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ETT DELAT SAMHÄLLE
Sedan Viken fått sin kringfart är det
ingen av kommunens byar som är så
kluven som Nyhamnsläge. 111:an, den
stora genomfartsleden delar byn i två
hälfter, båda lika viktiga för helheten.
På ena sidan ligger skolan, affären med
postservice och en del andra butiker.
På andra sidan finns äldreboende,
hamn och badstrand. Rörelserna längs
och tvärs vägen är talrika – speciellt på
morgnar när barn som skall till skola
tävlar med bilåkande arbetspendlare
och under hela sommaren när
turisttrafiken väller fram som en fors.
Även med Vägverkets restriktiva mått
betraktas belastningen på vägen som
hög. Under åren har det presenterats
flera förslag till förbättrande av
trafikmiljön. Den gemensamma tanken
har varit att man skulle erbjuda gångoch cykeltrafikanter säkra möjligheter
att röra sig på båda sidor och att man
skall vidta åtgärder mot alltför snabb
trafik.
Vägverket vill gärna bygga och
förbättra vägar men saknar pengar.
Även om de förstår våra synpunkter så
är den bistra verkligheten att det finns
lika angelägna projekt på andra håll i
Skåne. Kommunen har fullt upp med
att underhålla de egna vägarna men på
senare tid, och efter flera
uppvaktningar, har insikten om våra
behov i Nyhamnsläge vaknat. –

Skolans föräldraförening har fått
utfästelse om förbättringar av
trafikmiljön vid Brunnbyvägen och i ett
sammanträde med Vägverket i början
av november har vi i byföreningen fått
positivt gensvar och stark uppbackning
från gatukontoret som vill medverka i
våra planer. – Bollen ligger nu hos
Vägverket med konstaterandet att våra
krav är både motiverade och rimliga. –
Vi har skäl att tro att trafikmiljön
äntligen kommer att förbättras. De i
byn som vi huvudsakligen har att tacka
för detta är Joachim Runesson och
Ingrid Herrström som envetet arbetat
på att ta fram underlaget till våra
diskussioner.
Gott hopp alltså om att byns östra och
västra sida skall komma närmare
varandra och inför det nya året hoppas
jag också på ett gott samarbete med
byns alla olika föreningar:
Vägförening, Byalag, Föräldraförening
och Pensionärsorganisationer.
En God Jul och ett Gott Nytt År önskas
alla i byn.
Nyhamnsläge 17 november 2007
Bo Brantmark
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BRYGGAN KLARADE
NÄSTAN STORMEN –
I mitten av september – en vecka före
planerad bryggupptagning – kom
stormen tillsammans med högt
vattenstånd. Vågorna sköljde över
badbryggan men framförallt tog de tag
på undersidan. Nästan alla ”trallorna”
lyftes av och spolades i land där de

återfanns längs hels stranden bort till
Stora Skär där vi också bärgade
badflotten.
Trätrappan demolerades och den inre
delen av plattformen längst ut bröts
delvis sönder, MEN själva den
ursprungliga bryggkonstruktionen
klarade sig. Pålarna stod där vi ställt
dem och ramverket som binder dem
samman och leder ut till plattformen
höll för påfrestningarna.
Eftersom grundkonceptet är hållbart
har vi föresatt oss att bryggan inte bara
skall återställas utan så långt det går
också förstärkas och förbättras.
Vi tänker bygga en ny ram för
plattformen längst ut. Delvis skall vi
använda grövre

