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Ordförande har ordet! 

ABI Bladet ges ut av: Arlövs BI, Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv    Tel 040-430566 E-mail: info@arlovsbi.se.  www.arlovsbi.se  

Ansvarig utgivare: Jolanta Monsert  Redaktör: Git Riboe Redaktionen: Linda Håkansson, Malin Johnsson, Annika Berlin Svensson 

Arlövs Boll & Idrottsförening 
Postadress: Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv 
E-post: info@arlovsbi.se 
Hemsida: www.arlovsbi.se 
Tel: 040-43 05 66

Bankgiro: 578 - 4624 

Kanslitider 
Måndag – Fredag:         10:00 -14:00 
Onsdag:    10:00 - 12:00 
Mån. & Tors. –jämn vecka      17:00 - 20:00 
Tis. & Tors. – ojämn vecka      17:00 - 20:00 

Kanslipersonal: Malin Johnsson 
 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
Ytterliggare information om Arlövs BI:s verksamhet finns på vår hemsida och på anslagstavlorna i klubbstugan på Kronetorpsvallen. 

Stöd Arlövs BI:s verksamhet genom att vara med i vårt Medlemslotteri samt köp Bingo- och Sverigelotterav våra ungdomar eller på 

kansliet och i klubbkiosken.     

Bäste läsare! 

Äntligen sätter fotbollssäsongen 2018 

igång! Vi ser fram emot ett spännande 

och utmanande år.  

Kommunen har fattat beslut om att 

bygga ett nytt bad. Då badet kommer  

att ta halva vår A-plan och läktare i 

anspråk, hoppas vi att byggnationen  

inte börjar förrän årets seriespel är 

avslutat. När det nya badet står färdigt 

kommer det gamla badet och därmed 

också vår klubbstuga att rivas för att 

bereda plats för bostäder.  

Under mellantiden ser vi fram emot att 

tillsammans med kommunen planera  

en ny, bra och modern fotbolls-

anläggning. 

Rörande fotbollsverksamheten finns 

det mängder av ljuspunkter. 

Våra damer, under tränarduon Mathias 

och Marie, utvecklas år för år. Laget 

slogs om topplaceringar i division 4 i  

fjol och missade med minsta marginal 

kvalspel uppåt.  

Efter seriens slut erbjöds laget, på  

grund av sin goda ranking, att flyttas  

upp i division 3, vilket naturligtvis laget 

nappade på. Samtliga spelare från  

förra säsongen är kvar och truppen har 

förstärkts med ytterligare några tjejer. 

Motståndet i 3:an kommer att bli tufft, 

men med tanke på hur det här laget 

utvecklas säsong för säsong hoppas vi 

att tjejerna i år kan etablera sig på 

denna nivå. 

 

 

Våra herrar trillade tyvärr återigen ner 

i division 6. Men avslutningen av förra 

säsongen med en hel del segrar och 

närapå kvalspel för att stanna kvar i 

division 5 bådar gott. Samtliga spelare 

från förra säsongen har stannat kvar  

och många nya har tillkommit.  

Truppen är nu så pass stor att vi för 

första gången på många år även 

kommer att ha ett B-lag i spel.  

Herrarna tränas, liksom i fjol, av  

Stavros som nu har hjälp av Jim 

(tidigare i Husie IF) samt av tidigare 

spelaren Christoffer ”Stoffe”. 

På barn- och ungdomssidan har 

Skånes Fotbollsförbund infört nya 

spelformer innebärande att de yngsta 

kommer att spela 3 mot 3, härefter 5 

mot 5, 7 mot 7 samt 9 mot 9. Först  

när barnen fyller 15 år är det dags för 

11-mannafotboll. I de yngre åldrarna

kommer matcherna att spelas i tre

perioder istället för två halvlekar.

De nya spelformerna syftar till att fler

barn skall få spela mer i matcherna,

vilket vi tycker är bra. De flesta lagen

kommer, liksom tidigare, att spela

resultatlösa serier. Dock kommer P04,

som började spela 11-mannafotboll

i fjol, fortsätta med detta även i år.

Under säsongen kommer även ABI 

Cupen att genomföras för tredje året 

i rad. Förhoppningen är att vi även  

under året skall kunna arrangera en 

inomhuscup. 

 

 

Som vanligt är vi oerhört glada över alla 

de ideella ledare som ställer upp med 

själ och hjärta i föreningen.  

Den fantastiska arbetsinsats som dessa 

människor lägger ned för att utveckla 

våra barn, ungdomar och vuxna spelare, 

är ovärderlig och vi är förvissade om att 

den glädje och den utveckling som 

dessa ledare ser är en lön som inte kan 

mätas i pengar. Vår förhoppning är att 

fler vill anta utmaningen att bli ledare i 

föreningen och uppleva den fantastiska 

resa som ett sådant ledarskap innebär. 

Inga förkunskaper krävs och vi 

tillhandahåller utbildningar. 

Vår verksamhet är till mycket stor del 

beroende av våra sponsorer. Vi får 

statliga och kommunala aktivitetsbidrag 

för vår barn- och ungdomsverksamhet 

men dessa bidrag räcker inte om vi skall 

kunna hålla en rimligt låg medlems-

avgift. Vi är således helt beroende av 

våra vänner inom näringslivet – ett stort 

tack till sponsorerna! Utan låga avgifter 

har inte alla råd att spela fotboll och vi 

kan därmed inte uppnå våra mål-

sättningar om mångfald och jämlikhet. 

Ekonomiska förutsättningar skall inte 

sätta stopp för detta. 

Det blir många matcher under året och 

vi hoppas att många Arlövsbor kommer 

till Kronetorpsvallen och avnjuter en 

stund med härlig fotboll på menyn. 

Välkomna till Kronetorpsvallen! 

mailto:info@arlovsbi.se
mailto:info@arlovsbi.se
http://www.arlovsbi.se/
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Knatteliret 2016 på Kronetorpsvallen……… Knatteliret 2017 på Kronetorpsvallen……… 

Knattelir på Kronetorpsvallen  

är en av de dagar man har  

chansen att se några av våra  

yngre spelare. 

Denna gången var det en kall  

och mulen dag i maj.  Men grillen  

och kiosken förbereddes som 

vanligt.  

 

 

 

 

 

Planerna var klara  

och till slut kom ju alla lagen  

också.  

Spännande matcher blev det. 

Spelarna och ledarna skötte  

sig bra och man hörde många  

glad tillrop ute på planerna. 

 

När dagen var till ända hoppas  

vi att alla åkte hem med glada  

miner och en känsla av att ha  

gjort sitt bästa. 

 

Adam Ismail som gillar att slå            

frisparkar och Serkan Bugurcu  

som tycker att han är bra på att     

slå långa passningar sa så här  

om dagen på Kronetorpsvallen. 

 

Vi har haft en bra och rolig dag.  

Vi vann någon match. Björn, vår 

tränare, gör roliga  träningar så  

vi lär oss nya saker, men vi  

pratar lite för mycket ibland. 

 

Serkan säger:  

Jag fällde en spelare  

men han fick inte ens  

frispark. 

 

 

Adam tillägger:  

Några lag är lite  

svåra att möta, t ex  

Klagshamn och Åkarp, 

de är duktiga. 

 



5 

ABI:s Medlemslotteri, en lång tradition som lever vidare. 
Medlemslotteriet är ett internt lotteri med många år på nacken. Lotteriet ger dig chansen att 

vinna på fem ordinarie månadsdragningar, en extra vinstrik decemberdragning samt bingospel där 
två bingobrickor ingår.  

Förutom detta blir du också passiv medlem, får rabatterat pris på våra A-lags matcher och sist, 
men inte minst, så är du med och stödjer ABI:s verksamhet. 

Allt detta för endast 360:-. Så ta chansen och anmäl dig och bli en glad vinnare. 
 

Som vanligt var det mycket folk med stora förväntningar, som träffades för att ta hem 
högvinsterna i decemberdragningen och bingospelet. När spelet var slut var det många lyckliga 

vinnare som lämnade Församlingshemmet.  
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Marcus ”Mackan” Johansson 
Herrlaget 

Anfallaren Marcus är en renodlad 

Arlövsprodukt. Han är född 1990, 

uppvuxen i Arlöv hemma hos 

mamma Madeleine, pappa Jörgen 

och lillasyster Lina. Nu har han 

eget boende med sin kära 

Dominique, inte så långt från 

föräldrarna, utan faktiskt i samma 

fastighet. 

  

Sin skolgång gjorde han i Arlöv, 

först  på Lillevångsskolan och 

sedan  på Vårboskolan där han 

särskilt kommer ihåg bildläraren 

Göran från Lomma.  

 

Marcus började i ABI 2002, 12 år 

gammal (lite sent enligt Marcus 

själv). Kompisen Micke tog med 

honom dit.  

Som mest var 90- årsgruppen 50 

stycken med 4 st 11-manna lag. 

Några på Vårboskolan började i 

ABI, drog med sig fler och fler tills 

nästan alla födda 1990 var ABI-

spelare. 

