Jubileum i
stans äldsta
leksaksaffär!

VATTEN & LAND
Båtturer med segelskutan Klara
Marie från Skillinge
Första segling på torsdagen kl 14.00 därefter tre eller fyra seglingar på fredagen och
lördagen. Sista seglingen på söndagen vid
tvåtiden. Allt beroende på väder.
Förboka på mail klaramarie@telia.com men
även på telefon 0414-31184.
Båtturer med Helene af Ystad
segelskuta från 1916
Seglingsturer på Öresund kl 11-14.00
Öppet skepp kl 14-17.00
Kvällssegling kl 17-20.00.
Förboka biljetter på: bokning.helene@gmail.
com eller mobil 0706-0319116
Elisabeth – K571 från Dragör
Besök från Dragör.
SEA-U marint Kunskapscenter
Båtturer med till musselodlingar i Öresund

Författarsamtal i
Fiskehamnen med
Fredrik Ekelund
Under Hamnfestivalen arrangerar vi författarsamtal. Samtalen leds av Fredrik Ekelund i en
underbar miljö nere i Limhamns Fiskehamn.
Plats: N Fiskehamnen till höger om det låga
vita trähuset.
FREDAG 27 JULI KL 17.00
ANDRZEJ TICHY
”Andrzej Tichý är en författare som gång på
gång, med ett språk som sjunger, säger något
viktigt om den svenska samtiden. Läs honom.”
(Stefan Eklund, Borås Tidning)
LÖRDAG 28 JULI KL 17.00
PER BRINKEMO
I närmare tjugo år arbetade Per för en rad
olika medier som Uppdrag Granskning,
Dokument Inifrån, Kalla Fakta, Expressen,
Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Han
var under flera år engagerad i en somalisk
organisation i Rosengård, Somaliland Förening där han arbetade med integrationsfrågor.

Allsång
vid Havet

För sjunde året arrangerar vi Allsång vid Havet
– Malmös svar på Allsång vid Skansen. Vi kan
utan att skryta säga att detta offentliga arrangemang har blivit en publikmagnet. Det drar folk
från hela stan och angränsande kommuner.
Premiär onsdag 27 juni kl 19.00 då kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh inviger med sång.

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

Nya medlemmar i PÅ LIMHAMN

Den 2 maj var det 35 år sedan Rolf Mellberg
startade sin leksaksaffär – Två Nallar – på
Limhamn. Med två tomma händer som Rolf
säger. Karriären började dock i Oxie och Malmö City där han hade zoobutiker tillsammans
med sin far. Efterhand ersattes de levande
djuren med leksaker och det sistnämnda tog
Rolf med sig till Limhamn. Ett stort intresse för
sällskapsspel och pussel som barn bidrog
säkert också till att det blev en renodlad
leksaksaffär på Järnvägsgatan – den enda
och äldsta i Malmö faktiskt, säger Rolf stolt.
STORT TACK till Rolf för att han som medlem
har stöttat föreningen På Limhamn sedan start!

Vi hälsar nedan nya medlemmar varmt välkomna till På Limhamn ek förening!
Ni är alla lika viktiga och ni behövs alla!
■ Yoga Sati- Eat Move Live Sweden AB,
Tegnergatan 58b
■ Tamu Kantin, Apoteksgatan, 19A
■ Krickelick, Järnvägsgatan 37

27 juni Torben Lundgreen Från Lollipops
4 juli Jennie Rosengren från Arlövsrevyn)
18 juli Nils Cavaradossi Olsson (opera)
11 juli Lasse Sigfridsson från Lasse Stefanz)
25 juli Nina Pressing och Fanny Paulsson
1 augusti ej klar i skrivande stund.