virke men framförallt skall vi se till att
de stålband som binder samman de
olika delarna blir mer gedigna. Ett skäl
till att vågorna tog så hårt på den inre
delen av plattformens ram var att
några trallor blev liggande och styrde
in vågorna mot den bärande ramen. Vi
skall därför se till att de nya trallor som
kommer på plats lättare lyfts bort av
stormen om den än en gång kommer
före oss själva.
Den gamla trätrappan som varit
populär främst för äldre och för barn
bör ersättas med en rostfri för att vi
skall slippa ideliga reparationsarbeten
och de risker en trasig trappa för med
sig. En hel del av ”trallorna” måste
lagas. Mycket arbete kan göras av
frivilliga krafter men mycket kräver
professionella insatser.
Allt detta kommer att kräva pengar.
Totalt rör det sig om kostnader i
storleksordningen 100-150 000. En del
finns från tidigare donationer men
skall vi klara de planerade arbetena
kommer vi att behöva en betydande
kassaförstärkning.
Vi vädjar därför om DITT BIDRAG
Vill Du att vi också framöver skall ha
en lika fin brygga så kom med en liten
”donation” till byföreningen.
Använd helst bifogade inbetalningskort
och glöm inte att skriva vem Du är. –
Eller kontakta någon i styrelsen.
Kanske kan det vara en god idé att som
julklapp ge bort ett ”gåvobevis” som vi
gärna utfärdar i mottagarens namn.
Bo Brantmark
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Värmepumpar
Vi har värmepumparna för ER bostadsägare i Nyhamnsläge
Gör som andra, köp en pump av oss
Bli varm i vinter och spara samtidigt på elen
Kom till oss, kom och se vår
informationsfilm om värmepumpar
stå utanför och se, eller kom in i värmen, ta en kopp kaffe
diskutera tankar och funderingar
Mvh
Nya Österberg & Bengtsson VVS AB
Eleshultsvägen 33
260 41 NYHAMNSLÄGE
ÖPPET TID
MÅN-FRE 16.30 – 18.00
LÖRD 11.00 – 13.00
TFN : 042-330 670
Brunnby Fotbollförening bedriver sedan
många år en aktiv fotbollsverksamhet på
idrottsplatsen i Nyhamnsläge. Under 2007
har föreningen ställt upp i olika
seriesammanhang med, förutom tre
seniorlag, 19 st ungdomslag, både pojkar
och flickor. Föreningen har ca 380
medlemmar som ideellt är engagerade i
föreningens olika aktiviteter, vilket gör
Brunnby Fotbollförening till en av
Kullabygdens största föreningar.
I oktober klarade BFF’s A-lag kvalet och
tog sig till div. 6.
För att föreningen ekonomiskt skall kunna
drivas genomförs årligen en loppmarknad
på idrottsplatsen. Hela året hämtas loppor
av medlemmarna som säljs ut den 3:e
söndagen i juli varje år. Klockan 13:00
öppnas grindarna för den vanligtvis
välbesökta loppisen - överskottet går till
Kullabygdens ungdomar.
Ulf Herrström, ordförande
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Säkrare väg genom Nyhamn
Tekniska förvaltningens gatuavdelning och Vägverket kommer tillsammans att titta på de
idéer byföreningen lagt fram angående trafiksäkerhetsåtgärder för väg 111. Sannolikt kan
några av arbetena utföras redan nästa år.
Det handlar då om upprustning och förbättring av befintliga övergångsställen samt en
eventuell förlängning av gång- och cykelbanan som löper öster om väg 111 längst norrut i
Nyhamn. Gång- och cykelbanan förlängs söderut till Nyhamnsskolan och befintliga
övergångställen får bl. a. bättre belysning och förses med mittrefuger i de fall detta saknas.
Därefter kommer det troligen att dröja ett par år till innan Vägverket ser över resterande
delar. Exempelvis har en s.k. tätortsport strax norr om Nyhamnsläge diskuterats. En del
problem åtgärdas alltså ganska snart medan en del dröjer.
Vi är dock nöjda med den prioritering som gjorts och med kommunens handlingskraft.
Joachim Runesson
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Nya medlemsavgifter 2008
Det nya året börjar alldeles snart– det gör också att det är dags för medlemsavgiften för år 2008.
Fortfarande är den låga 100 kronor för enskild medlem och 200 för familj.
Men utrymmet är mycket stort för ytterligare bidrag till reparation av bryggan. Var frikostig – hjälp
oss att behålla den fina badtradition som har växt fram. Använd bifogade inbetalningskort. Glöm inte
att skriva ditt namn.

