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KILLINGARNA PÅ Almviks
4H-gård är väldigt självständiga och har inget emot att bli
burna av Alexandra Sjögren.
FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON
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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

Jour dygnet runt
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Bli konfirmand i Svenska kyrkan Malmö!
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■ SÖDRA SVERIGES STÖRSTA GRATISTIDNING

WEBBFRÅGAN

409 000

40%
Ja

Är du rädd för att vaccin kan ge
biverkningar?
1. Ja.
2. Nej.

skånska läsare!

60%
Nej

Svara på våra nya fråga på lokaltidningen.se

MEST KLICKAT PÅ LOKALTIDNINGEN.SE
Tre artiklar du måste läsa just nu på lokaltidningen.se
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@KOCKAJAVELN: Harvesting on the
wine bar #hejlokaltidningen

S
VECKAN !
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A
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#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.

Polisrazzia vid vägarbete
– förare förlorade körkortet

Sprutan förändrade
allt: Saga, 11, fick
narkolepsi

3 Passagerare vägrade betala – slog busschaufför
KOMMENTERAT PÅ FACEBOOK.COM/LOKALTIDNINGEN.SE

GILLA OSS OCH FÅ NYHETER FRÅN HELA SKÅNE I DITT FLÖDE

Livsmedelbutik i Örkelljunga
förbjuds hantera kött efter fusk
Kersti Kjellsson: Det bästa hade väl varit att sänka priset
någon dag före “bäst före”, då kan ju folk själva välja. Jag
har själv köpt kött med kort datum och sänkt pris, kanske
inte på Coop, men ändå. Passar det inte att laga till det direkt, så kan man ju frysa ner det direkt, och använda när det
passar. Inga problem, funkar jättebra.
Anders Vilhelmsson: Nja systemet är skevt. Använd näsan, oftast kan man använda långt efter “bäst före”, speciellt när det gäller nöt. Gris bör man vara mer försiktig med,
en riktlinje är att kolla paketen, om den är nerdragen i top-
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Anders Nolin: Eftersom vaccination är nödvändigt ur ett
folkhälsoperspektiv, så måste ju staten ta sitt fulla ansvar
för de som ändå drabbas av det vaccin man väljer. Och det
fullt ut! Är det för mycket begärt att drabbade skulle kunna få garanterad försörjning på en rimlig nivå? Bekymmersamt att man valt samma leverantör och vaccinbas för nästa kampanj
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Sprutan förändrade allt:
Saga, 11, fick narkolepsi

Foto: Johan Ström

@SOFIIETURESSON: Mellanmål: Jordgubbar ute i solen!
#hejlokaltidningen

pen tyder detta på att tillväxten av syreförbrukande mjölksyrebakterier är hög och därmed inte bra...

Malmö Triathlon
VÄSTRA HAMNEN | 6-7 AUG 2016

VINNARE: Kenneth Burehed, Malmö

Vinnare mottar vinstbevis från Lokaltidningen.
Vinstbeviset byts mot presentkort hos Nya Ringservice.
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

Distribution Posten
Utgivning Onsdagar enl utgivningsplan
Tryck Malmö Tidningstryck AB
Upplaga Malmö Söder 29.300 ex.

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

malmo-triathlon.se
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.

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

3:a Kulladal
Kulladalsgatan 3
82 m2
Äntligen finns en trerummare till salu i Kulladals
yngsta och vackraste lägenhetshus! Välplanerade
kvadratmetrar bjuder på öppen planlösning och fantastiskt utsikt från 5:e våningen. Hela huset är byggt
med kvalité och stilrena materialval, här vill man bo!
Hjärtligt välkomna att boka er på visning!
Mäklare Elin Bengtsson
0729-96 20 96
elin@landgren.com
Avg. 5 399:- Pris 1 995 000:-

Kulladal 148 m2
Pris 3 495 000:- Tfn 040-96 01 96
Gregersgatan 10

Gullvik 140 m2
Pris 2 950 000:- Tfn 040-96 01 96
Dunviksgatan 4

2:a Slottsstaden 59 m2
Avg. 2 764:- Pris 1 550 000:- Tfn 040-96 01 96
Västra Ryttmästaregatan 25

Vem väljer du när du ska sälja din bostad?

Malin Strid
0708-96 22 96
malins@landgren.com

Alexandra Möller
0702-96 65 96
alexandra@landgren.com

Elin Bengtsson
0729-96 20 96
elin@landgren.com

Vi kan våra gator.

