofilen och
efter företagets presentation blir det snabbintervjuer. Det är ett koncept som vi vet ger
ett gott resultat för båda parter. Många av

Vi tar hand om allt
– Vi genomför hela rekryteringsprocessen
med all pappersexercis och administration
samt referenstagning för att göra processen
så smidig som möjligt för det rekryterande
företaget. De skall kunna fokusera på sin
egen kärnverksamhet.
– Vi tar hand om och förbereder våra
programdeltagare för att bli jobbklara. Det
handlar om intervjuträning, kroppsspråk,
spontanansökningar, cv-optimering samt
att förbereda dem med frågor.
– Vi kan erbjuda våra kostnadsfria rekryteringar men vi har även en del uppdragsrekryteringar, där företaget söker en specifik
kompetens som vi tar fram och presenterar. Vi hjälper till med att hitta allt från
montörer, projektledare, programmerare,
lokalvårdare, lagerarbetare, säljare, administratörer och en hel del till restauranger och
caféer.
Vi tror på Malmö
– Malmö är en ny arena för oss och vi tror
att vi kan bidra till att fler människor kommer i arbete och egen försörjning i staden.
Är du nyfiken på oss och vad vi kan erbjuda
dig, så är du välkommen att besöka oss över
en kopp kaffe, avslutar Mateos.

www.jobbklar.se

ALLT I
DEN HÄR
ANNONSEN
ÄR GRATIS.
Så mycket pengar som möjligt ska gå
till att rädda liv. Och så lite som möjligt
till administration och andra omkostnader – som till exempel reklam. Det
är målet för Sjöräddningssällskapet.
Vi får nämligen inga bidrag av staten
utan litar helt på gåvor och frivilligt
arbete.
Ett bra sätt att stödja oss är att
bli medlem på sjoraddning.se. Du kan
också ringa 077-579 00 90 eller sätta
in en slant på pg 90 05 00-0. Även om
den här annonsen är gratis, behöver vi
pengar till allt från bränsle och reservdelar till utrustning och utbildning.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

1.996·
(2.495·)

20%
PÅ SERIEN
WILMA*
Taklampa Shuffle i metall med kromfinish, för
8 ljuskällor, exkl. ljuskälla, Ø 48 cm, E27, 1.996·
(2.495·)

324·
(649·)

Termoskanna Stelton i vit, lavendelrosa eller
granitgrå med vipplock, skruvlock ingår, 1 liter,
Ø 13, H 31 cm 324· (649·)

NYHET!
MATBORD

TAG 2 SATIN
BÄDDSET **
BETALA

STOL

12.796·

2.076·

(15.995·)

499·

(2.595·)

Serie Wilma i vitlaserad björk NYHET Matbord med skiva i rökvaxad ek, Ø 150 cm 12.796· (15.995·) Stol med fast klädsel i grå textil 2.076· (2.595·) Vitrinskåp med
2 glasdörrar, inkl. belysning, B 113, D 38, H 205 cm 12.795· (15.995·) NYHET Handvävd matta Alanya, mörkgrå, 200x300 cm 4.495·. Pris fr. 2.995· (160x230 cm)
Taklampa Ellen i metall med antikmässingﬁnish och kristallprismor, Ø 40, H 68 cm, E14, 1.356· (1.695·) NYHET Vas Mario 129· Ljuslykta Vind 199·

Bäddset Ansari i 100% bomullssatin med paisleymönster, blå, 2 delar, 150x210/50x60 cm 299·
Tag 2 betala 499· (598·) Örngott, 50x60 cm 69·

UPP
TILL
25%
RABATT
PÅ UTVALDA SERIER AV HÖGSTA KVALITET. VÄLKOMMEN!
6.796·
(7.995·)

15%
PÅ MODERN

Byggbar soffa

GÄLLER
T.O.M.
23/5

14.246·

319·

(18.995·)
INKL. BÄDDMADRASS & BEN

(399·)

LIVING*

25%

PÅ DREAM SÄNG
& SLEEP HUVUDGAVEL*
3-sits soffa Modern Living i tyg Nysa antrazite med armstöd E, metallbeklädda ben,
B 240, D 96, H 86 cm 6.796· (7.995·)

15% * FÅTÖLJ
15.640·
PÅ TIMEOUT
(18.400·)

Fåtölj Timeout i fårskinn graﬁt med underrede/snurrfot
i ekfaner 15.640· (18.400·) Fotpall 4.242· (4.990·)

15%
PÅ SERIEN
RAW*

Vas Drops i klarglas, Ø 21, H 18 cm
319· (399·) Finns även i rosa och grå.

Kontinentalsäng Dream i tyg Bella antracit, inkl bäddmadrass, champagneben,
180x200 cm 14.246· (18.995·) Huvudgavel Sleep i tyg Bella antracit 2.996· (3.995·)

15%

FRÅN

14.446·

2-PACK

149·

PÅ SERIEN
MADISON*

(16.995·)

(299·)

3-sits soffa med divan Madison Lux i tyg Cedros natur
med armstöd A, plymåer med fjäder/dunblandning, ekben, B 293/301, D 102, H 85 cm 16.571· (19.495·)

MATBORD

11.896·
(13.995·)

20%

PÅ SERIEN
COLORMIX*

Finns i ﬂera
storlekar och
material
Serie Raw i brunoljad massiv ek, underrede/detaljer i industristål Matbord, 240x100 cm
11.896· (13.995·) Karmstol i brunt läder, underrede i antikfärgad metall 2.546· (2.995·)

Vinglas More 44 cl, 2-pack 149· (299·)

FRÅN

47·/del
(59·/del)

SE HELA
KAMPANJEN
PÅ MIO.SE

Servis Colormix i fajans, ﬁnns i grå
eller vit fr. 47·/del (59·/del)

Mio Malmö Fosie/Jägersro. Alltid lördags- och söndagsöppet!
Bronsyxegatan 1. Tel 040-31 22 90. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Tors 5/5, kristi himmelfärds dag 11-17 *Gäller alla modeller och utföranden den 3-23/5. Kan ej
kombineras med andra erbjudanden eller specialpriser. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

DELBETALNING
DU VET VÄL ATT DU KAN DELA
UPP BETALNINGEN PÅ
3, 10 ELLER 20 MÅNADER.
VÄLKOMMEN IN I DIN BUTIK SÅ
BERÄTTAR VI MER!