Går du i presenttankar? Ska du ge något till någon som har
allt? Då har vi ett förslag. Skänk en insättning på byföreningens
Tångfond, Bryggfond eller Nyhamnsbladet. Lätt att göra: sätt in
valfri summa på postgiro: 67 66 21 – 6. Märk inbetalningen: från vem
och vilken summa och till vilken fond.
När du sedan ska ge bort det, kontaktar du oss, så skriver vi ut det
lite snyggt och det är klart att slås in och ges bort för att
glädja. Det är ju vi medlemmar som genom våra bidrag gör det möjligt
att göra det lilla extra som gör vår by levande – fester, bryggan
och granen för att nämna några exempel.
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Ny handlare i byn
ICA Skeppet har fått en ny ägare. Han heter Erik
Ahlskog, är 30 år och kommer närmast från
Örebro.
När vi träffar Erik är det bara hans tredje dag ”på
nya jobbet”. Skeppet är hans sedan 26 november.
I våras tog han över en butik i Örebro, men när
tillfället att köpa en butik i Skåne dök upp kunde
han inte motstå det. Att flytta till Skåne var en
dröm han burit på en längre tid. Med fru och en
liten ettåring ska Erik sätta sina bopålar i
Ramlösa.
Alltsedan lumpen har Erik arbetat inom ICA, bl a
som butiks- och färskvaruchef. Och det är ICA
som gäller, en gång ICA alltid ICA. Skeppet är en
ICA-Nära butik där det naturligtvis inte finns
utrymme för ett sortiment som en stormarknad,
men Erik lyssnar gärna på kundernas önskemål.
Det finns ju en allmän uppfattning i vår by att
Skeppet är en dyr butik att handla regelbundet i
och Erik kommer därför att se över
prissättningen, men han betonar att kunders
köptrohet är en avgörande faktor för
verksamheten.

”Vi skulle aldrig överleva om alla våra kunder
bara köpte mjölken och tidningen hos oss och
resten någon annanstans. Med butikens
kringtjänster och service kommer vi alltid att
vara dyrare än t ex stormarknader. Våra trogna
kunder som accepterar detta och regelbundet gör
större inköp hos oss är otroligt viktiga”, säger
Erik.
”Vi skall hela tiden sträva efter att upprätthålla
och förstärka följande budskap/omdömen”
! Kvalité
– rätt varor till rätt kvalitet
! Service
– bra öppettider, rätt sortiment
! Omtanke
– tillmötesgående personal
som alltid anstränger sig för att hjälpa
kunden
! Butiksglädje – ännu gladare & trevligare
personal och ännu nöjdare kunder
Även fortsättningsvis kommer Skeppet att ha
varor från lokala och näraliggande leverantörer
och man skall även kunna handla ”hemlagade”
produkter i delikatessen.
Åke Sennström och Ingrid Herrström
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Bild: Åke Sennström

God jul och gott nytt år från
oss alla på Ica Nära Skeppet!
Kom in och beställ något gott från
vårt butikskök! Perfekt i julstöket!
SILLATÅRTA
HEL
10-12 PORT

199:HALV
5-6 PORT

110:-

SMÖRGÅSTÅRTA
LAX/RÄKOR
10 PORT.

199:-

JULTALLRIK
2 SORT SYLTA, 2
SORT RÖKT KORV,
LEVER-KORV 3 SORT
SILL, ÄGG, RÖKT
LAX, 2 SORT OST,
HEMKOKT
JULSKINKA, KÖTTBULLAR, RÖDBETSSALLAD

DET FINNS
FLERA SORTER…

70:-

Välkommen till vår butik!
/Erik med personal

Skeppet
Julafton 09-14
Juldagen 09-18

Öppet 9-20 alla dagar
Nyårsafton 9-18
Nyårsdagen 9-18
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JULSTJÄRNOR
Enbenta ……..…19,90
Grenade fr……..39,00
Mini……............. 16,95
HYACINTER 17,95
Köp 3 st för 45.00
AMARYLLIS
Från 79,00
Köp 2 st och få 20,00 rabatt
Alltid frächa snittblommor o
krukväxter