Max Nilsson
0704-96 06 96
max@landgren.com
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700 praktikplatser saknas

VARDAGSHJÄLTE. När hela Sydsveriges vardagshjälte skulle
till att koras blev det inte bara en, utan hela 41 stycken som
vann. Årskurs tre-eleverna på Mörarps skola i Helsingborgs
kommun står nämligen som slutsegrare i Lokaltidningens
tävling. Eleverna tog själva initiativ till att samla in pengar
till syriska flyktingbarn genom att anordna en loppis.
– Det känns jättekul att vinna, säger John Offenberg (bilden) vars klass firade storvinsten med tårta.

Malmö. Varje år brukar 2800 Malmöungdomar praktisera
på olika arbetsplatser, genom Ung i sommar och Sommarpraktikprojektet. Sommaren är snart här, men ännu saknas
700 platser. Malmö stad vädjar nu om hjälp från företag i
staden.
– Vi har till exempel ett stort utbud av kaféer och restauranger i Malmö. Där har vi fått en del platser, men hoppas vi
på fler samarbeten, säger sektionschef Henrik Drakhed på
Ung i Sommar, i ett pressmeddelande.

foto: Joel Winqvist

41 unga hjältar i vardagen

Läs mer om vinnarna på lokaltidningen.se.

Bebisboom
mitt bland
höghusen
ALMVIK. Vilda, Ella och
Kent. Det är några av nytillskotten på Almviks
4H-gård. Det råder bebisboom på gården.

Våren är högsäsong på Almviks 4H-gård. Både vad gäller nyfödda djur och antal
besökare.
–Våren är den tiden då vi
har mest att göra. Att det föds
djur påverkar antalet besökare. Vi har många besök från
skolor, det är så gott som fullbokat, säger Kent Berg.
I mars  föddes killingarna
Vilda och Elsa samt lammen
Ella, Aurora, Kent och Olivia.
Medan killingarna självständigt hoppar omkring och biter i allt som ser intressant ut,
håller sig lammen sig gärna
nära sina mammor. Det är
barn bland de 300 medlemmarna som har gett namnen
till de små.
Alexandra Sjögren har gått

på Almviks 4H-gård sedan
hon var liten. Först med sin
farmor som bodde på andra
sidan gatan, därefter själv.
Numera är hon ledamot i
styrelsen och ledare för de
yngre medlemmarna.
– Jag har alltid haft ett stort
djurintresse. Sedan tycker
jag att det är kul att lära mig
nya saker.
Djuren är  gamla svenska lantraser och djurungarna säljs i första hand. I år är
dock barnkullen mindre än
förra året, då flera av djuren
bara fått en avkomma istället för två.
I sommar anordnas dag
läger på gården för medlemmar. Dessutom kan medlemmar tillbringa hela dagar på
gården under vissa veckor i
sommar.
– Det är som ett fritids då.
Åse-Marie Nilsson
ase-marie.nilsson@lokaltidningen.se

Djurungarna drar många besökare till Almviks 4H-gård. och våren är gårdens högsäsong, berättar Kent Berg.
										

KilLingarna är väldigt lekfulla och självständiga.


Foto: Åse-Marie Nilsson

Foto: Åse-Marie Nilsson

Kon MIlda, som väntar kalv, klappas av Alexandra Sjögren.
Foto: Åse-Marie Nilsson

Polisen misstänker att det finns illegala kameror på Seved
SEVED. Kriminaliteten på Seved togs upp vid det senaste stadsområdesnämndens
möte. Carl-Axel Andersson,
kommunpolis i Malmö, berättade om kriminaliteten
i området och vad polisen
gör för att stävja den. Narko-

tikahandel, stölder, inbrott,
skadegörelse, vapenhantering förekommer och skapar otrygghet hos en del boende som inte vill vara ute
på kvällarna.
– Samtidigt har husens boendestandard förbättrats,

skadegörelsen minskat och
vi påträffar inte lika mycket
narkotika längre i trapphus
och tvättstugor, sa han enligt Malmö stads hemsida.
Det senaste året har polisen beslagtagit fem kilo cannabis, 100 gram kokain, 500

gram amfetamin, sju vapen
och 500 patroner. Carl-Axel Andersson menar att flera
ledargestalter sitter i fängelse eller väntar på att dömas för grova brott. Enligt
honom strävar polisen efter
att bygga en relation med de

kriminella för ökad dialog,
liksom med de boende, näringsidkarna och hyresvärdar. Han menar att polisen
har nolltolerans mot brott
och att alla brott rapporteras. Men han tillägger, enligt
Malmö stads hemsida:

– Det är svårt för oss att
komma in i området utan
att bli upptäckta, vi misstänker att det finns illegala bevakningskameror. Vi finns
i Seved både i uniform och
som civila
Åse-Marie NIlsson

Malmös största BILTVÄTT
med 39 grader varmt vatten
Från 20
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Tvätt & u
Kolla däcken med vår elektroniska pump

Stenyxegatan 34
(Fosie Ind)

KANONPRIS!