EAT MOVE LIVE, STINA G. DAHAN
YogaSati - en yoga och mindfulnesstudio med
adress precis vid Limhamnstorg. Förutom yoga
i olika former och mindfulness så erbjuder vi
event och kurser regelbundet. Vår intention är
att erbjuda en destination för återhämtning
mentalt, vi skalar av, lägger status, karriär
och titlar åt sidan och möts närvarande. Vi vill

EN TUR PÅ ÖRESUND MED
HELENE AF YSTAD MED
STOPP I DRAGÖR
Skutan Helene af Ystad från 1916 kommer på
besök till Limhamn i slutet av juni och under
Hamnfestivalen. Skutan kommer att ligga i S
Fiskehamnen längst ute på piren där cykelfärjan låg. Härliga turseglingar på Öresund med
Helene af Ystad även med kvällseglingar. Antal
passagerare: 45 st. Först till kvarn. Boka nu!
DAGAR OCH TIDER FRÅN LIMHAMN
FISKEHAMN:
Torsdag 28/6, fredag 29/6 och söndag 1/7
Avgångstider från Limhamn kl 11.00
Ankomst Dragör kl 13.00 med avgång kl
15.00
Anländer Limhamn kl 17.00
Kvällssegling 28/6 och 29/6 kl 18-21
Kostnad: 200kr/vuxen 50kr/barn
Försäljning av viss förtäring med dryck ombord. Går bra att ta med egen picknickkorg
Bokning på: bokning.helene@gmail.com eller
mobil: 070-242 21 45

I N F O R M A T I O N F R Å N PÅ LIMHAMN

göra det enkelt att delta och tillhandahåller de
redskap som behövs för utövandet.
Ser fram emot att delta i detta närverk för
att samverka, mötas och bidra till ett levande
Limhamn.
KRICKELICK,
ANNIKA TEKLIC
Krickelick är en multi
brandstore som säljer barnkläder (0-14
år), presentartiklar
och dopgåvor från
flera olika märken t
ex Name it och Bjällra of Sweden. Vi satsar
mycket på ekologiskt material – GOTS certifierat – och personlig service.
På Limhamn ekonomisk förening arbetar för
Limhamns utveckling och ett levande centrum.
Vi vill bidra till det arbetet. Dessutom innebär ett
medlemskap att handeln på Limhamn – liksom
vår butik – uppmärksammas i diverse tryckt
material och på föreningens sociala medier
med stor räckvidd.

Stort tack till
årets sponsorer
som räddade
Hamnfestivalen 2018!
Malmö stad
MKB
Svensk
Fastighetsförmedling
Sydsvenskan
Guldkanalen
Hamnbolaget

PÅ LIMHAMN EK. FÖRENING
Ett samarbete mellan Malmö stad,
fastighetsägare, handel, näringsliv och
ideella föreningar.

Agenda PÅ
LIMHAMN
20 april Styrgrupp Hamnfestivalen
24 april Styrelsemöte i På Limhamn ek förening
15 maj Handelsträff
14 juni Sommarmingel på Gastronomi &
Harmoni
27 juni Premiär för Allsång vid Havet
4 juli
Allsång vid Havet
11 juli Allsång vid Havet
18 juli Allsång vid Havet
25 juli Allsång vid Havet
26 juli Hamnfestivalen
27 juli Hamnfestivalen
28 juli Hamnfestivalen
29 juli Hamnfestivalen

PÅ LIMHAMN

Odengatan 42, 216 14 Limhamn
Gitte Knutson, verksamhetsledare
0760 -10 44 05, info@polimhamn.se
Marie Nilsson
0763-21 01 88, marie@polimhamn.se
Rolf Svenson,
070-642 49 14, rolf@polimhamn.se
MEDIASPONSOR

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
– KUL PÅ LIMHAMN

Sommaren 2018

TAMU-KANTIN, CATHRIN LINDGÅRD
TAMU startade sin restaurangutbildning 2016
på Öresundsgården och är en utbildning för
vuxna. Vi har ungefär ett 30-tal deltagare som
går utbildning till att bli morgondagens restaurangproffs. För att ge en så verklig bild av
yrket är restaurangen öppen för lunch tre dagar
i veckan. Förutom lunch kan man köpa bröd,
bullar, kakor och exempelvis göra beställningar
på tårtor, smörrebröd, smörgåstårtor etc. TAMU
är ett samarbete mellan Malmö stad och den
Europeiska socialfonden (ESF).
Vi blev medlemmar i På Limhamn för att vi vill
stötta arbetet och vara en del av gemenskapen
i Limhamn.

