
Kära grannar och med-

lemmar! 

Något vemodigt sätter jag 

mig vid datorn för att för 

sista gången som ordfö-

rande ha ordet inför jul-

helgen. För ett år sedan 

skrev jag om ett vinter-

landskap utanför fönstret, 

i år är vädret mera 

skånskt normalt, dvs 

regn, barmark och 10-15 

sekundmeter! 

Årets traditionella höstmö-

te avhölls den 16 novem-

ber, som vanligt i Lim-

hamns Folkets hus stora 

sal. 

I min sammanfattning av 

året som gått konstatera-

de jag att den globala kris 

som vi fått leva med un-

der de senaste 4 åren 

inte tycks ge med sig utan 

under 2011 utvecklat sig 

till en europeisk kris, eko-

nomisk såväl som politisk.  

Sverige har ju lyckligtvis 

klarat sin ekonomi bättre 

än de flesta länder, men 

som de senaste dagarnas 

rapporter från Bryssel visar 

är meningarna om hur pro-

blemen skall lösas minst 

sagt delade! 

Vår förening har också kla-

rat 2011 utan större pro-

blem, men tyvärr har högre 

räntekostnader,  oväntat 

höga kostnader för repara-

tioner och underhåll samt 

en kall vinter med höga el- 

och värmekostnader, med-

fört att resultatet för året 

blir en förlust grovt upp-

skattad till 200.000 kr. 

Planerat underhåll, som 

genomförts, är invändiga 

målningsarbetena i entré-

er, trappuppgångar och 

källare samt ombyggnad 

av invändig belysning. Det 

senare väntas ge en be-

sparing på minst 2000 

kwh per månad. 

I vår planering för 2012 

ingår en fortsatt moderni-

sering av tvättstugorna 

samt givetvis underhåll av 

gaspannorna med tillhö-

rande styrsystem för vär-

me/ventilation för att slip-

pa de problem med främst 

varmvatten som G-huset 

drabbats av under hösten.  

Vi måste tyvärr också räk-

na med fortsatt höga repa-

rationskostnader för sop-

sugsanläggningen, vilket 
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som bekant flera gånger 

drabbat oss under 2010-11. 

Sophantering – miljöhus. Om 

planering för framtida 

sophantering kan ni läsa på 

sid 3 

Som meddelats på vår hem-

sida har styrelsen efter ana-

lys av kostnaderna för 2012  

beslutat att höja årsavgiften 

med 3% från den 1/1, den 

första höjningen sedan 

2003.  

Avgiften sänktes med 16% 

under åren 2007-2010! 

Slutligen önskar jag er alla 

en GOD Jul och ett Gott Nytt 

År och hoppas att ni kan 

koppla av under sköna helg-

dagar!  
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Frågor och svar om föreningen. Skickade till styrelsen@masterlotsen.se 

Hur kontaktar jag bäst styrelsen gällan-

de allmänna frågor? 

För att din fråga ska bli besvarad så fort 

som möjligt skicka till  

styrelsen@masterlotsen.se 

och inte direkt till styrelsemedlem. 

Tar föreningen  hand om mitt gamla kyl-

skåp? 

I första hand är det bäst att låta butiken 

där du köper ditt nya kylskåp ta hand om 

ditt gamla. Om inte kontakta Tamas eller 

Henry i styrelsen, som sedan beställer 

hämtning av Malmö Stad. Kommunen 

tar betalt för denna tjänst och betalning-

en måste du erlägga kontant till före-

ningen när du gör beställningen, 

kostnad f.n. 100 kr per kolli. 

Hur många parkeringsplatser förfogar vår 

förening över? 

Vår förening har tillgång till 30 

parkeringsplatser och 62 garageplatser. 

När sätter föreningen på värmen? 

Vårt värmesystem är helt automatiskt  

och ständigt påslaget, oavsett om det är 

sommar eller vinter. 

Är det inte bilfritt mellan och framför hu-

sen? 