  

Laget som sedan växte fram blev 

ett väldigt sammansvetsat gäng, 

både på plan och utanför ABI 

eftersom de hängde ihop både i 

skolan och på fritiden.  

När killarna var i 14-15 årsåldern 

vann de alla cuper de ställde upp  

i (förutom Skånecupen). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tränare/lagledare var Jonny G, 

Micke L, Mats W och Roger H, 

vilka härliga minnen. 

Marcus jobbar  idag som väktare  

(Malmö Industrivakter).  

Just nu består tillvaron mest av 

jobb, fotbollsträning, gymträning, 

”lite” tv-spel och naturligtvis 

Dominique 

  

Marcus lever i nuet, vilket 

omgivningen ibland har synpunkter 

på. Han är absolut ingen vinter-

människa. Sommaren (och våren) 

är den tid på året som är allra bäst. 

  

Har fortsatt att spela i ABI för att 

han trivs där, tycker det är roligt, 

bra träning och för den fina 

sammanhållningen.  

 

Tränare Stavros om Marcus: En 

viktig spelare, en offensiv kraft som 

lägger upp anfallen, har bra 

spelförståelse, är träningsflitig och 

kamratlig. 

 

Spelarprofil……… Spelarprofil……… 
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Spelarprofil……… 

Robert ”Robban” Monsert 
Herrlaget 

Robban, född 1986 , uppvuxen i 

Arlöv med mamma Jolanta och 

pappa Richard, är en renodlad 

Arlövsprodukt. Först  bodde de  

i Burlövs Egnahem, men flyttade 

sedan in lite mer centralt i Arlöv, 

nära Lasses gamla Jourbutik  

(känd av ”alla” Arlövsbor).  

 

Robban bor nu i Svedala, närmre 

bestämt V. Kärrstorp, med sin kära 

Jessica. De bor på en gård med 

hästar, katter och en hund. Det är 

alltid  full rulle på gården. 

Sin skolgång började Robban på 

Svenshögskolan och fortsatte 

sedan till Vårboskolan.  

 

På gymnasiet läste han samhälls-

linjen på Polhemskolan i Lund (till 

vilken nytta, säger Robban). Han 

gick sedan en yrkesutbildning och 

blev elektriker, som han arbetar 

som idag. 

 

Robban började sin bana som 8-

åring i ABI (tror han) när mamma 

Jolanta tog med honom dit. Redan 

från början var det Kent Larsson 

som var tränare.  

Robban berömmer honom på alla 

sätt och vis. Han var verkligen 

jättebra och följde laget upp till 

juniortiden, vilket var riktigt bra  

för laget. Kent bidrog till det   

härliga kamratskapet som fanns  

i laget under alla år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från ungdomstiden minns Robban 

speciellt de roliga träningslägren  

på Höörs Nygård. Har också varit 

med om att spela cup i Holland  

samt varit på träningsläger i Italien. 

Detta är endast några axplock från 

ungdomstiden. Robban är numera 

back, men har spelat på alla 

positioner, förutom målvakt. 

 

Robban är en inbiten United fan 

och brinner för detta lag. 

Fritiden består av träning på ABI, 

vilket han tycker är väldigt roligt 

(och dessutom behöver man röra 

på sig). Mycket av fritiden går 

också åt till att fixa och dona på 

gården där det alltid finns mycket 

att göra. 

 

I framtiden vill Robban bilda familj 

(utöver Jessica, hästar, katter och 

en hund).  

Robban tycker att det  bästa med 

vintern är att det går mot sommar. 

Tills sist säger Robban: Årets 

herrlag är bra och har kvaliteter att 

ta sig upp i nästa division. 

 

Tränare Stavros om Robban: 

Han är en ledargestalt, en viktig 

kugge i laget och är väldigt lojal.  
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Seriespel 2013 

NY BILD MÅSTE TAS 

HERRTRUPPEN 2018 

Frazier Wyllie 
 
Född: 1987 
Antal matcher:  0  
Antal mål: 0 
Moderklubb:  
Position: Mittfältare 

Marcus Hansen Warnestam 
 
Född: 1992 
Antal matcher: 103 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Målvakt 

Joakim Nordin 
 
Född: 1995 
Antal matcher: 110 
Antal mål: 12 
Moderklubb: Eriksfälts FF 
Position: Back 

Mathias Larsson Francis 
 
Född: 1996 
Antal matcher: 79 
Antal mål: 10 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Dalibor Rajic 
 
Född: 1987 
Antal matcher: 24  
Antal mål: 0 
Moderklubb: IFK Malmö 
Position: Back 

Timor Timmerhed 
 
Född: 1986 
Antal matcher:  132 
Antal mål: 3 
Moderklubb: Kulladals FF 
Position: Back 

Misko Kralev 
 
Född: 1994 
Antal matcher: 116 
Antal mål: 18 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Alvaro Morel 
 
Född: 1996 
Antal matcher: 1 
Antal mål: 0 
Moderklubb:  BK Flagg 
Position:  Mittfältare 

Arash Saleh 
 
Född: 2000 
Antal matcher: 83 
Antal mål: 4 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Arben Krasniqi 
 
Född: 1991 
Antal matcher: 34 
Antal mål: 8 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Muhedin Sogojeva 
 
Född: 1992 
Antal matcher: 129 
Antal mål: 16 
Moderklubb:  Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Alexander Brannefalk 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 48 
Antal mål: 7 
Moderklubb: Kyrkheddinge 
Position: Mittfältare 

Dimos Mpatsiaris 
 
Född: 1980 
Antal matcher: 52 
Antal mål: 2 
Moderklubb: FBK Balkan 
Position: Mittfältare 

Robert Monsert 
 
Född: 1986 
Antal matcher: 130 
Antal mål: 16 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Linus Roos 
 
Född: 1991 
Antal matcher: 249 
Antal mål: 37 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Erik Freij 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 93 
Antal mål: 40 
Moderklubb:  IFK Klagshamn  
Position: Anfallare 

Marcus Johansson 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 223 
Antal mål: 69 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Jesper Westerdahl 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 31 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Husie IF 
Position: Back 

Jimmy Hansson 
 
Född: 1993 
Antal matcher: 118 
Antal mål: 25 
Moderklubb:  
Position: Back 
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HERRTRUPPEN 2018 

Gaby Seryani 
 
Född: 1999 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position:  Mittfältare 

Armin Hadziarapovic 
 
Född: 1995 
Antal matcher: 25 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

André Malmqvist 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 0 
Antal mål:  0 
Moderklubb:   
Position: Anfallare 

Nicolaus Haritonidis 
 
Född: 2001 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Hassan Alawieh 
 
Född: 1991 
Antal matcher: 517 
Antal mål: 4 
Moderklubb:  
Position: Mittfältare 

Cesar Montoya 
 
Född: 1982 
Antal matcher: 11 
Antal mål: 0 
Moderklubb:  
Position: Mittfältare 

John Pomykala 
 
Född: 1966 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb:  
Position: Målvakt 

J 
 
Född:  
Antal matcher:  
Antal mål:  
Moderklubb:  
Position:  

Hagar Adil Ali 
 
Född: 1989 
Antal matcher: 5 
Antal mål: 0 
Moderklubb:  Borstahus. BK 
Position: Mittfältare 

Leutrim Sylejmani 
 
Född: 1999 
Antal matcher: 22 
Antal mål: 4 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Osama Musa 
 
Född: 1981 
Antal matcher: 7 
Antal mål: 1 
Moderklubb:  
Position: Back 

Paul Lokale 
 
Född: 1980 
Antal matcher: 61 
Antal mål: 4 
Moderklubb:  
Position: Mittfältare 

Armound Zogu 
 
Född: 1988 
Antal matcher: 40 
Antal mål: 7 
Moderklubb:  
Position: Mittfältare 

Ahmad Khali 
 
Född: 1999 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: MFF 
Position: Målvakt 

Yousef Adil 
 
Född: 1996 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb:  Landskr. BOIS 
Position: Mittfältare 

Mohamed Djellouli 
 
Född: 1983 
Antal matcher: 6 
Antal mål:  2 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Samson  Eyob 
 
Född: 1997 
Antal matcher: 2 
Antal mål: 0 
Moderklubb:  IFK Malmö 
Position: Mittfältare 

Robin Sjöholm 
 
Född: 1988 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb:  
Position: Back 

Andreas Dahlgren 
 
Född: 1987 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb:  Kvarnby IK 
Position: Anfallare 

Alex Arias Morel 
 
Född: 1987 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb:  
Position: Mittfältare 

Osama Musa 
 
Född: 1981 
Antal matcher: 7 
Antal mål: 1 
Moderklubb:  
Position: Back 



Ledarstaben Herrar 

Jim Malmqvist 
ASS.TRÄNARE 

Stavros Mpatsiaris 
HUVUDTRÄNARE 

Herrlagets tränare, säsongen 2018……… 

Roland Grönvall 
LAGLEDARE 

Mikael Strandh 
MÅLVAKTSTRÄNARE 

25% av  inträdet till HERR-lagets matcher under 2018  
går till Barncancerfonden 

2018 startar återtåget till  

division 5! 