Form & Illustration: Cecilia Waxberg

AKTIVITETER PÅ

Öresunds Sjövärnskår
Uppvisning av knopslagning, sjömaningsarbeten såsom splitsning och tagling samt
morsesignalering med signallampor.
VARVET
• Limhamns Museiförening – Utställning.
• Limhamns FF
• Limhamns Sjöscouter
• Malmö Museum – Repslagning och sillabåtar med tändkulor med Malmö Museum.
• Riksbyggen Bonum
• Rosenquist Hästskjuts – Med häst & vagn
kan du ta dig mellan fiskehamnen och småbåtshamnen längs Strandgatan där Bryggövägen möter Strandgatan. Torsdag–lördag
kl 11.00–18.00, söndag kl 11.00–17.00.

Returadress: PÅ LIMHAMN, Järnvägsgatan 25, 216 14 Limhamn
AVS: Exakta, Hornyxegatan 14, 213 76 Malmö

www.exakta.se

• Act 925 – Unika handgjorda smycken i
äkta sterlingsilver med detaljer i brons och
mässing
• Art by Jensen – Konsthantverk, mindre
målningar
• C. Brüggman – Tavla, brickor, glasunderlägg, kuddar, necessärer, tygkassar,
disktrasor
• Juan Cano – Grafik, akvarell, plexiskulpturer
• Glasglädje – Konsthantverk (functional art)
i glasfusingteknik
• Herr Buster – Vintage- och nyproducerade
inredningsvaror
• Lotti Jangård – Inredningsprodukter av bl
a musselskal
• Nativ – Naturliga, handgjorda hudvårdsprodukter
• Jytte Olsson Design – Inredningsprodukter
inspirerade av arts & crafts med mönster av
bl a kronärtskockor
• Nordisk Älg – Skinnprodukter i älg- och
oxskinn. Väskor, ryggsäckar, mössor, nyckeletuier, börsar, kockförkläden
• Reflexion Silver – Handgjorda silversmycken
med marin inspiration
• Warmstuff – Stickade, virkade, tovade och
vävda produkter av rena naturmaterial
• Skånsk Chili – Starka chilisåser, mild chilisås, BBQ-sås
• Marie Åkerström-Olsson – Fotokonst med
båtskrov, Inramade tavlor

För ett levande Limhamn
Ett samarbete mellan Malmö stad, fastighetsägare,
handel, näringsliv och ideella föreningar.