All motorfordonstrafik är förbjuden. Du 

som anlitar hantverkare eller annan trans-

portör bör informera om detta när du be-

ställer en tjänst, så att vi tillsammans kan  

hjälpas åt att  hålla ett bilfritt närområde.  



Sid 2  

När firman Anderssons eftr. i 

början på 1920-talet fick en 

förfrågan från Texaco om en 

apparat för distribution av 

”benzin” tog Jacob C 

Ljungman chansen och 

bildade ett eget företag, för 

att helt satsa på utrustning 

till bensin och olje-

branschen. Ingen kunde ana 

vilken exceptionell 

utveckling företaget skulle 

få. 

Framgången berodde i hög 

grad på att firman hela tiden 

utvecklade nya och mer 

avancerade apparater. 

FATOS, TOR och VICI spreds 

snabbt över landet och gick 

dessutom på export. År 

1934 fanns det 6000 

pumpar i Sverige och ett 

stort antal i övriga Norden, 

men också så långt borta 

som i Sydafrika, Irak och 

Sydamerika. Samma år 

lanserades STAR,  som var 

eldriven, vilket innebar en 

jämn och säker 

genomströmning. 

Den första fabriken låg vid 

Citadellvägen. Efter en kort 

visit i Vellinge byggdes 1938 

den för malmöborna välkända 

fabriken vid Limhamnsvägen. 

Här tillverkades pumpar ända 

fram till utflyttningen 2010. 

Samtidigt växte det upp filialer 

både i Norrköping, Göteborg, 

Lidingö och  Kastrup i 

Danmark. Som mest syssel-

satte Ljungmans år 1989  

550 personer och var 

tillsammans med Kockums, 

ADDO och Cementa symbol 

för ”Industristaden Malmö”. 

År 1970 såldes företaget till 

den amerikanska koncernen 

Dresser Industri med säte i 

Dallas, USA. Företaget hade 

dock problem med hög 

personalomsättning, något 

som man inte var ensamma 

om inom den mekaniska 

verkstadsindustrin vid denna 

tidpunkt. Genom en god 

personalpolitik stabiliserades 

arbetarkollektivet och 

produktionen flöt väl.  

Dresser Wayne, som företaget 

heter nu fortsätter att tillverka 

pumpar och betalsystem till  

huvuddelen av landets 

bensinstationsföretag. 

År 2010 lämnade företaget 

Limhamnsvägen och har nu 

sin verksamhet på Hanögatan 

i Östra hamnen. 

Byggnaderna vid 

Limhamnsvägen skall tydligen 

trots relativt hög kvalitet, rivas 

för att ge plats åt bostadshus, 

som en del av den enorma 

utbyggnadsvåg ,som nu 

sköljer över Limhamn.  

 

Gösta Cederberg                                            

Ljungmans fabriker 
Exteriör bild från 1970 

Ljungmans verkstäder 

på Limhamnsvägen  

Bilden hämtad från 

Bilder i Syd AB 

Julgranen. 

av med. 

Nästa gång containern för 

grovsopor finns på plats är 

den 9—13/1. 

Kasta inte elektriska artiklar i 

containern Tack  

Arbete pågår i fabriken 

hämtad från bilder i Syd AB 

Ljungmans första bensinpump 

från 1924 detta är dock en 

senare modell 

En av de senaste 

framtidsmodellerna  

bild Dresser Wayne 

Vid garagenedfarten finns 

som vanligt containern  för 

grovsopor utställd efter jul och 

nyårshelgen. I containern går 

det bra att kasta julgranen 

och annat som du vill göra dig 

Framtida 

uppvårmning -  

fjärrvärme till Ön 

Som nog alla märkt har 

det under en längre tid 

pågått 

ledningsdragningar i 

Sundholmsgatan för att 

ansluta Ön till Malmös 

fjärrvärmenät. 

 

Föreningen har varit i 

kontakt med Eon som 

utför arbetet, för att 

undersöka möjligheten 

att ansluta vår förening 

till fjärrvärmenätet och 

ta reda på kostnaderna 

för detta. 