KANON-

PRIS!

10k/st
TEX MEX

59)=
/kg
MAX 2 ST/HUSHÅLL

MOZZARELLA

15k/st
Skogaholm. Välj mellan originalrost och fiberrost. 1000 g.

Sverige/Nybergs Deli. I bit. Ca 1000 g.

Galbani. Gäller ej ekologisk. 125 g.
Jfr-pris 80:-/kg.

Medlemspris

BRÖD

SVENSK FLÄSKYTTERFILÉ

10k/st

Santa Maria. Välj mellan Soft tortilla 320 g, Tortilla/Nachoschips 185-200 g och Tacosås 230 g. 180-320 g.
Jfr-pris 31:25-54:05/kg.

Medlemspris

Medlemspris

10k/st
EKOLOGISK RUCCOLA/
BABYSPENAT

Italien/Spanien/Coop Änglamark.
70 g. Jfr-pris 142:86/kg.

AKTUELLA ERBJUDANDEN 11/5–15/5
STADION

49)=
/kg
HUSHÅLLSOST

Arla. I bit. Välj mellan 17-26%.
Ca 1100-2200 g.
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Sången kan tystna
– känd kör söker fler

KAJUTAN har blivit …

LINDÄNGEN. Fem år ef-

– 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?

– 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

ter tv-programmet Den
sjungande trappuppgången på Lindängen återstår bara sju
medlemmar. Kören söker därför fler sång
intresserade med ljus
och lykta.

– Människor på Lindängen vet ju vilka vi är och kören är ett positivt varumärke på Lindängen, så det vore synd om vi försvann, säger
Kristina Olsson, ordförande
i Den sjungande trappan på
Lindängen.
Kören startades hösten
2011 i samband med att tvprogrammet Den sjungande
trappan sändes.
– Efter tv-programmet fortsatte vi att träffas och sjunga
tillsammans.
Kören bestod då av cirka 15
personer kvar. Under årens
lopp har en del körmedlemmar hoppat av, men det hr
ändå var tillräckligt många
personer med för att hålla
kören i gång. Men nu när endast sju skönsjungande personer återstår i kören, letar
man efter nya medlemmar.
– Nu är det ont om folk, så
vi gör en drive för att få liv i

Det är högt i tak hos kören. 

kören. Sju personer är lite för
få. Vi hade gärna varit 15– 20
medlemmar. Då kan man ha
lite fler stämmor. Och det
blir roligare ju fler vi blir.
■■ Vad sjunger ni?
– Folkmusik, gärna lite äldre som från medeltiden, men
även modern musik, både på
svenska och andra språk.
■■ Varför är det kul att
sjunga i kör?
– Det är roligt att träffa
andra medlemmar. Vi skrattar mycket ihop. Sedan lär
man sig nytt hela tiden och
utvecklas som människa.
Vissa i kören har varit rädda för att uppträda, men det
har de övat bort genom att
uppträda. Efter tv-programmet har vi haft flera framträdanden, bland annat på Bal-

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

Foto: Privat

tiska hallen för 1800 personer. Det är något vi försöker
fortsätta med.
■■ Hur duktig ska man vara på att sjunga?
– Man behöver inte kunna
noter i vår kör. Även om det
är bra om man kan är det inget krav. Vad gäller sången kan
man öva upp en hel del. Vi har
högt i tak och försöker hjälpa till om det inte låter helt
hundra. Vi gör så gott vi kan.
Intresserad? Du som
är intresserad av att gå med
i kören kan kontakta Kristina
Olsson på 0767-818785 eller
till densjungandetrappuppgangen@yahoo.se.
Åse-Marie Nilsson
ase-marie.nilsson@likaltidningen.se

OMBYGGNADS-

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
em.com

Nya varor
i butiken
varje dag!

Erbjudanden gäller så långt lagret räcker.

rabatt på
utvalda varor!
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Gratis cellprovning på Mobilia

Boxningsmästerskap i Malmö

Gamla fototekniker på Seved

MALMÖ. Den 12-15 maj genomförs Cellprovsveckan i Region Skåne, där vikten av att ta cellprov uppmärksammas. Med
hjälp av en särskild cellprovsbuss- en buss som byggts om
till en gynekologisk mottagning- kommer barnmorskor att
erbjuda kvinnor i åldern 23-65 år, som inte kommit när de
blivit kallade, att ta provet. Provet är gratis och legitimation
måste visas.
Bussen kommer att finnas på Mobilia den 12 maj och 13
maj mellan klockan 9och 16.

STADION. Årets upplaga av svenska mästerskapen i boxning,
som hålls i Baltiska hallen, går av stapeln den 13-15 maj.
Startfältet består av Sveriges bästa boxare med bland annat
en handfull av Malmös egna boxare och de som är aktuella
för sommarens OS i Rio.
Mästerskapen arrangeras av Malmö Boxing Center i samarbete med Svenska boxningsförbundet .