www.hamnfestivalen.se

11- 22 | S ön

11-17

Limha

mn s Fi s k

e h a m n 11 - 2 0

|S

ö

26 -29 JULI
MNEN L
HA
IM
TS
Å

M

N
AM
H

polimhamn.se

Limhamn s S måbåtshamn

n1
1 - 17

HANTVERKSTÄLTET

AL

M Ö SWEDEN

2 018

KONST &

SMÅ
B

FISKEHAMNEN

Arrangör
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DET ÄR GENOM
MOTGÅNGARNA I LIVET
MAN NÅR FRAMGÅNGARNA!
Förändring och utveckling är något jag
aldrig har varit rädd
för. På gott och ont
kastar jag mig ibland
huvudstupa in i olika
projekt ovetande om
konsekvenserna, det
slutar för det mesta
bra. Efterhand som tiden gått och när man ser
tillbaka i backspegeln ser jag också att förändringarna nästan alltid lett till något annat som
varit bättre. Ett nytt steg leder alltid till nästa
steg, vilket genererar utveckling. Förutsatt att
vi tar lärdom av våra tidigare erfarenheter och
inte gör om samma misstag. Jag tror att det är
av misstagen/motgångarna vi lär oss mest. Jag
brukar säga att det är av motgångarna man
når framgång aldrig tvärtom. Det har blivit ett
mantra för mig som jag gärna delar med mig.
Våga ta steget, även om inte alla tror på
idén, eller delar dina visioner. Det viktiga är
att Du tror på dig själv. Vill man ha förändring
ska man börja med sig själv, titta inåt på vad
man själv gör och kan bidra med!
Jag är på mitt åttonde år hos er i Limhamn.
Det har varit en fantastisk resa och vi har
hunnit med en hel del under dessa år. Det är
inte många projekt som vi inte har lyckats med.
Vi har igenom våra offentliga arrangemang
lyft och öppnat upp Limhamn. Vi har skapat
mötesplatser mellan individer och företag, vi
har byggt nätverk för framtiden. Allt för att öka
besöksnäringen till Limhamn. Öka medvetenheten att handla lokalt. Vi har satt Limhamn
på kartan som en viktig del i hela Malmö. Låt
det så förbli!
För sjunde året arrangerar vi Allsång vid
Havet som blivit en publiksuccé tack vare er
annonsörer som bidrar med att köpa annonser
i vårt allsångshäfte. Stort tack till er ALLA! Utan
er ingen allsång.
För femte året arrangerar vi Sveriges bästa
Hamnfestival. Hamnfestivalen bjuder in och
öppnar upp de kustnära lägena i Limhamn.
Festivalen drar besökare från hela Malmö
och angränsande kommuner. Vi ser fler och
fler besökare från Danmark varje år. Alla får
vara med!
Jag vill rikta ett stort tack till Malmö stads
Kommunstyrelse för förtroendet och bidraget
som möjliggör att vi kan arrangera hela Malmös Hamnfestival!
Ha en riktigt fin sommar! Vi möts på Limhamn!
GITTE KNUTSON
verksamhetsledare PÅ LIMHAMN

• Rydbergs Broderskap – Texasburgare
• Falafel Street Food
• SFC by Nilsson – Surdegsmackor
• VW Vintage Foods
• Crepes a la Cart – Crepes
• Flavor Boss Catering – Västafrikanska grytor,
Karibiska BBQ rätter

Sommarmingel
med Kul på
Limhamn!
Årligen arrangerar vi ett sommarmingel för
er medlemmar och nätverket På Limhamn.
I år har vi valt att förlägga vårt Sommarmingel hos Gastronomi & Harmoni på
Dragörkajen.
Tidningen Hallå kommer att medverka
och snurra på sitt Lyckohjul där ni har chans
att vinna priser under kvällen. Ägarna till
Gastronomi & Harmoni berättar om sin
resa och sin verksamhet. Gitte berättar
om sommarens program på Limhamn. Det
kommer att bjudas på lättare förtäring
med dryck.
Tid: Torsdag 14 juni från klockan 18.00
Plats: Gastronomi & Harmoni på Dragörkajen. Inbjudan kommer att skickas
ut separat i nätverket. Anmäl dig och en
kollega via mejl till: marie@polimhamn.se

Kul på Limhamn
– Limhamns
egna tidning!
Just nu laddar vi på tidningen Kul på
Limhamn extra mycket inför vår utgivning
den 4/7. Tidningen innehåller allt om
Hamnfestivalen och delas ut i alla brevlådor i hela Malmö! Den finns dessutom i
ställ på festivalområdet och runt omkring
på Limhamn.
Boka din annons i tid, ring David Johansson, 040-28 16 81.
Ps. Kul på Limhamn går som bilaga
i Sydsvenskans gratistidning Hallå Malmö. Alla
hushåll i Malmö får
tidningen. Upplagan
är 150 000 exemplar.

FÖRSÄLJNING

Hela Malmös Hamnfestival!