 

Trots att vi trillade ur division 5  

föregående säsong  är truppen 

intakt. Vi har dessutom fått ett par 

nya spännande spelare inför denna 

säsong vilket även ger oss möjlig- 

het att ha ett B-lag. Vårt arbetssätt 

2018 kommer att bygga på en mer 

rak och offensiv fotboll.  

 

 

 

Vi kommer att vara ett spelförande 

lag och spela boll snarare än att 

sparka boll. Kollektivet är en led- 

stjärna. Vi ska ha kul samtidigt  

som vi ska prestera. I de inledande 

träningsmatcherna har vårt nya 

spelsystem blandat och gett. Vår 

offensiv har stundtals varit bra, 

 men vår defensiv måste finslipas  

om vi ska nå vårt mål för 2018,  

 

 

 

nämligen att ta oss upp till division 5 

igen. 

”Ett lag är aldrig starkare än den 

svagaste länken” 

 

Arlöv BI:s herrlagets ledarstab 

Stavros, Jim, Christoffer, Roland 

och Mikael 

 

Christoffer Svensson 
ASS.TRÄNARE 

10 
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Spelarprofil……… 

Marie Lambrén 
Damlaget 

Marie, född 1972, är uppväxt på 

Kroksbäck i Malmö. Hon började 

spela fotboll som 6 åring i Västra 

Klagstorp och spelade med killar  

tills hon var 9 år. När hon fyllde  

10 år blev det spel i ett tjejlag.  

Där spelade hon tills 1985. Hon  

gick sedan vidare till Skabersjö  

där hon blev kvar till 2005. 

  

Marie flyttade till Arlöv 1997 och  

bor nu på Tågarpsområdet med 

maken Peter, dottern Alexandra,  

19 år, sonen Viktor 12 år och 

hunden Hugo, en golden retriever. 

Hon följde med dottern Alexandra  

till ABI när damlaget startade upp 

och plötsligt var Marie också en 

spelare i laget. Förutom att spela 

fotboll som mittfältare är Marie 

också damlagets assisterande 

tränare samt tränar hon P05 

tillsammans med Jim Ringgenberg.  

 

Marie sitter i styrelsen för ABI som 

suppleant. 

 

Marie jobbar med ekonomi och  

 

 

 

 

 

diverse andra saker i Malmö på  

företaget (3)Screen Tryck AB. 

 

Hon tränar på gym när hon  

hinner dvs när hon inte tränar  

fotboll själv eller hjälper Jim att 

 träna P05. Sistnämnda tycker  

hon är jätteskoj, det är härliga  

killar och det är kul att se hur de 

utvecklas som lag och som 

personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig fritid ( vilken då?): Då är det  

 

 

 

 

 

familj och vänner som gäller.  

Marie tycker även om att gå på bio. 

Det är bättre att se film på bio än på 

tv, en  häftigare upplevelse. 

 

Marie trivs mycket bra i damlaget, 

som är ett glatt och trevligt gäng 

med ambitioner, vilket gör att det är 

roligt att komma på träningarna. Det 

sociala är en stor bit, dessutom är 

det bra att röra på sig. Hon tycker 

om vinterträningen i uppbyggnads-

fasen och gillar om det är snö och 

kallt. Men sommaren är så klart 

härlig också med gröna gräsmattor 

och varmt ute. 

  

Damlaget åker till Spanien på 

träningsläger i april, något som 

Marie ser fram emot. 

 

Tränare Mathias om Marie: Marie är 

en duktig spelare som kan spela på 

alla positioner, är lätt att samarbeta 

med, ordningsam och tar tag i saker 

runt om damlaget. Damlaget är en 

mycket bra grupp är Mathias slutord. 

 



DAMTRUPPEN 2018 
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Camilla Nyman 
 
Född: 1988 
Antal matcher: 44 
Antal mål: 1 
Moderklubb: AIF Barrikaden 
Position: Back 

Alexandra Rosenberg 
 
Född: 1989 
Antal matcher: 63 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Matilda Ahlgren 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 37 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Klågerups GIF 
Position: Back 

Marie Lambrén 
 
Född: 1972 
Antal matcher: 71 
Antal mål:  7 
Moderklubb: V. Klagstorp 
Position: Mittfältare 

Jenny Olsen 
 
Född: 1984 
Antal matcher: 39 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Linnea Hermansson 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 28 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Klågerups GIF 
Position: Anfallare 

Therese  
 
Född: 1985 
Antal matcher:12 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Bälinge IF 
Position: Målvakt 

Tiffany Öhlin 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 70 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Eli Hillgrund Trujillo 
 
Född: 2001 
Antal matcher: 65 
Antal mål: 5 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Jenny Wikander 
 
Född: 1978 
Antal matcher: 62 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Kyrkheddinge IF 
Position: Back 

Alexandra Lambrén 
 
Född: 1999 
Antal matcher: 49 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position:  Back 

Carolin Hansson 
 
Född: 1985 
Antal matcher:18 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Husie IF 
Position: Mittfältare 

Elham Hyder Hussen 
 
Född: 2004 
Antal matcher: 9 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Git Riboe 
 
Född: 1977 
Antal matcher: 73 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Målvakt 

Rezen Yzden 
 
Född: 1993 
Antal matcher: 62 
Antal mål: 48 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Jennie Johnsson 
 
Född: 2002 
Antal matcher: 15 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Moa Lindén 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 75 
Antal mål: 47 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Sofia Mladenovic 
 
Född: 2000 
Antal matcher: 17 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Löberöds IF 
Position: Anfallare 

Cornelia Myrkrans 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 15 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Harlösa IF 
Position:  Mittfältare 

Louise Berggren 
 
Född: 1988 
Antal matcher: 34 
Antal mål: 8 
Moderklubb: AIF Barrikaden 
Position: Mittfältare 

Viktoria Grekov 
 
Född: 1993 
Antal matcher: 10 
Antal mål: 3 
Moderklubb:  Uppåkra IF 
Position: Mittfältare 
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Ledarstaben Damer 

Mathias Johansson 
Huvudtränare 

Marie Lambrén  
Lagledare 

Damlagets tränare, säsongen 2018…. 

Linn Veberg 
 
Född: 1996 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb:BK Flagg 
Position: Back  

Louise Håkansson 
 
Född: 2001 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back  

Lina Langebro 
 
Född: 1984 
Antal matcher: 18 
Antal mål: 2 
Moderklubb: BK Vången 
Position: Back  

Rebecca Majic 
 
Född: 2001 
Antal matcher: 8 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back  

Under 2018 kommer damlaget  

att spela i division 3 Sydvästra. 

Detta innebär att man går upp  

en division från förra året vilket 

betyder ett tuffare motstånd.  

Detta är dock inget som skräm- 

mer tjejerna utan vi är fast  

beslutna om att ge varje mot-

ståndare en tuff match.  

I skrivande stund har tjejerna  

 

 

skött försäsongsträningen på  

ett bra sätt och kan vi hålla oss 

friska och krya samt fortsätta 

utvecklingen av vårt arbetssätt 

kommer vi säkert vara redo när 

serien sätter igång. 

 

Ett par nytillskott i truppen har 

spetsat till konkurrensen om 

startplatserna ytterligare, vilket  

 

 

vi endast ser positivt på.  

Årets träningsläger kommer att 

spenderas i Spanien.  

Vi ser fram emot veckan innan 

seriepremiären, då det väntar sol, 

värme och fina gräsplaner.  

Vi har under åren fått god stöttning 

från våra supportrar och vi hoppas 

att ni även under 2018 kommer 

hjälpa oss på vägen. 

 

Anna Rajic 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Fanny Holmberg 
 
Född: 1996 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Kvarnby IK 
Position: Mittfältare 
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HERRAR 

DAMER 



Fotbollsskola, ungdomsledare……. 
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Vem är Elham? 

Jag är en ung tjej på 14 år och går  

i 7:an, som bor i Arlöv. Jag tränar  

i damlaget i Arlövs BI.   

Jag studerar mestadels av dagen. 

Efter skolan brukar jag träna eller 

hänga med vänner. 

Vad jag verkligen brinner för, är när 

jag känner att jag verkligen vill vara 

där, på träningarna, gå dit och ge 

allt, bli något, känner f-n vad kul det 

är att vara här! Sporter framförallt 

fotboll och basket ger mig energi.  

Allt som man kan bli andfådd av och 

allting man kan bli stark av. Allting 

man kan förbättras på och kanske 

en vacker dag bli något.  

Mitt intresse för fotboll, började när 

jag var väldigt liten. Min familj 

spelade för skojs skull ute på  

somrarna och jag var med. Min  

pappa var en bra fotbollsspelare i  

 

 

 

vårt hemland tills han skadade sig 

och blev för gammal. Jag ville helt 

enkelt bli som han (men inte skada 

mig då).  

 

När började du i ABI? 

Jag kommer inte riktigt ihåg men  

jag var 7–9 år. Jag har alltid velat 

spela fotboll och när Git och 

Mathias, som var tränare för 

tjejlaget, kom till vår skola och sa  

att alla får vara med. Det var det då 

jag började och jag ångrar det inte 

en sekund. Jag spelar oftast som 

anfallare idag. 