SEVED. Just nu visas utställningen RUM Fotogalleri © Seved.
Sunny16 är en fotografisk grupp som har som mål att hålla liv i gamla fotografiska processer, - från fotografins barndom och in på 1900-talet Exempel på tekniker som gruppen
använder är förutom traditionellt mörkrumsarbete våtplåt,
gummitryck, kallotypi, kallitypi, palladium, cyanotypi, saltpapper och chrysotypi. Gruppen består av Øyvind Sviland,
Emma Gunnarsson, Anne-Grete Holt, Bosse Blomquist och
Bengt Persson.

Malmöfilmare
får stipendium
SOFIELUND. Dokumentärer och animationer. Det är vad regissören Sascha Fülscher helst arbetar med.
Nu har hon belönats
med kulturnämndens
kulturstipendium.

– Det är jättekul, så klart.
Och jätteskönt, för det innebär att jag får mer tid till egna projekt, säger hon.
Sascha Fülscher  är en av
tolv konstnärer som får stipendiet på 35 000 kronor.
Pengarna kan komma väl till
pass för att utveckla tankarna på en animerad novellfilm som utspelar sig i Sarajevo under belägringen un-

der 1990-talet. Det var när
hon bodde i Belgrad under
ett år som intresset för Bosnienkriget väcktes.
– Det är ett krig som ligger nära, både i tid och geografi. När jag kommer i kontakt med människor som
varit med om kriget inser
jag att jag vet så lite om vad
det innebär. Krigsskildringar handlar ofta om soldaterna eller själva kriget, men
vad händer med de civila, de
människor som fortsätter att
leva sina liv trots att ett krig
pågår?
Filmintresset  kom under
gymnasietiden i Lund, när
hon motvilligt blev övertalad att gå på tillvalsämnet

Rörlig bild med en kompis. Dock var hon långt ifrån
övertygad att det var något
för henne.
– Jag trodde att det skulle handla om att stå framför kameran, vilket inte alls
kändes som min grej. Fast
det innebar ju inte alls det.
Till min förvåning var det så
roligt. Det är mycket tack vare den tiden som jag fortsatt
med film, trots att det varit
kämpigt i perioder.
Innan Sascha Fülscher började på Stockholms Dramatiska Högskola arbetade hon
med filmkollektivet Råfilm i
många år som pedagog, arrangör, projektledare, animatör och klippare.
– Efter flera år med en mas-

Sascha Fülscher blev intresserad av film i gymnasiet, efter att hon motvilligt blivit
ivägsläpad till tillvalsämnet Rörlig bild. 
Foto: Privat

sa olika projekt ständigt hade jag ett behov av att unna mig att satsa på mina egna filmer genom att gå en
utbildning.
Hon arbetar helst med dokumentärer och animationer. Bland de egna filmerna
finns bland annat” Belgrade

bound”, en dokumentär om
tre unga vuxna i staden Belgrad, ”Måsarnas stad” som
handlar om Malmö och
Malmöborna ur fiskmåsars
perspektiv, samt den prisbelönta ”Next door letters”.
Hon har även varit klippare
på ”Bikes vs cars” samt ”Den
unge Zlatan”.

Fotnot: Årets stipendier
kommer att delas ut till tolv
Malmöbor som är verksamma inom konst, design,
musik, foto, film, teater och
serier. Utdelningen sker i rådhuset den 26 maj.
Åse-Marie Nilsson
ase-marie.nilsson@lokaltidningen.se

Bara 1 av 7 kvar av
de nyproducerade
3:A SÖDERKULLA
Tornfalksgatan 13
Boarea: 86 kvm
Våning: 1
Avgift: 4562 kr
Pris: 895 000:- eller bästa bud
Visning: Sön 15/5 kl 14:00-14:30 V.v ring!

2:A SÖDERKULLA
Kronetorpsgatan 64
Boarea: 70 kvm
Våning: 1
Avgift: 3255 kr
Pris: 1 195 000:Visning: V.v ring!

2:A SEGEVÅNG
Kronetorpsgatan 46B
Boarea: 55,5 kvm
Våning: 1
Avgift: 2917 kr
Pris: 795 000:- eller bästa bud
Visning: Sön 15/5 kl 13:15-13:45 V.v ring!

år!
Budgivning påg
3:A ALMVIK / HÖGAHOLM
Serenadgatan 30
Boarea: 72 kvm
Våning: 9
Avgift: 4935 kr
Pris: 945 000:- eller bästa bud
Visning: Sön 15/5 V.v ring!

RÄTT KUND!
RÄTT PRIS!
RÄTT LÄGE!