Ett stort tack till alla er sponsorer som bidrar till att vi för femte året kan
arrangera Hamnfestivalen. • Malmö stad • MKB • Svensk Fastighetsförmedling • Sydsvenskan • Guldkanalen • Hamnbolaget
VÄLKOMNA TILL FYRA
FESTFYLLDA DAGAR I
LIMHAMNS UNIKA MILJÖ
VID VATTNET

För femte året i rad arrangeras Hamnfestivalen
då vi bjuder in och levandegör Limhamn och
dess kustnära platser, Limhamns småbåtshamn
och fiskehamn med massor av musik, mat och
prova på aktiviteter. Arrangemanget är vårt
största offentliga arrangemang som planeras
under ett helt år.
Hamnfestivalen är ett kostnadsfritt arrangemang som är öppet för alla!
I år har vi massor av Food trucks i småbåtshamnen. Många av dem från Danmark med
ny och spännande mat.
Massor av musik för alla åldrar varje dag
från stora scenen kl 12-22 i Småbåtshamnen.

Scenprogram
i Limhamns
Småbåtshamn

TORSDAG 26 JULI
11.00 My Yoga Room
12.00 Halla Balooba Hej mecPajje Partaj
o Katta Kalas
13.00 Trio Latino – Salsa, samba, bossa
Nova, chachacha, dansmusik,
spanska musik, pop, m.m
14.00 East End Jazzband
16.00 Operafabriken Norma Bellini
18.00 Invigning av Hamnfestivalen med
Andreas Schönström
18.00 Buckaroos
20.00 Mikael Wiehe

FREDAG 27 JULI
11.00 My Yoga Room
12.00 Interaktiv Barnteater med Anette
Linden och Sofia Visser. Tema
Limhamns historia
14.00 East End Jazzband
14.45 Philip & 610
16.00 Bob Hansson
18.00 Moneymakers
20.00 Bröderna Berggrensson
LÖRDAG 28 JULI
11.00 My Yoga Room
12.00 Halla Balooba Hej
13.00 Primetime
14.00 East End Jazzband
14.45 Aram Dansteater
16.00 Operafabriken Norma Bellini
17.00 Katja & Ingela
18.00 Soul Revelation
20.00 En hyllning till Ted Gärdestad.
Allsång med Pontus Stenkvist och inbjudna
gästartister.
Gästartister: Sofie Stenervik, Simon
Andersson, Loulou Lamotte, Anna Pauline
Andersson och Vivian Buczek
SÖNDAG 29 JULI
11.00 My Yoga Room
12.00 Gubben, Gumman & den förtrollade
fisken med Juli & Anette
13.00 Trio Latino – Salsa, samba, Bossa
Nova mm
15.00 Allsång med Visans Vänner
Svenska visklassiker från Evert Taube, CarlAnton, Cornelius, Fred Winther, Lasse
Dahlqvist, Peps Persson m fl.
Inbjuden gästartist: Thomas Wiehe m fl.

SMÅBÅTSHAMNEN
& STRANDGATAN
MAT & DRYCK

KAJUTERIET
Ostronbar. Sangria &w Cava i utebaren & på
beachen. Öltält vid scenen
Program Kajuteriets Öltält:
Torsdag 26 juli: 22.00–01.00 Painting Color
Fredag 27 juli: 22.00–01.00 The PARTY –
Andi Joseph med band
Lördag 28 juli: 22.00–01.00 AFRODIZIAC
(Anders Norman med band)
FÖRFEST inför hamnfestivalen onsdag 25
juli 20.00-00.00 i utebaren med Sax on the
Beach med massa reducerat i baren och skön
stämning!
• Limhamns Bryggeri – Stort öltält med hantverksöl och mat
• KaffeRista

• Sibbarpshus Bryggeri – Ölförsäljning och
ölprovning
• Limhamns Kött & Vilt – Grillad gris med potatissallad, hemlagade grillkorvar med bröd.
• Fogarolli
• Green Fries – Pommes gjord på ekologisk,
närodlad potatis
• Öltält HK Malmö och MSS
• Bhua Thai
• Golden Waffel
• MG American Spin Cream
• Gaston & Vega – Vegetarisk/vegansk hemlagad mat som är närodlad och ekologisk
• Casseroll – God mat för en god sak som är
lagad från grunden av naturliga råvaror
• JIPI – Empanadas
• JIPI – Carne & Tacos
• Fisky Business – Fisk & Chips (på MSC märkt
torsk, glutenfritt alternativ)
• Nordic Street Food – Högrevsburgare/-klämma och Kantarellklämma
• Matlagning Ute – Paella

