MAJ / / 2022

KÄGLINGENYTT
SMÅTT OCH GOTT FRÅN KÄGLINGE EGNAHEMSFÖRENING

Aktiviteter 2022
14 maj - Garageloppis
22 maj – Pålssonhuset öppnar
24 juni – Midsommarfirande, Grodans hus
26 juni – Gudstjänst vid Pålssonhuset
18 september - Käglingedagen
18 september – Pålssondagen
Se mer info på vår hemsida
www.kaglinge.com
Varmt välkomna till föreningens aktiviteter.

Bli medlem
Det är lätt att bli medlem i Käglinge
Egnahemsförening.
Medlemskapet kostar endast 150 kr per år och
hushåll.
Betalning görs enklast via
plusgiro 53 55 80 -5
Glöm inte att fylla i namn, adress och e-post
så vi vet vem ni är.
Antalet medlemmar: 147
Har du frågor om föreningen, eller egna tips och
idéer, skriv till info@kaglinge.com

Information från årsmötet
Den 29 mars 2022 höll Käglinge
Egnahemsförening sitt årsmöte. I år
gästades restaurangen vid Rönnebäcks
GK. Sedvanligt bjöd föreningen på
något gott att äta samt kaffe och kaka.
Susanne, Mariette och Annika valdes
om för 2 år i styrelsen. Föreningen
tackade av Joanna Kristiansen för
hennes insats i styrelsen.
Gästtalare var Andreas Schönström,
ordförande i tekniska nämnden i Malmö
kommun. Andreas informerade om vad
som har hänt och vad som händer i
närområdet. Deltagarna kunde även
ställa frågor. Frågan om väg 101 är
alltid ett debatterat ämne och något som
diskuterats i många år i föreningen. Här
kunde Andreas informera att de från
Malmö Stads sida har försökt att nå en
lösning som passar både Malmö och
Vellinge. Frågan nu ligger hos
Trafikverket.
Under 2021 asfalterades Käglingevägen
om och farthinderna renoverades.
Även våra busshållplatser fick en
uppgradering.

Linje 144 återuppstod för en tid sedan
och frågan kom upp varför den hade
slutstation vid Persborgs station. Då det
är fullt på Södervärn station var
Persborgs station det bästa alternativet
som slutstation och kan vända och
återgå till mot Anderslöv igen.
Både linje 1 och linje 32 har sedan en
tid tillbaka gått via Oxie station.
Vid Oxie centrum kommer det framöver
att byggas 140 nya lägenheter. Även en
liten park planeras på det obebyggda
området.
Egnahemsföreningen har under 1 år
försökt att få till en dialog med Malmö
Stad om Grodans Hus. Då föreningen
har flertalet aktiviteter på naturområdet
har frågan om tillgång till elektricitet
varit en viktig fråga.
Andreas hjälpte föreningen med frågan
och det kommer att monteras ett el-uttag
vid Grodans hus. Detta innebär att
föreningen kan sätta igång med
planeringen av midsommarfirandet
2022.
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PÅLSSONHUSET

INTERVJUN

Tänk vad gamla väggar kan berätta!
35 år med Pålssonhuset

Lindas Salong
NY FÖRETAGARE I BYN

NU ÖPPNAR PÅLSSONHUSET IGEN!

Det har funnits käglingebor i minst 1200
år, ända sedan vikingatiden. Vikingar gick
i land, började odla och blev bönder.
Boplatsen valdes för att det fanns
våtmarker och därmed livsviktigt vatten.
Gårdar byggdes på en bytomt mellan
dagens Kvarnväg och Bygatans anslutning
till
landsvägen.
När
lantbruket
organiserades om med enskiftet 1806
flyttades gårdarna ut, som denna, idag
Pålssonhuset.
Tycker Du att detta är ett vackert, mycket
gammalt hus i Käglinge? De som bodde i
det skulle försörja sig på 10 tunnland
(vilket motsvarar ca 7 fotbollsplaner). Den
samlade byn som försvann hade sin
mittpunkt där Törringevägen passerar
gamla Käglinge skola. Käglingebor i
egnahemsföreningen restaurerade gården
1985-1987.
Vi är några guider som hjälper den gamla
gården att berätta historien om människor
som levt här. Under 35 år har väggarna
delat med sig av vad som har hänt. Vi
behöver bli fler. Kom med och möt våra
besökare!
Kontaka Carina Olsson om du vill veta
mer! carina.kaglinge@hotmail.com.
Den
22
maj
öppnar
vi
för
söndagsvisningarna kl 14-16, den 18
september final med Pålssondagen.

En ny salong finns nu på
Åldermansvägen 3 i Käglinge.
Pålssonhuset restaurerades 1985-1987

I husets trädgård arrangeras många trevliga
arrangemang, var med och engagera dig som
guide du med!

Stöd vården av detta
kulturminnesmärke

Där kan både dam, herr och barn bli
fina i håret. Såklart efter egna önskemål,
både färgning, slingor och toning likaså
till bröllop, styling och sminkning.
Linda drev tidigare salong inne i Malmö
men ville flytta den hem till huset. Sagt
och gjort, familjen byggde om två
garage till en fantastisk salong. De har
även mycket bra parkering som är
gratis. Givetvis blir du som kund bjuden
på kaffe med fika. Salongen är lika stor
som den de drev i stan, men mycket
bättre planerad. Hela bygget stod klart i
oktober 2021.
Alla är hjärtligt välkomna hälsar Linda
med familj.

Skänk en slant till husets vård
genom att sätta in en slant på PG
535580-5. Märk gåvan med
Pålssonhuset och ditt namn.
Tack!

/ Arbetsgruppen för Pålssonhuset.
Linda Gashi, frisör och företagare

Sponsorer till Käglingenytt
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