Anders Tillgren

Natalja Tillgren

2:A HÅKANSTORP
Håkanstorpsvägen 1D
Boarea: 66 kvm
Våning: 3
Avgift: 3958 kr
Pris: 845 000:- eller bästa bud
Visning: Sön 15/5 V.v ring!

Malmö
040-30 91 91

3:A KROKSBÄCK / NYA BELLEVUE
Norrbäcksgatan 11
Boarea: 85,5 kvm
Våning: 2
Avgift: 4467 kr
Pris: 995 000:- eller bästa bud
Visning: Sön 15/5 V.v ring!

e-post:
natalja@tillgrenfastighetsbyra.se
kontoret@tillgrenfastighetsbyra.se

Se alla
objekt på
vår hemsida!

www.tillgrenfastighetsbyra.se
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I KORTHET
Kungen besöker
jobbig mässa
HYLLIE. Kung Carl XVI Gustaf besöker Yrkes-SM i Malmö, på avslutningsdagen
den 13 maj. Yrkes-SM, som
arrangeras vartannat år, är
Sveriges största satsning för
att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, IT, service, vård och teknik samtidigt som det är en
yrkestävling inom ett 30-tal
yrken. Senast det arrangerades kom 21 000 ungdomar till mässan. Mässan pågår 11–13 maj klockan 10–
13.30. Fritt inträde.

Film på bibblan
LINDÄNGEN. Den 13 maj
klockan 16 blir det fredagsﬁlm på Lindängenbiblioteket. Visningen tar cirka
en och en halv timme, och
det bjuds på kaffe, te och
kakor.

Vårkonsert med
El Sistema
MALMÖ. El Sistema ger en
konsert på Malmö stadsbibliotek den 18 maj klockan 17.
El Sistema ﬁnns i dag på Holmaskolan, Kroksbäcksskolan och Soﬁelundsskolan.
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Butik på Lindängen utökar
med verkstad för cyklar
LINDÄNGEN. Ett ganska

plan utan letade efter precis vad som helst. Det blev
att jag började sälja cyklar,
smyckeskrin och barstolar
på Blocket. Jag har en stor
lagerlokal på Jägersro. Folk
ringde och jag körde ut varor till dem. Eller för att reparera deras cykel.
Det var kämpigt och marginalerna var små, med syftet
att bygga upp en kundkrets
och skapa sig ett namn.
– Jag kunde köpa en cykel
för 900 kronor för att sälja
den för 1100 kronor. Jag tjänade inte så mycket, det blev
mer som ﬁckpengar. Det behövdes mer än så.

planlöst letande i Europa ledde till en egen butik. Inredningsdetaljerna
har utökats med leksaker och hushållsgeråd.
Nu är även en cykelverkstad på gång.

Moustafa Fakhro öppnade
sin affär på Lindängenplan
i september förra året. Tanken var att det skulle vara en
inredningsbutik, men allt eftersom har han utökat sortimentet med vad som efterfrågas i området.
– Jag märkte att det behövdes någon som säljer leksaker. Sedan har jag tagit in
köksredskap, kontorsmaterial och cyklar. Det här är ett
familjeområde, så man måste satsa lite på barnen och på
vardagsgrejor. Kunderna är
från området, det kommer
inte så många utifrån.
UNDANTAGET ÄR cykelkunder, eftersom cyklarna i butiken även utannonseras på
Blocket. Han har nyligen börjat med småreparationer av
cyklar och tanken är att öppna en cykelverkstad i den ba-

MOUSTAFA FAKHROS tips till de som vill öppna eget är att inte ha för höga förväntningar på försäljningen det första året, för då är det lätt att tappa modet. FOTO: Å NILSSON

kre delen av butiken. Något
som saknas i området.
Även om Kulladalsbon
Moustafa Fakhro har släktingar som bor på Lindängen, var det ändå en slump
att det blev just här som
han öppnade en butik. Här
fanns en ledig butikslokal
till ett bra pris. Numera kän-

ner han många av de Lindängenbor som går förbi på
torget eller kommer in och
handlar.
– Jag gillar det mångkulturella här jättemycket. Alla
nationaliteter ﬁnns här. Det
är så blandat, med infödda
svenskar, 1960-talsinvandrare och nyanlända.