 

Varför ville du bli ledare? 

Jag har alltid tyckt om ungar. Det  

är en underhållning kan man säga. 

Lära de lite av vad man själv har  

lärt sig. Jag har alltid velat dela med 

mig av min kunskap, men även ha 

kul. Jag känner att jag kan hålla ett 

lag starkt och gemensamt samt få 

alla att känna att fotboll är för alla. 

Jag som ledare är bra på sätt att  

jag lyfter upp dom små framstegen, 

även fastän det inte går så bra just 

då.   

 

 

Alltid vara positiv. Jag vill lära de 

små att de skall agera som ett lag 

även i motgångar och peppa 

varandra. Att se barnen utvecklas 

och att jag kan ha en så pass stor 

påverkan hos de ger mig så pass 

stor glädje som är obeskrivlig. 

 

Familj? 

Pappa, mamma, två små systrar och 

en storebror.  

 

Varför gillar du ABI? 

För att man alltid är välkommen. 

Ålder och kön och så vidare. Blir det 

tjafs i laget så löser ledarna det. Är 

man yngre än övriga laget, får man 

ändå vara med. Finns det inget lag i 

din ålder så hittar de en plats för dig. 

Hur bra/dålig man än är så får man 

vara med på matcherna. De dömer 

inte dig för vilka kunskaper du har, 

alla får vara med på matcherna. De 

toppar inte som andra lag. Andra lag 

tänker vi måste vinna, vi tar de som 

vi har störst chans att vinna med.  

 

Elham Hyder Hussen 
Damlaget/ledare fotbollsskolan 

Jennie Johnsson 
Damlaget/ledare fotbollsskolan 

 

 

 

 

 

 

 

Vem är Jennie? 

Jag är 16 år och går sista året på 

Vårboskolan här i Arlöv. Jag tycker 

om att vara med kompisar och hitta 

på nya saker. Jag gillar att spela 

fotboll och att arbeta med barn.  

Det är roligt att lära de nya saker.  

Förutom att jag är ledare i ABI´s 

fotbollsskola, leder jag även 

simskolebarnen på Burlövsbadet. 

 

 

 

 

 

 

Mitt egna intresse för fotboll,  

började när jag var 3 eller 4 år 

gammal.  

Detta efter att min storebror hade 

börjat spela i fotbollsskolan uppe  

på ABI och då ville jag också spela. 

Jag var nog 6 år när jag började 

spela. I dag spelar jag i ABI´s 

Damlag och trivs utmärkt i laget. 

Jag har spelat aktivt i cirka 10 år 

hade 1 års uppehåll. Min position  

är oftast anfallare.  

Varför ville du bli ledare? 

Jag har alltid tyckt om barn och  

velat lära dem nya saker som jag 

själv lärt mig genom åren. Det är  

kul att se deras utveckling. Jag  

 

 

 

 

 

 

kommer vara ledare i år igen till-

sammans med Elham. Det är ju alltid 

kul att hjälpa till med saker i sin egen  

förening. 

  

Min familj ser ut så här; Mamma 

jobbar inom fotboll, pappa som 

spelat fotboll när han var i min ålder 

och yngre, samt min storebror som 

spelat fotboll 

Vad gillar du med ABI? 

Det bästa med ABI är at det är en 

klubb där vem som helst får spela.  

I vårt Damlag är vi alla i olika åldrar, 

alla är välkomna! 
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ABI  Cupen 

Mer information finns på ABI:s hemsida under ABI-Cupen 

ABI Cupen 2017 

Efter tältbygge i riktigt oväder, såg  

vi alla framemot en rolig fotbollsdag  

i betydligt bättre väder. 

Som tur var hade vi vädergudarna 

med oss och solen trängde till slut 

igenom molen. 

  

 

 

 

 

Årets cup spelades i åldersgrupp 

P06. 12 lag var anmälda men tyvärr 

fick vi två sena återbud. Trots åter-

buden, kunde vi få ihop ett späckat 

spelprogram. 

 

 

 

 

 

 

Många jämna och spännande 

matcher har vi sett under dagen. 

Fair play utav spelarna och publik 

kunde både domare och match-

värdar rapportera om, vilken gör 

oss som arrangörer väldigt glada. 

 

Än en gång vill vi tacka ALLA som 

kom till Kronetorpsvallen och gjorde 

vår cup till en mycket trevlig 

tillställning. 

 

ABI Cupen 2018 

för P07 (11år) 

Spelas på naturgräs, Kronetorpsvallen  

den 30/6 

SalongValencia 

Bergsgatan 44, Malmö      040 – 92 77 31 

040-53 33 30 
info@ringtjanst.com 
www.ringtjanst.com 

mailto:info@ringtjanst.com


Lagbilder 
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OBS! Eventuella ändringar hittar Ni på www.arlovsbi.se 
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OBS! Eventuella ändringar hittar Ni på www.arlovsbi.se 
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Träningstider på Kronetorpsvallen 

Fotbollsskolan:  Torsdagar   18:00-19:00 

 

P10:  Måndagar, Onsdagar  18:00-19:30 

 

P 09:  Tisdagar, Torsdagar  18:00-19:30 

 

P08:  Tisdagar, Torsdagar  18:00-19:30 

 

P/F 07-06:  Måndagar, Onsdagar  18:00-19:30 

 

P 05:   Tisdagar, Torsdagar  18:00-19:30 

 

P 04:   Måndagar, Onsdagar  18:00-19:30 

      

 

Damer:  Tisdagar, Torsdagar  19:30-21:00 

 

Herrar:           Tisdagar   18:00-19:30                        

  Torsdagar   19:00-20:30 

Bildarkiv: Träning på Lillevången… 
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Mohammad Abdul Rahim 
Tränare  FBSK Grupp 11/12 

 

 

 
 

  

ABI-bladet möter… 

Vem är Mohammad? 

En man på 23 år som är född och 

uppvuxen i lilla huvudstaden  

(Arlöv). Med tanke på min låga 

ålder, har jag ändå hunnit med ett 

och annat i livet, är gift sen 6 

månader tillbaka. Jag är utbildad 

VVS-ingenjör och jobbar som 

konsult på ett mellanstort företag  

i Malmö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vad brinner du för? Fritidsintresse? 

Mitt motto i livet har och kommer 

alltid att vara – ”Bidra till störst 

möjliga lycka, till störst antal 

människor”. Att hjälpa människor  

är något jag brinner för. Jag tror att 

alla människor på något sätt kan 

bidra med något, om än bara ett 

leende. Min fritid präglas väldigt 

mycket av träning och fotboll, på 

lördagar brukar kompisgänget  

hyra Lillevångshallen för att lira 

fotboll.  

 
När började dit intresse för fotboll? 

Jag skulle nästan vilja säga att 

föddes med ett intresse för fotboll.  

I princip hela min familj/släkt  

spelar eller har spelat fotboll. Så  

det var inget undantag att även jag 

älskar fotboll. Hela min uppväxt 

präglades av fotboll. I Skolan var 

fotboll det enda man spelade på 

rasterna. När man väl kom hem  

var det bara att fortsätta spela  

med kompisgänget på gården. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

När började du i ABI som spelare? 

Jag började spela i ABI när jag var  

5 år gammal. Jag började då spela  

i fotbollsskolan.  

Att jag skulle börja spela för ABI  

var ganska givet då min storebror, 

som är 2 år äldre, också spelade  

i ABI. Jag hade även en farbror  

som spelade för Juniorlaget då. 

 
Hur länge har du varit aktiv spelare? 

Jag var aktiv med fotbollen i cirka  

12 år. I början av karriären hade  

vi ett eget P94 lag där min pappa, 

Imad, var tränare. När vi blev cirka 

11 år, så valde många i mitt lag att 

sluta med fotboll vilket ledde till att 

P94 och P95 slogs ihop till ett  

enda lag. 

 
Din pappas inflytande på 

dig/fotbollen? 

Min pappa har alltid och kommer 

alltid att vara min förebild. Han är 

inte bara en bra pappa, utan han  

är väldigt klok och fylld med visdom. 

Jag kan alltid rådfråga honom när 

jag behöver stöd och  

det har varit så under hela min 

uppväxt.  

Min pappa kom till Sverige som  

19 åring ifrån Palestina och att  

spela fotboll var det första han  

ville göra när han kom till Sverige. 

Det var som sagt inget undantag  

att jag intresserade mig för fotboll.  

Han har alltid motiverat mig på  

mina träningar och matcher.  

Han var alltid närvarande.  

 
Varför ville du bli ledare? 

För att det är kul! Som ledare för 

fotbollsskolan killar, känner jag att 

jag kan bidra med roliga träningar, 

och kunskap om fotboll. Jag har 

själv varit i killarnas sits och jag  

vet hur det känns att spela fotboll. 

Det man inte fick då kan man ge 

tillbaka nu.  

 
 

 

 

 

Vad ger det dig för energi? 

Motivation? 