ANNORLUNDA JULGRUPPER
Beställ gärna i god tid
Dörrkransar, mossa
granris, tallris, ene
MÅNGA NYHETER
Välkomna till
Danuta o Ingemar
STRANDBADENS
HANDELSTRÄDGÅRD
Krapperupsvägen 48
Tel 042-345 115

TULPANER I SNITT
JULTAZETTER
Jultulpaner i kruka från ca 10 dec

Månd-fred 09.00-17.00
Lörd . 09.00-13.00
Sönd-stängt
OBS. Sönd 23/12
extra öpp: 10.00-13.00
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Bä.. bä.. vita.... i sambatakt
När hade du fem apor hoppande i sängen
sist? Eller balanserade en pingisboll på
näsan? Eller när hörde du senast ”Bä bä
vita lamm” i sambatakt?
Ifall du hör till dem som var på biblioteket
i Nyhamnsläge och lyssnade på BengtGöte Bengtsson den 24/11, så är det i varje
fall inte så länge sen. Bengt-Göte bjöd på
både ringdans, allsång och musik
tillsammans med barnen i publiken. Och
den som fick plocka upp ett mysigt litet
djur ur hans blåa sångpåse, tyckte säkert
att det var extra roligt.
Men mest spännande var väl ändå när alla
barn och vuxna hjälptes åt att trolla in en
massa fina färger i en målarbok, och när vi
lyckades få dem att försvinna igen... Eller
var det kanske när Andrea alldeles själv
trollade fram ett fint vitt ägg ur en svart
duk? Det var dagens magiska ögonblick!

Bildtext: Magiskt ögonblick: Andrea Cronberg
trollar fram ett ägg ur Bengt-Göte Bengtssons
svarta duk.

Nyhamn Data

din IT-leverantör

Nyhamn Data AB
Storgatan 53 C
263 31 HÖGANÄS
http://www.nyhamndata.se
Måndag - Fredag:
10.00 - 18.00
Lunchstängt:
12.30-13.30
Lördag:
10.00 - 14.00
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Gott och blandat
i vår by
Hur många av oss Nyhamnsbor har inte
funderat på varför Helins matstuga heter –
ja just Helins matstuga? Det hörs som
vilket vanligt svenskt efternamn som helst,
men jag har ju förstått långt tidigare att
dom härligt goda och väldoftande
pizzorna och kebaberna från byns enda
restaurang inte bara kan härstamma från
vilken vanlig svensson som helst (förlåt
uttrycket, ni som råkar heta just så). Det
måste vara någon annan hemlighet bakom
den dragningskraft som detta Nyhamns
”centrum” utövar bland annat, eller
kanske framför allt, på våra ungdomar.
Men idag, när jag pratade med Ragip
Cengiz och Elife Peker Cengiz, som äger
matstugan, fick jag veta hemligheten!
Helin – eller Hêlìn som det egentligen
stavas – är ett kurdiskt flicknamn, som
betyder fågelbo!

uppfattning jag har fått om matstugan och
dess ägare. Och det vill inte säga lite att
åtminstone mina ungdomar har beordrat
mej att inte hämta pizza någon annanstans
än på ”grillen”, som matstugan
fortfarande ibland får heta, trots att det var
sex år sen den egentligen hette så.
Då, 2001 nämligen, tog de nuvarande
ägarna över, och sen dess har de satsat
mycket tid och kraft i sitt gemensamma
projekt. Detta har gett utdelning – faktiskt
bättre än väntat - i form av många nöjda
och trogna kunder och ett stort antal
stamgäster (till vilka jag också räknar mina
egna barn). Restaurangen drivs som ett
riktigt familjeföretag, trots att både Elife
och sönerna sysslar med annat vid sidan
om. Elife arbetar som tolk och sönerna
studerar/går i skolan.