Kokkolit – Visa var ditt hjärta bor! Hos Kokkolit hittar du kläder och heminredning med
motiv från Limhamn!
West Coast – Seglarkläder
Rareform Sweden – Bags and backpacks
from repurposed billboard vinyl.

AKTIVITETER PÅ
VATTEN & LAND
Limhamns Segelsällskap
Prova på segling med optimistjolle och 606
kölbåt. Prova på turer med stor segelbåt och
motorbåt. Grillcafé. Öppet klubbhus, klubbinformation och medlemsvärvning.
Malmö Modellbåtsklubb
Uppvisning av modellbåtar och provkörning.
Fredag 27/7 och lördag 28/7 kl 11.00-ca
kl 17.00.
Sjöräddningssällskapet Lomma
Uppvisning av sjöräddning vid restaurang
Kajuteriet gästbåtsplats lördag 28/7 mellan
klockan 10-14. Aktiv uppvisning kl 12.00.
Waterfun i Malmö AB
Häftiga och snabba turer på Öresund med
Ribbåtar.
MSS – Malmö Segelsällskap
Prova på aktivitet
Limhamns Cross Fit
Limhamns Vävstuga
Limhamns vävstuga dekorerar träd på Strandgatan.
Robbans Sport & Surf
SUP-Stand Up Paddle Board. Försäljning av
sportskläder etc.
Rosenquist Hästskjuts
Med häst & vagn kan du ta dig mellan fiskehamnen och småbåtshamnen längs Strandgatan där
Bryggövägen möter Strandgatan. Torsdag–lördag kl 11.00–18.00, söndag kl 11.00–17.00.
Wesleykyrkan
Språkcafé och aktiviteter.
LB07 och MKB
Vid grönytorna längs Strandgatan. Prova på
verksamhet. Dragkamp.
IM EVENT
Ett jätteland med vattenaktiviteter, studsmattor,
hoppborga och mycket mer.

hamnfestivalen.se

FISKEHAMNEN
MAT & DRYCK
• För årets Ölhäng i Fiskehamnen på MSDK:s
gård under Hamnfestivalen står restaurang
Skeppsvarvet på Ön. Countrysångaren Eric
Asplund från Norrbotten som kommer gästa
Skeppsvarvet med sång och musik varje dag.
Öppet till kl 22.00 tors-lörd på festivalen i
Fiskehamnen.
• Bulltofta Kött – Grillad Dallasburgare
• Golden Waffel
• Limhamnsglass
• Limhamns Fiskrökeri – Delikatesser från havet
• Limhamns Smörgåsbutik – Smörrebröd
• Ostboden – Ostförsäljning. Friterad
camembert
• Rydbergs Broderskap – Skånsk
fläskesteksburgaren
• Matskeppet – Laxburgare med mera
• Limhamns FF
• Staffans pannkakor
• Rya Konfektyr

KONST & HANTVERK
• EPD Design – Glaskonst för både trädgård
och hem. Även fina smycken och tavlor
• M-B’s Skinn & Hantverk – Försäljning av
bland annat mössor, handskar och inneskor
av fårskinn från egen lammuppfödning
• Pilgårdens Hantverk – Visning av pil- och
sävflätning och borstbindning. Möjlighet
att prova på enklare pilflätning mot materialkostnad
• Lollopard & Linza – Ekologiska kläder och
handgjorda silversmycken

MUSIK I FISKEHAMNEN
Limhamns Brassband
torsdag 26 juli kl 17.00
Limhamns Mässingssextett
lördag 28 juli kl 14.00