Bara positiv energi. Ingen träning är  

den andre lik. Det är extra kul när 

man har lyckats skapa en aura i 

laget där alla killar vågar vara sig 

själv. Något jag också tycker är 

viktigt är att man som ledare måste 

våga säga till när barnen blir för 

stökiga eller är taskiga mot någon. 

Jag tycker det är viktigt att barnen 

lär sig i tidig ålder att det är okej att 

man gör misstag och att man måste 

stötta varandra, för det kommer de 

ta med sig resten av livet. Men 

viktigast av allt är såklart att barnen 

ska få vara barn och ha kul. 

 
Funderingar på att börja spel igen?  

I så fall  varför? 

Absolut! Skorna har legat allt för 

länge på hyllan. Gör förhoppnings-

vis en comeback i Arlövs A-lag så 

småningom. För att fotboll är kul! 

 
Familj? 

Fru, 6 syskon. 4 bröder och 2 

systrar. Jag är nummer 2. 

 

Vad gör du på dagarna? 

Jobbar, läser mycket ekonomi och 

spelar gärna Call of duty när det 

finns tid över. 

 
Varför gillar du ABI? 

 

För att ABI och Arlöv alltid har och 

kommer alltid finnas i mitt hjärta, 

vart jag än går. Det är här man har 

blivit uppväxt och det är här man har 

alla sina minnen. Det jag älskar med 

Arlövs BI är familjekänslan. Det är 

en klubb som värnar om alla och 

som älskar att påverka samhället till 

det bättre. Klubben har skapat 

många bra människor och talanger. 
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Ungdomskoordinator 2018… 

Jim Ringgenberg 

Hej, Jim Ringgenberg heter jag  

och har nyligen fyllt 40 år men ser  

ut som en 25 åring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Familjen består av min fru 

Marianna, våra barn Bastian 13 år 

och Filip 10 år samt hunden 

Neymar. Utan Marianna och 

resterande av familjens stöd, hade 

det varit svårt för mig att anta  

denna roll. 

På dagtid sitter jag som Inkasso-

handläggare på ett företag i Malmö 

och hanterar ärenden ifrån hela 

Sverige. Som person annars är jag 

rak och ärlig. Är det något man är 

osäker på eller tycker att jag gjort 

fel, är det bara att komma fram  

och fråga, så pratar vi om det. 

Kommunaktion är viktigt om man  

vill framåt!! 

   

Mina tankar kring uppgiften om att 

vara koordinator för barn/ungdomar, 

är att försöka få fram helheten inom  

fotbollen och vad som kan var 

utvecklande både för laget och 

individen. Att alla i laget, från mål-

vakt till anfallare känner sig del-

aktiga i framgång och motgång.  

Jag kommer inte att bestämma hur 

man ska träna, men är behjälplig  

om man vill ha tips och råd. Jag 

kommer försöka vara på plats så 

ofta jag kan. Jag vill även få igång 

träffar med alla tränare, där man  

kan ventilera idéer och funderingar 

som vi kan jobba vidare på.  

 

Det jag brinner för gällande fot-

bollen är att jag gärna ser att bollen 

rullas ut från målvakten och spelas 

gärna runt lite innan man kommer 

fram till motståndarens mål och 

petar in den. Sen har jag full 

förståelse för att det inte är så i 

verkligheten. Detta kommer kunna 

fungera mer praktiskt med de nya 

reglerna som  börjar  gälla från  

och med i år. 

 

På fritiden är det fotboll som gäller 

då jag har 2 barn som spelar inom 

föreningen och efter detta är det 

inte mycket tid kvar på dygnet.   

 

Mitt eget fotbollsspelande började        

i ABI när jag var 5 år på den gamla 

hederliga Pilevallen (den gamla 

idrottsplatsen) som vi hade som 

granne. Där spenderades mycket 

tid. Det var ett ganska enkelt val då 

min pappa var/är fotbollfrälst och 

var/är även min förebild. Än idag 

kan han komma med idéer och tips. 

Fotboll spelar jag fortfarande ibland 

när kroppen tillåter vilket inte är så 

ofta då det saknas lite delar i mitt 

ena knä, men som ”riktig” spelare är 

ca 10 år sen jag slutade.  

 

Ledarrollen halkade jag in på när 

Bastian, min äldste son, ville börja 

spela fotboll och där har jag stannat 

förutom ett års uppehåll pga. av 

jobb. Jag är fortfarande tränare för 

dessa killar födda 2005/2006 och 

trivs fantastiskt med dessa 

ungdomar. När jag sedan fick frågan 

om att vara ungdomskoordinator, 

tyckte jag det lät intressant, tycker 

det är roligt att se hur barnen 

utvecklas hela tiden. Detta ger mig 

energi att fortsätta. 

 

Oavsett var jag spelat under mina år 

som aktiv spelare, har jag alltid följt 

ABI och sedan när spelandet tog 

slut kändes det ganska naturligt att 

hjälpa till när ledare behövs.  

 

                             Jim Ringgenberg 

 

Brukskeramik   
för vardag och fest  

www.stahl.se 
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SABIK 

SABIK, Sällskapet ABI Kamrater, är en unik förening. SABIK, bildades med syftet att fånga upp de ABI:are som efter sista 
matchen, eller efter avslutad ledarkarriär, ville fortsätta träffas under gemytliga former och hålla kontakten med ABI.  
SABIK är ingen supporterklubb eller sektion inom ABI utan en helt fristående förening. 
Idag är man ca 30 medlemmar som träffas två gånger per år. I mars diskuteras förväntningarna inför den kommande 
säsongen samtidigt som man håller årsmöte. I november diskuteras årets säsong och den sedvanliga ärtsoppan avspisas. 
Självklart blir det mycket annat snack, gamla minnen tas fram och allt sker under fria och gemytliga former. Förutom 
dessa tillfällen ses man självklart så ofta man kan på ABIs hemmamatcher. 
SABIK delar varje år utmärkelser till funktionärer och spelare i ABI. SABIKs vas i kristall har delats ut sedan 1968 till en 
funktionär eller spelare som gjort sig förtjänt av den, senast i raden var Bosse Svensson. 
År 2000 började SABIK dela ut ett pris till en ungdomsspelare i åldern 15 år. Priset består av ett diplom och ett 
presentkort i en sportbutik. Utmärkelsen förevigas också på en särskild tavla, som hänger i ABIs klubbstuga.  
I fjor gick priset  till Jennie Johnsson. 
 
SABIK utser även ABIs bäste lirare vid två matcher varje år. Spelaren får ett presentkort i en sportbutik. 
Vill ni veta mer om SABIK - gå in på ABIs webbsida: www.arlovsbi.se eller ta kontakt med ordförande i SABIK  
Göran Fridh, tel. nr:  070 6783650. 
 
Vill Ni veta mer om SABIK – gå in på vår webbsida: www.arlovsbi.se  

 

SABIKs ledarpris  2017 
gick till Bosse Svensson 

Bosse Svensson 

Bosse började i ABI 2005, där han tränat P98 fram till 2014. 

Sedan blev han tränare för  juniorer mellan 2014-2015, under 

2016 var han lite i allt i allo i föreningen genom att hjälpa lagen 

som behövde hjälp eller vid föreningen arrangemang. 

2017 blev han tränare för P08. Bosse tog även på sig rollen 

som  grillmästare för herrlagets matcher under 2017. 

Bosse är en given gestalt på ABI. Han är i dag tränare för pojkar 

födda 2008. Där hans yngsta son (sist i syskonskaran utav 5) 

spelar.  

Han är strukturerad, rutinerad och mycket omtyckt av både 

spelare och föräldrar.  

Med sitt stora ABI hjärta är det oftast han som utöver sina 

tränaruppdrag ser till att det finns hamburgare eller i alla fall 

kaffe & läsk på plats. 

 

Jennie Johnsson 

Visar klubben lojalitet genom att alltid ställa 

upp vid behov.  

Har under året bl.a. hjälpt till som ledare för 

barnen i fotbollsskolan. 

Fotbollsmässigt har det blivit en del inhopp 

i damlaget trots sin unga ålder och tuff 

konkurrens.  

Gjorde sin bästa match för säsongen i 

serieavslutningen mot NK Croatia som 

högerback. 

 

SABIKs ungdomspris  2017 
gick till Jennie Johnsson, Damlaget 

http://www.arlovsbi.se/
http://www.arlovsbi.se/
http://www.arlovsbi.se/
http://www.arlovsbi.se/
http://www.arlovsbi.se/
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Björn Johanssons Minnesfond 

Efter Björn Johanssons bortgång 2003 bildades Björn Johanssons minnesfond på initiativ av Björns 
sambo och deras flickor Josefin och Isabell. Tanken med fonden är att värna om och föra vidare Björns 
grundläggande värderingar: 
 - att alla människor är lika mycket värda. 
 - att vårt uppsåt skall alltid vara ärligt. 
 - att vi hjälper varandra i med- och motgång. 
 - att vi skall vara stolta över det vi representerar. 
 - att vi arbetar för trivsel och gemenskap. 
Stipendier utses bland ungdomspelare och ideella ledare som gjort betydande insatser i Björns anda 
inom Arlövs BI. Stipendiet skall oavkortat gå till ändamål som stimulerar individens personliga 
utveckling. Utdelning kan även ske som bidrag till aktivitet/arrangemang som anordnas av Arlövs BI. 
Fondens kommitté/jury består av tre personer med följande sammansättning: en representant från 
familjen Johansson och två representanter som utses av Arlövs BI:s styrelse. 
Sen starten har fonden betalat ut 54.000:- till ungdomspelare, ideella ledare och arrangemang som 
anordnas av Arlövs BI. 
Har du frågor eller vill veta mer om Björns Johanssons minnesfond kontakta Arlövs BI:s kansli. Bidrag 
till fonden insättes på bg 578-4624 märkt Björns minnesfond. 