Jaha, och varför döper man sin reataurang
till just fågelbo då, fundreade jag vidare,
men kom snart på svaret. Hur är ett
fågelbo? Jo, det är en varm, ombonad
plats, där hela (by-)familjen kan samlas,
där det finns plats för alla ”ungar”och där
det (nästan) alltid är öppet. Och där
fågelmamma och fågelpappa outtröttligt
jobbar för att skaffa fram den allra godaste
maten till nästinvånarna....
Ja, inte vet jag om Ragip och Elif tänkte så,
när dom kom från Turkiet till Sverige och
valde att satsa på att få oss Nyhamnsbor
att upptäcka det goda i kebab, lahmacun
(= turkisk pizza special, som jag fick
smaka...mmm...) och förstås ”vanlig”
pizza. Men jag tycker i alla fall att det
stämmer väldigt väl överens med den

Och på min fråga om familjen tänker
stanna kvar i Nyhamn får jag ett
betryggande svar: Elife: Ja, vi tänker
stanna kvar, såvitt ingetr oförutsett
inträffar. Ragip: - Javisst, jag älskar
Nyhamnsläge!
Kristina Möser
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Låt oss ta hand om
ditt hår
Salong Ulla
Nyhamnsläge
042-344661
Ulla Annika Mikaela
Obs! elevarbeten till pangpris
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Föräldraföreningen vid Nyhamnsskolan
Föräldraföreningen som engagerar sig

Föräldraföreningen fungerar som en länk mellan föräldrar och skola. Genom att
lyssna på våra barn och alla som är involverade i deras närmiljö försöker vi ta
tillvara på de idéer och önskemål som stärker och förbättrar trivseln i skolan.
Vi behöver bli fler!
Ju fler föräldrar som står bakom förslagen, desto mer kan vi påverka.
Vill du veta mer? Gå in på skolans hemsida, http://intraweb.utb.hoganas.se/
Nyhamnsenheten/ Presentation/Föräldraföreningen.

I behov av
extra förråd?
Vi har nu möjlighet att erbjuda förråd i storlekar mellan 3 - 12 kvm till
privatpersoner och företag.
- Du kan hyra från en vecka upp till obegränsad tid.
- Lokalen har larm och patrulleras av väktarbolag.
- Låset till ditt förråd är elektroniskt och bara din programmerade
säkerhetsbricka fungerar för öppning och stängning.
Förrådsstorlek
Volym
Vad får plats?
Kostnad/månad
3 kvm
9 kbm
45 flyttlådor
450 kr
6 kvm
18 kbm
Mindre lägenhet
690 kr
9 kvm
27 kbm
3-rums lägenhet
900 kr
12 kvm
36 kbm
Normal Villa
1 190 kr
Övriga storlekar efter överenskommelse. För företagskunder tillkommer
25% moms pä ovanstående hyreskostnader. Första hyran betalas före
tillträde, därefter faktureras hyran månadsvis i förskott.
Kontakta oss på tel: 0761-30 08 40
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Vatten och vind i Nyhamnsläge
Nyfikenheten bakom höstens händelse som fick
vår fina badbrygga att råka illa ut fick mig att börja
fråga runt och nysta lite om väderförhållandena
bakåt i tiden. Förhoppningen var att genom att
känna till sin historia kan man lära sig om
framtiden. Ett flertal personer rekommenderade
mig att prata med den nu pensionerade trevliga
sjökaptenen Rolf Andersson och hans
charmerande fru Ulla. Detta visade sig vara
mycket goda råd. Ulla som härstammar från
Lerhamn och Rolf från Lerberget har sedan 1947
varit bosatta i norra Nyhamnsläge vid
strandkanten och är såldes väl rustade med
erfarenhet, kunskap och minnen.
Jag tillbringade en förmiddag tillsammans med
dem och fick mycket fin information och insåg
snart att det inte är så lätt att sammanfatta väder
och vind som jag hade trott. Däremot fick jag ta
del av många roliga och spännande minnen från
förr och kunskap om vår bygd.