Svaret blev ”Anslutning 

tidigast år 2014  då 

hela nätet ska vara 

utbyggt. 

Idag står 4 gaspannor 

för vår uppvärmning. 

Inom några år måste de 

ersättas och styrelsen 

arbetar vidare med att 

finna den bästa 

lösningen för framtiden. 



Under hösten hölls det sed-

vanliga höstmötet, i år den 

16 november . Förutom infor-

mation om föreningens eko-

nomi var Arkitekt Kerstin 

Åkerwall från Malmö Stad 

inbjuden för att informera 

kring översiktsplanen för 

Malmö,  gällande planerad 

bebyggelse samt beslutade 

utbyggnader. 

Under frågestunden som följ-

de fick vi inte  något klart be-

sked på vad som i framtiden 

var planerat för Öns norra del, 

men att det troligtvis skulle 

bebyggas även om några defi-

nitiva beslut inte tagits. 

Kerstin Åkerwall  ”trodde” 

inte att något byggprojekt 

skulle starta inom de när-

maste 5 åren. 

2011-10-27 

Varmvattenpumpen i 

uppgång 34-38 sönder ny 

beställd. 

________________________ 

2011-11-16 

Nytt läckage på vår 

sopsugsledning. 

Denna gång gäller det led-

ningen in till 34-38 från an-

göringsplatsen. 

________________________ 

 

2011-12-08 

Som informerades på höst-

mötet den 16/11 har styrel-

sen beslutat att höja må-

nadsavgiften med 

3% fr.o.m. den 1/1 2012 

________________________ 

 

2011-12-10 

Hissen i trappa 34 sönder. 

Reparation beställd. 

Höstmötet 2011 
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Nyhetsinformation visad på hemsidan. 

Sopnedkasten—pizzakartonger—miljöhus och sopsortering 

Nu har det hänt igen! 
Sopstopp efter att någon kastat hela pizzakartonger i 

sopnedkastet i trappa 42, medförde akut utryckning för att 

häva stoppet, med onödiga 

kostnader som följd. 

I sopnedkastet beläget på varje 

våningsplan ska endast 

hushållssopor kastas. 

Som hushållssopor räknas inte 

återvinningsbart avfall såsom glas, tidningar, plast m.m. ej 

heller elektronikavfall eller miljöfarligt avfall .  

Pizzakartonger med matrester passar bäst bland 

hushållssoporna men ska då alltid klippas i sönder innan 

de kastas.  

Tyvärr kastas glas, porslin, stekjärn, skärbräden och andra 

husgeråd i sopnedkastet , vilket om det inte föranleder 

sopstopp, väsentligt ökar slitaget på vårt snart 20-åriga 

Nya Nycklar eller taggar 
Kontakta Henry eller Tamas 

i styrelsen. 

Ny tagg  f.n. 100:-     

Ny nyckel f.n. 300:- 

Nycklar o. taggar 

2011-09-13 

Under vecka 38 kommer 

Stoby Måleri att utföra ga-

rantiarbeten efter målnings-

arbetet i våras. 

________________________ 

2011-10-02 

Reparation av sopsugsan-

läggningen gällande trappa 

42 påbörjas den 4/10. 

________________________ 

 

2011-10-08 

Sjödrama utanför våra fas-

tigheter. Fisketurbåten 

"Tumlaren" på grund. Sjö-

räddningen utförde stor 

sjöräddningsinsats. 

________________________ 

 

2011-10-14 

Angöringsplatsen vid gara-

genedfarten för 

sopsugsbilen är påkörd. 

Ny är beställd. 

Försäkringsärende. 

sopsugssytem. 

Detta slitage tillsammans 

med ett naturligt åldrande av 

rör och automatik gör att 

reparationskostnaderna av 

sopsugsanläggningen (se 

ordförande har ordet sid. 1) 

markant ökar för varje år.  

Som en följd av detta har 

styrelsen åter upptagit 

diskussionerna om att utreda 

förutsättningarna för 

sopsortering och byggandet 

av ett miljöhus inom 

området..  