Bilder från  Bulltofta 2017…….. 
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ABI:s FOTBOLLSSKOLA 

Torsdagen den 19 april kl. 17:50  
är det inskrivning och träning för 

 2018 års fotbollsskola. 

Fotbollsskolan är för flickor och pojkar födda  -11, -12 & -13 
Kostnad: 600kr, material ingår 

  
Du som förälder behövs för att kunna bedriva vår verksamhet  
Därför är det önskvärt att du kommer ombytt och medverkar i 

träningen. 
 

Utbildning & Stöttning får du som vill bli ledare utav oss!!  
 

Träningstider på Kronetorpsvallen är: Torsdagar kl  18:00-19:00 

Arlövs BI, Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv, 040-43 05 66  www.arlovsbi.se 

ABI:s FOTBOLLSSKOLA 
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Bilder från  P11 – på Lillevången 
…….. 

Bilder  

LUNCH OCH CAFÈ 

CATERING 

TÅRTOR 

0760-501 201 
www.magillys.se 

Bilder från  FBSK Grupp 11/12 -  första matcher,  Lillevången februari 
2018 …….. 

Gruppen har ordnat en 

annorlunda träning. Laget 

bjöd in Åkarp IF:s 11:or för 

att spela några 

träningsmatcher. Två lag 

från varje förening deltog. 

 

Det var en fantastisk 

känsla att se när våra 

smålirare gjorde sina första 

mål. Glädjen som de  

avspeglade var underbart 

att se.  

 

Alla killar från båda 

föreningar var mycket 

duktiga. En härlig 

söndagsförmiddag när 

fotboll är som bäst! 

 

 

 

Tack till Åkarp IF:s lirare 

och ledare för fyra kanon 

matcher. 
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Föreningsdag 201 

Floorfashion mattor för hemmet. Trendiga 

designer  anpassade  

för hela hemmet, kök, hall, vardags-och barnrum, 

altan, terrass m m.  

Floorfashion tål maskintvätt & torktumling. Kontakt: info@heinex.se eller 040-935375 

www.heinex.se 

Skolfotboll i Polen – Gorzanow……  
  
Vid fjolårets städning och 

inventering av ABI:s materialrum 

kunde vi konstatera att vi hade 

många matchställ som vi inte  

kunde använda. 

 

Vi ställde oss en fråga: skall man 

verkligen kasta användbara ställ? 

Sagt och gjort och genom några 

kontakter har vi fått fram en skola  

i Polen på landsbygden som  

gärna tog emot dessa matchställ. 

Skollaget består av både tjejer och 

pojkar i blandade åldrar och laget 

känner sig stolt i sina nya likadana 

matchkläder när dem representerar 

skolan.  

 

Vi på ABI känner oss glada att 

kunna sponsra  och skänka glädje 

till fotbollsintresserade barn i 

ungdomar samtidigt som vi kan 

bidra till att återanvända textilier 

med tanke på miljön. 

Tränare, ledare eller 

funktionär??? 

 

 

 
Detta är kanske något som skulle 

passa just dig. 

 

Som Tränare har du inga krav på att 

du själv har spelat fotboll. 

Av föreningen får du utbildning som 

gör att du känner dig trygg i din roll 

som tränare att leda våra ungdomar. 

 

Som Ledare  är din viktigaste uppgift 

att vara en länk mellan klubben och 

föräldrar/spelare. Man sköter lagets 

hemsida, dokumentation och annat 

som kan hjälpa laget på daglig basis. 

Man har då en nära relation med vårt 

kansli. 

 

Som Funktionär ställer man upp helt 

efter egen tid, förmåga och intresse. 

Exempel på detta är: matcher, ABI 

Cup, kiosk m. m. 

 

Så vi ser gärna att just Du hör av dig! 

 

Vänligen kontakta kansliet för mer 

information på: 

040-43 05 66  

eller 

 info@arlovsbi.se 

 

mailto:info@heinex.se
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Burlövs Bostädder - Stolt sponsor av Arlövs BI 

    

Burlövs Bostäder AB sponsrar  

sedan många år Arlövs BI, den  

största föreningen i kommunen.  

Här arbetar goda, ideella krafter  

för att ge barn och ungdomar en  

sund och meningsfull fritid, för  

att lära unga förstå vikten av lag- 

känsla och samspel, av att visa 

hänsyn mot varandra och mot  

vuxna.  

Sådant  är värt att sponsra! 

  

– Det känns viktig att vara med och  

stötta en stor klubb som fångar upp  

så många barn och ungdomar, både 

pojkar och flickor. Många av dessa  

unga bor i just våra bostäder. Vi vet  

att Arlövs BI:s styrelse, tränare och 

funktionärer gör ett jättebra jobb,  

men vi vet också att det kan vara  

svårt för flickor att få sina röster  

hörda i en förening som domineras  

av pojkar. Därför har vi en extra  

satsning, med öronmärkta pengar,  

just för tjej- och damfotbollen i  

Arlövs BI, säger Birgitta Sandell,  

VD för Burlövs Bostäder AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig del i Burlövs utveckling 

Burlövs Bostäder AB är ett allmän-  

nyttigt bostadsbolag och en viktig  

del i kommunens utveckling. När vi 

grundades, för 63 år sedan, såg  

Sverige inte ut som idag. En stor  

del av befolkningen var trångbodd.  

Saker som idag är självklara, sågs  

på den tiden som lyx; toalett och 

rinnande vatten inomhus, kylskåp  

och elspis. 

 

Sverige beslöt att bygga bort den  

dåliga boendestandarden och man  

insåg att aktörer med stort samhälls-

ansvar och utan vinstkrav behövdes 

 för att detta skulle kunna ske. Runt 

om i landets kommuner grundades 

allmännyttiga bostadsbolag, ofta i 

form av stiftelser.  

Burlövs Bostäder såg dagens ljus  

1955. Tio år senare påbörjades  

”Miljonprogrammet”. 

En miljon bostäder skulle byggas  

på tio år. Runt 1975, när summan 

räknades samman, visade det sig  

att målet var uppnått med råge; 

1 006 000 nya bostäder hade  

skapats.  

Runt 1 700 av dessa i Burlöv. 

  

Nära 2 500 bostäder 

Under årtiondena som gått har vi  

fortsatt att bygga, underhålla, för-     

bättra och försköna bostäder i  

Burlöv. Idag omfattar vårt fastighets- 

bestånd nära 2 500 bostäder. 

Svenhögsområdet, med tretton åtta-

våningshus, är vårt största område. 

Guekahuset, från 1908, är vårt  

äldsta hus. Domherren, som upp-

fördes 1959, är vårt första flerfamiljs-

hus. På detta följde bland andra 

Vakteln, Hägern, Humlemaden och 

Vanningsåker. År 1974 kavlade vi 

upp ärmarna för att bygga 208 

lägenheter på Harakärrsområdet i 

Åkarp. Året därpå tog kvarteret 

Svalan form. I början av 1980-talet 

växte 232 lägenheter på 

Rinnebäcksområdet fram. Drygt 

tiotalet år senare gav vi oss i kast 

med de tio parhusen på Pilevallen. 

För dussintalet år sedan fick vi av 

Burlövs kommun uppdraget att bygga 

ett nytt bibliotek i Arlöv. Under senare 

år har vi förvärvat och förtätat 

Granliden, rustat upp Parkgatan 10 

samt uppfört punkthuset i kvarteret  

Ripan. Nu ligger vi i startgroparna för  

 

nya, stora satsningar. 

 

Vi väntar inte 

Det råder bostadsbrist. Kanske 

behöver Sverige kraftsamla för ännu 

ett miljonprogram. Vi väntar inte på 

order från högre ort. Parallellt med 

den ständigt pågående utvecklingen 

av våra befintliga bostäder, pågår 

flera spännande projekt. 

Ett av dem är kvarteret Ugglan, där 

runt 150 lägenheter ska växa fram. 

Redan nästa år sätts spaden i jorden.  

Nybyggnation i kvarteret Hägern 

kommer att bidra till en attraktiv 

boendemiljö i de västra delarna av 

Arlöv. Detaljplaneringen påbörjas i 

dagarna. 

Det händer mycket i Burlöv. Södra 

Stambanan ska byggas ut från två  

till fyra spår. Kring Burlöv Center 

kommer en stadsmiljö att växa fram 

och Kronetorpsområdet mellan Arlöv 

och Åkarp ska bebyggas. Idag har 

Burlövs kommun runt 17 000 

medborgare. Kring år 2030 kommer 

vi att vara närmare 25 000. 