Vad jag lärde mig om vädret och förhållandena
som påverkar oss kan sammanfattas på följande
vis. Det är på inget sätt någon meteorologisk
korrekt beskrivning utan snarare hur jag
uppfattade den information jag fick.
Kustlinjen i sig störs mest av vattenståndet i
kombination av vågor. Som värst drabbat är vi när
vinden ligger på från nordväst och vattenståndet
stiger (vattenståndet påverkas naturligtvis mycket
av strömmarna genom Öresund till och från
Östersjön). Vid dessa tillfällen blir det en kraftig
erosion där vattnet är djupt och där det är en
brant strandlinje, men där vi har det långgrunt
byggs det på med mer sand. Således kan man
säga att det tas från de brantare och ges till det
flackare i ren Robin Hood anda. Det som
påverkar erosionen kring kustlinjen i norra
Nyhamnsläge är dom specifika
markförhållandena som råder där. Ett tunt lager
matjord vilar på ett rejält lager mal.
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För att skydda mot erosionen läggs stora stenar
ut längs med strandkanten. Detta är ett
kontinuerligt arbete som behövs göras för att
skydda strandlinjen. Stenarna har hittills hämtats
från gärdsgårdar och dylikt då dessa har tagits
bort, men numera bevaras dom av kulturminnes
skäl så andra lösningar måste finnas. Högt
vattenstånd i kombination av kraftiga vågor
påverkar erosion mest.
Kustlinjen i norra Nyhamnsläge har påverkats
rejält under historien. Mest känt är Julastormen
1902. Det var natten mellan julafton och juldagen
då ett rejält oväder sköljde bort vägen Gröningen
som gick längs med havet från hamnen upp till
Svartahalla. Andra kända exempel är Norra
Nyhamnsläge har mycket att tacka grundet
utanför norra fäladen; “Gaddeboen”.
Detta grund dämpar mycket av vågorna från N/V
och skyddar kustlinjen.
Ovädret 1967 då bland annat svart-tallarna
försvann från Kullaberg och 1980 då kustlinjen

nedanför korsningen av Brovägen och Per
Cronbergs väg blev ett stort hål.
Oväder är vanligast på hösten, men undantag
som kraftiga oväder tidig vinter kommer då och
då.
Det finns ett tydligt samband mellan
höststormarna och varm sensommar som värmer
upp vattnen. Effekterna av stormarna är oftast
inte så kraftiga uppåt land om dom inte inträffar
på vår eller sommar när löven ger vinden något
att gripa tag i. Då kan det dock gå riktigt illa.
Oväder håller ofta i sig i dagarna 3. Det finns ett
gammalt uttryck från Lerhamn: “Om en storm inte
varar i 3 dagar kommer den snart igen”
Vid min fråga om vad dom trodde orsakade
skadorna på vår badbrygga var svaret klart och
tydligt: Högt vattenstånd, höga vågor och tång
fick bra grepp om den övre delen av bryggan och
kunde således lyckas skada den övre delen.
-

Göran Källmark

Höststormen den 15/9-2007
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K A L E N D A R I U M
Valborg Sedvanligt firas Valborg på
Fäladen norr om Nyhamn. Inför Valborg
är man välkommen att bygga bål med ris
och grenar. Scouternas fackeltåg tänder
bålet.
Midsommar Dans kring stången, årets
badare utses. VÄLKOMMEN med förslag!

Styrelsens medlemmar,
mailadress finns på hemsidan.
NAMN

TELEFON

Bo Brantmark

34 41 47

Ingrid Herrström

34 42 27

Kristina Moeser

34 53 04

Jan Bäckström

34 52 62

Göran Källmark

34 54 33

Susanna Linander

34 46 19

Jan Malmberg

34 51 38

Per-Axel Roth

34 48 47

Åke Sennström

34 40 53

Olof Suneson

34 51 91

Bruksgatan 31,
fr o m 1/1-08 finns vi i Småbåtshamnen
ÖPPETTIDER:
må – fre 10 - 18 lördagar 10 – 15 söndagar 11 - 14
(eller när flaggorna hänger ute)
TELEFON: 042 – 34 3 180

www.sjobutiken.se

www.nyhamnslage.nu
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