Enligt massmedia kommer 

också Malmö Stad att snart ta 

beslut om krav på 

sopsortering för 

fastighetsägarna, vilket gör 

frågan ännu viktigare.  

En speciell grupp inom 

styrelsen har under hösten 

tillsatts för att arbeta 

vidare med denna viktiga 

fråga för framtiden. 

Möten kommer också ske 

inom Samfälligheten. 
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Jag sitter och pekfinger-

knackar på min dator. Det 

skall bli en artikel till 

” I Kärrkanten”, en  oriente-

ringsskrift, om hur folk hade 

det förr i tiden i just dessa 

trakter där jag nu bor. 

Då och då kastar jag ”ett 

getöga” ut över Öresund. Min  

hjärna sysslar med kalk-

brytning, medan mina ögon 

fångar in segelbåtar, 

Nordöfärjor och glitterstänk 

från motorbåtar. Vackert, 

lugnande och hela tiden 

skiftande.  

Vi bor således som många, 

kanske alla, skulle vilja bo. Så 

råkar jag titta på skissen av 

den första riktiga kalkugnen, 

där den ligger alldeles ensam 

på den i övrigt öde stranden. 

Varför är det så? Lockade inte 

havet? Fiskade man inte? 

Hade man inte tid att njuta av 

vackra dagar? Jovisst ville 

man bo vid vattnet, men man 

vågade inte. Kusten vid 

nuvarande Limhamn hörde till 

bönderna i Hyllie by. De 

samlade kalk på stränderna 

och fiskade, dock i mindre 

skala, om inte sillen gick till. 

En lämplig hamn hade man 

inte. Båtarna drog man långt 

upp på land. Men bo vid 

kusten vågade man inte för 

alla sjörövare, som härjade 

under flera århundraden 

längs kusterna. Ibland 

välorganiserade som 

Vitaliebröderna i Östersjön, 

vilka tidvis behärskade hela 

Gotland, men mest 

hoprafsade gäng som stulit en 

båt och drog omkring på 

rövarstråt. 

Jag tittar ut över vattnet igen 

Kustnära 

och ser tusental skarvar 

dra förbi. Jag varken 

fiskar eller seglar, men 

njuter storligen av mitt 

boende och ser inte 

skymten av några 

sjörövare. 

Eller ???. Nej, de som 

för några veckor sedan 

stal en malmgryta, som 

vi obetänksamt nog 

hade ställt ut på 

terrassen, kom nog inte 

sjövägen.  

 

Gösta Cederberg 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
önskar 

Styrelsen alla medlemmar 
i 

Brf Mästerlotsen 1 

Våra grannar. 

Våra grannar i söder har nu 

varit en bostadsrättsförening i 

drygt 1 år. 

Då deras tidigare underhåll av 

fastigheterna varit ganska 

eftersatt p.g.a. flera olika äga-

re, har deras förening under 

året, mer eller mindre löpande 

renoverat husen och anlitat 

ett stort antal hantverkare. 

Detta har medfört stora 

ingrepp i vår gemensamma 

trädgård, därför hoppas vi nu 

på ett lugnare år 2012. 

I  Samfällighetens regi kom-

mer vi att göra en del föränd-

ringar av vegetationen under 

kommande år. 

Nyinflyttad? 

Styrelsen hälsar dig som 

flyttat in under sommaren och 

hösten välkommen till 

föreningen och som läsare av 

ditt första Ö-Nytt. 

Har du något som du undrar 

över?  

Utöver det som styrelsen 

informerade dig om vid 

informationsträffen med 

styrelsens representant  

Carin Assarsson, strax efter 

du flyttat in. 

Kontakta då föreningen via 

email till 

styrelsen@masterlotsen.se 

eller brev som du lägger i 

föreningens brevlåda utanför 

uppgång 42. 

Information direkt till 

din dator. 

Via föreningens egen 

hemsida skickar vi 

löpande ut information 

från styrelsen, men för 

att få tillgång till denna 

tjänst måste du lämna 

din emailadress till 

styrelsen.  

Bild från Gamla 

Limhamn 