Naturligtvis vill Burlövs Bostäder vara 

med och ta det samhällsansvar vi 

månar så starkt om. 

– Vi är med och bygger goda 

boendemiljöer där mötesplatserna är 

många och där folk trivs och gärna 

vill bo. Där grannar i alla åldrar möter 

varandra - som på Multiteket på 

Vårbogården eller utegymmet på 

Rinnebäck - och där det viktiga 

föreningslivet ges förutsättningar att 

blomstra, säger Birgitta Sandell. 

 

Burlövs Bostäder 
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Till minne av Christer Hansson…. 
  

Christer Hansson  

1954-02-12 – 2018-01-22 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 22 januari har vår kollega,  

vän och eldsjäl i Arlövs BI somnat 

in efter mångårig kamp mot sjuk-

domen, Multipel Systematrofi,  

MSA, en fortskridande neurologisk 

sjukdom.  

 

Christer lämnar ett stort tomrum  

efter sig men lever vidare i våra 

minnen. 

Många människor går genom livet 

utan att lämna avtryck efter sig. 

Men Christer tillhör den lilla skaran 

av dem som berör, ställer upp och 

helt enkelt brinner försaker som 

ligger dem varmt om hjärtat. 

För Christer var det, förutom 

familjen, hans kärlek till fotbollen  

och engagemang i Arlövs BI som  

lämnar mest spår. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer inledde sitt mångåriga för-

hållande med ABI redan på 60-talet 

som spelare på Pilevallen då 

familjen flyttade ditt. Christer hade 

föreningens aktiviteter framför 

fönstret. Hans spelartid fortsatte 

ändå upp till seniorverksamheten. 

 

Med klivet in i vuxenlivet har 

fotbollsskorna lagts på hyllan och 

arbetslivet och familj kom i fokus. 

Men har man fotboll och förenings-

livet i blodet, då är det inte lätt att 

kapa av alla banden. 

  

Efter några års frånvaro återvände 

han 1987 till föreningen som 

styrelseledamot i  

Ungdomssektionen, som på den 

tiden hade en egen styrelse. Trots 

sitt krävande arbete som  

VVS-konsult med eget företag, 

tillbringade han nästan all ledig  

tid på ABI och arbetade med  

Ungdomssektionens utveckling.  

Tillsammans med sin ”parhäst”, 

Sven Olofsson som delade  

passionen till fotbollen och ung-

domarnas välbefinnande med 

honom, har en ny era med fokus  

på barn- och ungdomsfotboll in-   

letts inom ABI och den snabb-

växande ungdomssektionen blev  

ett faktum. 

Christer var ekonomiansvarig för  

U-sektionen och fick tampas med  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svens idérikedom och ekonomi. 

Sven var inte den som gav sig och 

då var det bara att fixa pengarna  

på något sätt och de lyckades alltid 

hitta en utväg och balans i detta, 

även om Christer höll på att tappa 

det lilla hår han hade kvar. 

  

I början på 90-talet blev han 

styrelseledamot, ekonomiansvarig 

och verksamhetsansvarig i 

föreningen. 

Christers enorma fotbollsintresse 

och kunnande har fostrat många 

fotbollsungdomar och inspirerat  

många av ABI:s vuxna spelare 

och ledare. Trots sin sjukdom har 

Christer in i det sista varit aktiv i 

ABI:s ekonomiska drift. 

  

Christer var en föreningsmänniska  

ut i fingerspetsarna och hans 

engagemang i ABI var en 

inspirationskälla för oss alla. 

Hans skarpa intellekt, kunnande, 

kompetens och det lugna sättet  

har gjort honom till en mentor för 

många av oss och kommer alltid 

finnas i våra minnen. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi minns Christer …. 

Uffe Jansson 

Tidigare tränare för herrlaget 

En riktig eldsjäl har lämnat oss! 

Jag började lära känna Christer i 

början på 90-talet då jag var 

seniorspelare och Christer var en 

uppskattad ungdomsledare i ABI. 

Vår vänskap fanns sedan i våra 

olika roller inom ABI fram till jag 

slutade i ABI 2008. Oavsett om 

Christer var ungdomsledare, 

kanslist, arbetskollega, styrelse-

ledamot, lagledare eller enbart en 

medmänniska, var han en positiv 

och glad person som alltid tog sig  

tid att prata med eller lyssna på de 

som fanns i hans omgivning. Detta 

oavsett om det gällde ungdoms-

spelare, föräldrar, styrelsemed-

lemmar, seniorspelare eller tränare 

som behövde att prata av sig. 

För många ABI:are blev Christer  

”MR ABI” eftersom han i stort sett 

alltid var tillgänglig på kansliet: Jag 

fick se det på nära håll då jag och 

Christer under ca 2 års tid arbetade 

tillsammans på kansliet. Många  

kom och vädrade sina problem  

som kunde dyka upp i våra olika 

lag i föreningen, till Christer, som 

sedan förde frågan vidare till 

styrelsen och därifrån kunde man 

lösa problemen på bästa möjliga 

sätt!  

Det känns otroligt sorgligt att skriva 

en minnestext om någon som 

funnits i ens liv under drygt 25 år, 

men jag är otroligt tacksam för 

vänskapen vi hade och minnena 

finns alltid kvar. 

Lars-Åke 

SABIK, 

Christer är ett år yngre än mig. 

Vi började umgås runt 1967 genom 

fotbollen. 

Jag spelade i yngre pojklaget 13-14 

år och där började Christer spela.  

 

Jag var då 14 år och Christer 13. 

Vi hade inga yngre pojklag, men  

det fanns en intern turnering som 

hette smålagen och kanske vi  

mötes där någon gång. 

Christer spelade som en rivig och 

hård mittfältare eller försvarare. 

Både han och jag var så pass bra  

att vi ibland fick spela med i äldre 

pojklaget. 

När vi sen gick upp i äldre pojklag, 

15-16, så spelade vi båda även

med Juniorerna. Vi fortsatte

tillsammans upp i Juniorerna och

reservlaget.

En liten rolig parentes var att  

Christer bror, Ronny (52a), jag  

(53a) och Christer (54a) hade 

skolrekordet på 60 m med 7.5s.  

En snabb trio som spelade 

tillsammans i Juniorlaget. 

Christer var liksom hans bror  

Ronny lovande i fotboll och fick  

så småningom göra A-lagsdebut. 

Christer A-lags karriär tog nog  

"slut" när han i en hemmamatch  

fick en tackling (juste) och ramlade 

så illa att han spräckte mjälten. 

På bilden finns bl a Christer, jag, 

samt Rolf Lindholm. Rolf var 

barndomsvän med Christer från när 

de var väldigt små och bodde borta 

vid Granbacken. De spelar nog 

fotboll där uppe, iförd blå tröja,  för 

där finns nog ingen snö. 

Mathias Johansson 

Fotbollsansvarig i ABI, 

damlagstränare och 

styrelseledamot 

Jag mötte Christer för första gången 

1997.  Han hade stor del i att jag  

som 20-åring blev en del av Arlövs 

BI. 

Christer var en person som alltid 

såg lösningar istället för problem, 

spred glädje och värme runt sig. 

Han var en föreningsmänniska ut i 

fingerspetsarna.  

Tyvärr lämnade Christer oss 

alldeles för tidigt.  

Tack för allt Christer, du är och 

kommer alltid vara saknad. 

Jolanta Monsert 

Ordförande i ABI 

Min bekantskap med Christer 

började 1995 då min son som 9 

åring började spela fotboll och jag 

blev lagledare för laget. Då lärde jag 

känna Christer som den personen 

han var. Alltid tålmodig, förklarande, 

mån om alla i föreningen och rak på 

sak. Överförtjust i alla arrangemang 

som klubben lyckades genomföra 

och sammansvetsa lagen och 

ledare. Redan då kunde man känna 

hans mentorskap och kompetens, 

hans mål att arbeta tillsammans 

inom föreningen för att alla skall ha 

samma förutsättningar. 

Efter 10 år som lagledare blev det 

suppleantplats i styrelsen och 2008 

en ordförandepost. Utan Christers 

mentorskap hade jag nog inte varit 

det idag.  

Christer var alltid där som mentor, 

bollplank och helt enkelt någon som 

ville lyssna. Med sitt vänliga, lite 

försynta leende kunde han avväpna 

nästan alla. Han var en av dem 

mest klarsynta personer jag har 

träffat. Många goda råd från honom 

hjälpte i att hantera konflikter och 

svåra situationer som kunde uppstå. 

Hans kunskap om föreningslivet, 

kompetens om fotboll, vilja att finnas 

för barn, ungdomar och oss vuxna 

hade inga gränser både vad gällde 

ABI men även att se utanför boxen. 

Han har alltid funnits för mig och 

föreningen.  

Du är saknad. 