MOUSTAFA FAKHRO arbetade
i tio år med lagerverksamhet
tillsammans med sin pappa
och farbror. Redan när han
var 16 år började han hjälpa till där efter skolan. För
två år sedan reste han ut i
Europa, med ganska diffusa
framtidsplaner.
– Jag hade ingen direkt

DET VAR SÅ idén till en butik föddes.
Moustafa Fakhro jobbar
varje dag i veckan, men tycker inte att det riktigt känns
så. Han har många som
gärna avlastar, bröder och
andra släktingar. Förhoppningen är att kunna anställa en eller två personer så
småningom.
ÅSE-MARIE
NILSSON
ase.marie.nilsson@lokaltidningen.se

det är så här framtid börjar:

MED EN säker
VÄG TILL SKOLAN.
Vi kämpar för alla barns rätt till en identitet, en trygg
plats och en utbildning. Stöd arbetet för barns
rättigheter och ge fler barn den framtid de har
rätt till. Bli Planfadder på plansverige.org
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■■ Blåljus från veckan som gått

Barn lämnade i varm bil
Kroksbäck 10/5
Bilbrand.  Strax före halv
fem på morgonen kom larmet om en kraftig bilbrand
på Sörbäcksgatan. När räddningstjänsten kom till platsen kunde de konstatera
att det brann mycket kraftigt bara några meter från
en närbutik. Brandmännen
koncentrerade sig på att
rädda byggnaderna och efter ett tag var branden under kontroll. Branden misstänks vara anlagd.
Katrinelund 9/5
Barn i varm bil. I lördags
eftermiddag larmades polisen till en parkering utanför
Lidl på Knivgatan i Malmö.
Detta efter att en förbipasserande man hade observerat
två skrikande barn i en bil
som stod parkerad i solen.
Ambulans kallades till
platsen, men som tur var behövde inget av barnen, som
uppges vara ett och sex år
gamla, sjukvård.
Enligt anmälan var det
ingen av föräldrarna som
hade hand om barnen utan
en medelålders kvinna som
nu misstänks för att genom
grov oaktsamhet ha framkallat fara för kroppsskada
hos barnen.

Lilla torg 9/5
Misstänkt bomb.  Fyra
män, samtliga klädda i kaftan, kastar in en väska på
en fullsatt uteservering och
försvinner sedan i en bil
som rivstartar från platsen.
Hundratals människor får
evakueras innan nationella
bombgruppen kan konstatera att väskan är ofarlig.
Söndagens händelse på Lilla Torg i Malmö har skakat
staden och nu rasar polisen
över vad som ser ut att vara
ett mycket osmakligt skämt.
– Det här är mycket allvarligt. Även om de som
gjort det ser det som ett
skämt så skapar det stor
rädsla för många människor, säger Lars Förstell, vid
Malmöpolisen.
Hyllie 9/5
Stöld.  Två manliga turister besöker under söndagen
Emporia i Malmö. När de
kommer ut från köpcentret
upptäcker de att någon är i
full gång att länsa deras bil.
När de båda männen konfronterar tjuven lämnar han
tillbaka sakerna innan han
springer därifrån.
De båda männen försöker
då jaga ikapp honom, men
utan resultat. När de åter-

vänder till sin bil upptäcker då att två shoppingkassar
som de lämnat i bilen nu ligger i fordonet bredvid.
Då nyckeln sitter kvar i bilen kan de båda männen i
samråd med polis återta sina
saker. Polisen får även fram
en bild på mannen som står
skriven på bilen och de båda männen kan då konstatera att det rör sig om samme man.
Lindängen 7/5
Skottlossning.  Vid 17-tiden larmades polisen om
skottlossning på Lindängen
i Malmö. Insatsstyrkan gick
in i flera lägenheter och grep
tre personer.
När polisen kom till platsen hade personerna som
varit inblandade i bråket
försvunnit. Kort därpå gjorde kraftigt beväpnad polis
flera gripanden inne i två
hyreshus.
Ingen skadades fysiskt vid
händelsen, som fått rubriceringen olaga hot.

Behåll
skåpen
- Byt endast
luckor &
lådor

PÅ FYRA (4) TIMMAR!

Coop Extra Bulltofta,
Malmö

SÅLDA!
VECKANS

3 HETA:

Tygelsjö 140 + 140 m²
SJÖTORPSVÄGEN 68
Pris 6 995 000 kr Tomt 1 847 m²
Mäklare Mikael Öhlin 0708-30 98 00

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

”Nytt kök”
Besök vår
visningsvagn hos

VI FÅR BOSTÄDER

Bergdala/Kulladal 164 m²
VÄVSTOLSVÄGEN 7
Pris 3 695 000 kr Tomt 662 m² EK D
Mäklare Maja Ristic Johnsson 0708-42 42 74

Vi bjuder på
handtagen!

Onsdag 11 maj kl 11-13 och 15-18
Torsdag 12 maj kl 11-13 och 15-18
Fredag 13 maj kl 11-13 och 14-17

Ingemar Hansson, 0703-14 09 14
OBS! OBS!
Direkt från egen
fabrik - inga dyra
mellanled

✔ Mindre pengar
✔ Mindre jobb
✔ Mer glädje

Scandoor
www.scandoor.com

Agnesfridsvägen 194, Malmö.