30 
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Malin Johnsson 
info@arlovsbi.se 

Material-, Webb- och 
Fotbollsskoleansvarig 

Annika Berlin Svensson 
material@arlovsbi.se 
fotbollskola@arlovsbi.se 

Sponsring 
Event 

Linda Håkansson 
sponsor@arlovsbi.se 
evenemang@arlovsbi.se 

Funktionärer 

Gunnar Carlsson 

Jolanta Monsert 
jolanta.monsert@arlovsbi.se 

Mathias Johansson 
mathias@arlovsbi.se 

Jeanette Hoeing    Bosse Svensson 

Magnus Svensson 
magnus@arlovsbi.se 

Git Riboe     Conny Nilsson      Jimmy Mattsson    Linda Håkansson  

Cup-gruppen 

Kansliet 
Verksamhet 

Verksamhet 
Ekonomi 

Fotbollsansvarig 
seniorfotboll 

Domaransvarig Ungdomskoordinator 

Jim Ringgeberg 
jim@arlovsbi.se 

mailto:info@arlovsbi.se
mailto:material@arlovsbi.se
mailto:fotbollskola@arlovsbi.se
mailto:sponsor@arlovsbi.se
mailto:evenemang@arlovsbi.se
mailto:jolanta.monsert@arlovsbi.se
mailto:mathias@arlovsbi.se
mailto:magnus@arlovsbi.se
mailto:jim@arlovsbi.se
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Bildarkiv . 

Till minne av Christer Hansson…… 
ABI:s Ledare 2018 

P01/02

Adman Lovic 

Edin Kapo

Seniorer, HERR Seniorer, DAM 

P04 P05 

P07 P08 

P09 P10 

FOTBOLLSSKOLAN 2011/2012 

Mohammad       Sabina Porobic 
Abdul Rahim Hansson 
TRÄNARE LAGLEDARE/TRÄNARE 

Björn Häggsgård     Besim  Djemsiti 
TRÄNARE   

Joakim Christiansen   Henrik Tullberg      Arisa Tullberg 
TRÄNARE TRÄNARE        LAGLEDARE 

Fredrik Jönson    Bosse Svensson      Maria Knezovic      Jarek Brzezinski     Martin Ström 
TRÄNARE     TRÄNARE      LAGLEDARE             TRÄNARE        TRÄNARE 

Jimmy Mattsson 
HUVUDTRÄNARE 

 Henrik Sonesson 
TRÄNARE 

Jim Ringgenberg 
HUVUDTRÄNARE 

Marie Lambrén 
LAGLEDARE 

Magnus Svensson 
TRÄNARE 

Conny Nilsson 
HUVUDTRÄNARE 

Annika Berlin Svensson 
LAGLEDARE 

Mathias Johansson 
HUVUDTRÄNARE 

Marie Lambrén 
LAGLEDARE 

Jim Malmqvist 
ASS.TRÄNARE 

Stavros Mpatsiaris 
HUVUDTRÄNARE 

Roland Grönvall 
LAGLEDARE 

Mikael Strandh 
MÅLV.TRÄNARE 

Christoffer Svensson 
ASS.TRÄNARE 

Göran Vansca       
 Målv.tränare - ungdom                    
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Bilder från 201…….. 

KENNETHS SOLARIUM 
annons 

KENNETHS SOLARIUM 
annons 

Kenneths 
Hårvård  

och  
Solarium 

040 – 43 33 64 
Dalbyvägen 1 

Solning 25 minuter från 30 kr 

Bilder från 201……..Bilder från 201……..

Välkommen till CIRCKE K i Arlöv 
Kronetorpsvägen 8 (vid Burlövs Center) 
Tel. 040 – 43 37 30 

Hantverkareg. 4  . 232 34 . Arlöv . 040-77032

TRYCKERI I ARLÖV

Vi designar, producerar samt monterar 
bildekor helt efter era önskemål.

Vi arbetar med dekor för alla typer av fordon, stora som små. 
Lastbilar, husbilar, bussar, släpvagnar, mopeder ed.

Investera i en effektiv 
reklamplats på ert fordon 

skicka en offertförfrågan till
info@kipro.se eller via vår 
hemsidan www.kipro.se



34 

Styrelse 

Huvudsponsor: Burlövs Bostäder  
Storsponsor: Nordic Sugar 

Mellansponsor plus: Interputs AB 

Malmö Byggnadsplåtslageri 
Ringtjänst 
Rotationsplaten 
Salong Valencia 
Stanno 
Ståhl Keramik 
Sportfotosyd 
Team Sportia 
TW Salong 
(3) Screen Tryck AB 
Zarra Städ 
Zeta Display 

Arlövs Blomsterhandel 
Arlövs Reklam 
Burlövs Nyheter 
CCIT 
Circle K Arlöv 
Docusyd AB, Xerox 
Hamburg Resor.se 
Heinex AB 
Hr Björkmans Entrémattor AB 
Kenneth’s Hårvård och Solarium 
KIPRO 
Magilly´s 

Jolanta Monsert 
Ordförande 

Linda Håkansson 
Vice ordförande 

Annika Berlin Svensson 
Ledamot 

Mathias Johansson 
Ledamot 

Karl Fredrik Hjertberg 
Ledamot 

Roland Grönvall 
Suppleant 

Marie Lambrén  
Suppleant 

styrelsen@arlovsbi.se 
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ABI-bladet möter… 

Joakim Christiansen 
Sponsor och ledare 

Vem är Jocke? 

Många känner nog igen mig som 

”Jocke fönsterputsaren”. Jag 

startade min firma, Interputs AB, 

2009 och sedan 2016 arbetar jag  

på heltid med min firma. 

Jag är en positiv person som 

försöker sprida glädje till min 

omgivning. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Vara sponsor samt ledare i 

föreningen, hur funkar det? 

Det är lite som att ha kakan men 

samtidigt få äta den. 

Varje krona går till verksamheten 

och det var hela syftet när jag 

bestämde mig för att sponsra. 

Jag tror på föreningslivets arbete 

och att den behöver vårdas 

ekonomiskt. 

Alla som är ledare i föreningen kan 

nog skriva under på att den  

bekräftelse man får av barnens 

utveckling är värd allt. 

Så svaret på frågan är att det 

fungerar utmärkt, bättre än vad jag 

kunde förvänta mig. 

  
Vad brinner du för? 

En massa olika saker men det 

viktigaste är nog alla människors 

lika värde. 

  
Fritidsintresse? 

Tid för egna intressen är väldigt 

begränsad, men om tillfälle ges går 

jag gärna på fotboll, hockey eller 

trav. 

När började dit intresse för fotboll? 

Min morfar som är min förebild i  

livet tog med mig på en MFF match 

vid kanske 7-8 års ålder. Kan inte 

säga att jag var direkt intresserad  

av matchen, mest för omgivningen 

och staketrävarna. 

Men när jag förstod fotboll så var 

fast. Men jag kommer inte ihåg hur 

gammal jag var då. 

Har du varit aktiv spelare själv? 

Jag har utövat många sporter, den 

sport som jag var längst aktiv i var 

handboll. Jag inriktade mig på att 

vara målvakt i tron om att inte 

behöva göra så mycket. Det var  

en rejäl miss. 

 
Varför ville du bli ledare? 

Genom att utveckla andra utvecklar 

jag mig själv. 

 
När blev du ledare och varför? 

Jag blev det för ca 2 år sedan. Jag 

blev det först och främst för att 

hjälpa Henrik som stod där ensam 

med typ 30 kids. 

 
Vad ger det dig för energi och 

motivation? 

Sätter upp mål och delmål. Resan 

mellan delmålen ger mig 

motivationen och energin får jag 

genom min utveckling. 

Familj? 

Sambo Malin 

Alvin 8 år 

Oliver 5 år 

Felix i magen och förväntas att se 

dagens ljus i juni. 

 Vad gör du på dagarna? 

Jag bedriver en fönsterputs firma, 

Interputs AB med säte i Arlöv, 

putsar fönster och bygger upp 

verksamheten med hjälp av några 

medarbetare. 

Varför gillar du ABI? 

Jag gillar ABI för att där har alla en 

möjlighet att utvecklas och umgås. 

  

  

 

Bildarkiv… 



Arlövs Boll & Idrottsförening har i 
över ett sekel bedrivit 

fotbollsverksamhet 
för barn och ungdomar. 

En av våra målsättningar är att 
erbjuda dessa en intressant, 
utvecklande och fostrande  

fritidssysselsättning. 
Vi är oerhört beroende av våra 

samarbetspartners stöd. 
Om Du också vill vara med, 

vänligen kontakta kansliet för 
närmare  

information om samarbete.  
 

 
Tel.nr:             
 040 – 43 05 66 

 
E-mail:            
sponsor@arlovsbi.se 

SPONSRING 
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…………………………….. 

www.docusyd.se www.docushop.se  

 

Arlövs BI tänker på miljön! 

Vill du vara med och värna om miljön  
och samtidigt stödja  Arlövs BI? 

Lämna alla utländska burkar och PET-flaskor 
till ABI som i samarbete med RETURPACK tar 
hand om ej pantbara burkar och plastflaskor! 

 

Lämna dina burkar och plastflaskor 
(hela, skadade eller tillplattade) 

på vårt kansli  på Kronetorpsvallen! 

http://www.docusyd.se/
http://www.docushop.se/