2:a Södertorp 65 m²
ARKITEKTGATAN 39
Pris 1 250 000 kr Avg 3 061 kr EP 138
Mäklare Markus Åkerblom 0700-90 73 03

040-98 11 77 • vaningen.se
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Motståndaren attackerar från alla
håll under SM i undervattensrugby
rigt ett av ﬂera länder där
undervattensrugby är på
frammarsch, enligt Milosz
Nilsson.
– Sporten fått fäste på universiteten där och är ungefär av samma betydelse som
amerikansk fotboll i USA. Annars är Norge en toppnation.
Störst är sporten i Tyskland,
vilket dock inte märks så
mycket resultatmässigt.

HYLLIE. SM i under-

vattensrugby ska spelas i Malmö i år och i
arrangörsklubben SDK
Malmö Triton hoppas
man att det ska ge sporten ett uppsving.
– Fin sport, inte en massa tjafs. Du kan inte
jiddra under vattnet med
en snorkel i munnen, säger arrangörsansvarige
Milosz Nilsson.
Sportdykarklubben Malmö
Triton är en av Sveriges bästa
klubbar i undervattensrugby
och har nästan abonnerat på
SM-guldet under 2000-talet.
I fjol förlorade de dock SMﬁnalen mot Polisens Dykarklubb från Stockholm.
– Nu siktar vi på att hämta
hem SM-guldet till Malmö
igen på hemmaplan, säger
Milosz Nilsson.
I SDK Malmö Triton är de
glada över att kunna hålla SM i Hylliebadet, som invigdes så sent som i augusti i fjol.
– Där är ljust och ﬁnt och
ﬁnns bra läktare. Det kommar att vara gratis inträde så
vi hoppas att folk ska komma och titta och bli intresserade, säger Milosz Nilsson,
som själv spelar i SDK Malmö Triton.
HAN PÅPEKAR att sporten
inte haft rykte om sig att vara direkt publikvänlig – allt
händer ju under vattnet.
Men sedan några år har man

UNDERVATTENSRUGBY

UNDERVATTENSRUGBY ÄR en unik sport i den meningen att den spelas i tre dimensioner – spelare kan attackeras
även ovanifrån och underifrån. På bilden damspelare från Malmö och Stockholm.
FOTO: INGVAR ELIASSON

inom sporten kommit runt
detta problem med hjälp av
undervattenskameror, förklarar Milosz Nilsson.
– Under SM ska vi använda oss av ﬂera undervattenskameror som visar vad
som sker på stora skärmar i
hallen. Där ska även vara en

kommentator på plats.
– Och de som inte har möjlighet att ta sig till Hylliebadet ska kunna streama
matcherna online.
UNDERVATTENSRUGBY är fysiskt krävande, så spelarbyten är fria och sker ofta.

– Det är viktigt att ha pannben, att man inte ger upp utan stannar kvar nere på bottnen och hjälper till till sista
sekunden, då man måste
upp och få luft.
– Och så är det viktigt att
man har spelförståelse, spelet är ju tredimensionellt, du

attackeras från alla håll, vilket gör det extremt svårt –
men spännande och roligt,
säger han.
INTERNATIONELLT står sig
Sverige bra i sporten – i fjol
kom blågult fyra i VM i Colombia. Colombia är för öv-

Ett lag består av tolv spelare. Sex åt gången är i vattnet från vardera lag. Spelarna
i det ena laget har vita badmössor, det andra har blå.
Utrustningen är snorkel, simglasögon och simfenor. En
match spelas 2x15 minuter
och går ut på att placera bollen i motståndarlagets korg,
som står på botten. Fria byten gäller.
SM 2016 för herrar och damer spelas i Hylliebadet
i Malmö den 14–15 maj.
Matcherna börjar klockan 11
på lördagen och klockan 9
på söndagen. Malmö har inget damlag med.
Det är gratis inträde.
Intresserad av att pröva
på? SDK Malmö Triton tränar på Simhallsbadet (tidigare Aq-va-kul) måndagar, tisdagar och torsdagar klockan
19–21. Alla är välkomna att
pröva på, kille som tjej, oavsett ålder.
MARKUS CELANDER
markus.celander@lokaltidningen.se

Nytt leende. Nytt liv.

Hjälp oss operera fler barn med läpp-, käk- och gomspalt.

Ge en gåva på pg 900222-1
www.operationsmile.se
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Malmö Triathlon | Västra Hamnen 6-7 aug 2016
malmo-triathlon.se

Sponsras av

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·)

Byggbar soffa

15%
PÅ MODERN

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·)

Byggbar soffa

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. *Gäller alla modeller och utföranden den 3-23/5. **Gäller bäddset Miro, Ansari, Emerald &
Severin med ordinarie pris 299·. 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!
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Konsten intar
Pildammstornet
PILDAMMSPARKEN. Lördagen den 15
maj slår Galleri Pildammstornet upp
portarna för säsongen. Som vanligt
blir det ett blandat program med både etablerade konstnärer och sådana
som vill nå ut.

Det är VA Syd som har hand om vattentornet
i Pildammsparken och eftersom det inte är i
bruk används lokalerna, under sommarhalvåret, för konstutställningar. Den första provutställningen gjordes för 30 år sedan och sedan 1997 har det varit ett årligen återkommande inslag.
– De som besöker galleriet brukar säga att
det är väldigt vackert och upplever att det är
positivt att man kan gå dit. Det lockar också fler och fler, både Malmöbor och turister. Konstnärerna har till och med efterlyst
en tavla om tornets historia på engelska, säger Rose-Marie Olsson, som är anställd av VA
Syd för att sköta utställningarna.
Öppettiderna är 13–18.
Per Ingridz

Årets program

Under sommarhalvåret blir vattentornet i Pildammsparken ett galleri. 


Foto: Per Ingridz

14/5–26/5 Tomasz Striner Skulpturer,
teckning
28/5–9/6 Camilla Rehnstrand Foto
11/6–23/6 Josefin Tham Målningar
25/6–7 /7 Nelly Trott
Margareta Jönsson Foto

Ilse Hviid är en av årets utställare. Bilden
är från en tidigare utställning.
Rei Trulsson Foto
9/7–21/7 Annelie Milton Foto
Roger Hansson Foto
23/7 – 4/8 Marika Thelin Akryl
Bengt-Ola Tegmalm Akvarell
Anna Ehrenfors Collage
6 /8 – 18/8 Elin Abelin Akryl
Anna Karlbrink Skulpturer i lera
20/8–1/9 Lena Stadler Olja, akvarell landskap
Margareta Lönhart Akryl, natur, djur,
människor
Pirkko Hamberg Stilleben, natur, porträtt
Karin Hansson Natur, människor
Ulf Lundell Akryl, landskap, stilleben
Bengt Månsson Olja , landskap, nonfigurativt
Fredrik Book Akryl , abstrakt måleri
3/9 – 15/9 Marianne Månsson Olja
Kenneth Björnberg Foto
Vivi Genet Målningar
Ilse Hviid Målningar
Helen Hjalmarsson Foto
17/9–29/9 Kah Bee Chow Installation
Stef Kamaris Skulpturer i betong, trä

Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som tack får du kostnadsfri hjälp vid t ex motorstopp eller roderhaveri – även när det är kav lugnt och ingen akut fara. Sätt in 700:– direkt på pg 90 05 00 - 0.
Du kan också anmäla dig på sjoraddning.se eller ringa 077 -579 00 90.
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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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
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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

Mindre resa. Mer semester.
Hotellpaket 3 nätter + färja från 1420 kr
www.teambornholm.se

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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Kan vi – kan du
Stefan Jansson och Mattias Lindström delar
inte bara passionen för fotboll, utan också
glädjen att hjälpa sina medmänniskor.
– Det känns gott i hjärtat att ge blod.
En halvtimme några gånger per år kan rädda
en människas liv. Det krävs så lite, men betyder
så mycket, säger Stefan som själv överlevt en
våldsam trafikolycka för många år sedan och
vet vad han talar om.
Vill du också rädda liv? De flesta mellan

18 och 60 år som är friska och väger mer än
50 kilo kan bli blodgivare.
Gå in på vår webbplats Geblod.nu så
får du veta hur enkelt det är att lämna blod
och göra en insats för livet.
Vi behöver alltid fler aktiva blodgivare.
Hoppas du är en av dem.

Premiär av
visningslägenhet
15 maj kl. 11.30
– 12.30

nyproduktion

Brf Vårsången i Malmö
Söndagen den 15 maj kl 11.30–12.30 har vi premiärvisning av vår visningslägenhet!
Fastighetsbolaget trianon säljer med hjälp av svensk Fastighetsförmedling 32st
bostadsrätter, 2 – 6 r o k om 59 kvm – 125 kvm i Lindängen, ett naturnära område
under stor satsning och utveckling. Med bland annat en konstgjord sjö, urskog,
odlingslotter och motionsområden.

eMMa SVenSSon
FastIghEtsMäkLarE
dIr 0768 84 06 43
emma.svensson@svenskfast.se

Lägenheterna erbjuder fint ljusinsläpp, moderna planlösningar och samtliga har
uteplats eller balkong i västerläge. Inflyttning är beräknad till oktober 2016.
välkommen till visning på gånglåtsvägen 1, Malmö. Obs ingång från Munkhättegatan.
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