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SKÖNA VÅR
VÄLKOMMEN!
Tack Bosse! Du har gjort ett fint arbete som
ordförande i Byföreningen. Det har varit
inspirerande att tillhöra styrelsen när du varit
ordförande. Jag är helt säker på att ditt engagemang
för Nyhamn kommer att fortsätta och vi har glädjen
att ha dig kvar som styrelseledamot. I samband
med årsmötet i mars önskade du avgå som
ordförande och jag fick förtroendet att bli ny
ordförande.
Nu kommer äntligen våren efter en ovanligt
solfattig vinter. Idag klippte jag gräset för första
gången i år. Det var inte utan en del vedermödor.
Trots nytt tändstift ville inte min gräsklippare
starta. Gick över till grannen Håkan och fick låna
hans. Efter drygt halva klippningen föll ett hjul av.
Gick till grannen Sören som vågade låna ut sin och
jag kunde klippa färdigt. Sören fick tillbaka sin
klippare hel! Varför berättar jag om min
gräsklippning som genomfördes tack vare snälla
grannar? Jo, för att peka på vad vi kan göra tack
vare att vi ställer upp för varandra.
I mitten av september drabbades vi av höstens
första storm. Vår populära och alltid välutnyttjade
badbrygga fick svåra skador. För att bryggan skall
kunna brukas i sommar krävs det mycket arbete och
pengar. Faktum är att pengarna är det minsta
bekymret. Vi får ett bidrag från Höganäs kommun
på 50 000 kronor och vi har även fonderade medel.
I samband med reparationen kommer vi att göra en
del förstärkningar och skaffa en ny trappa i
aluminium eller galvaniserat järn.
Vårt största bekymmer är brist på arbetskraft. Det
finns inte pengar till att anlita ett företag som gör
allt arbete. Det behövs frivilliga arbetsinsatser från
alla som kan hjälpa till. Tänk vilken glädje du
bidrar till genom att ställa upp och arbeta på
bryggan under en eller två lördagar. Hitintills har
det vid de flesta tillfällen varit 5 - 6 herrar hälften
50+ och andra hälften 60+. Vid några få tillfällen
har det kommit en eller två som endast varit 40+.
Vi skall se det som positivt att vår badplats inte är
en kommunal badplats. Om den varit det skulle den
vara utmärkt på turistkartor, vägskyltar som leder
besökaren rätt och en parkeringsplats som inte

finns. Påföljden skulle bli att en fin sommardag är
byn igenproppad av bilar parkerade av badsugna
besökare utifrån. Detta ska inte uppfattas som att
tillfälliga besökare inte är välkomna. Naturligtvis är
de välkomna. Men det trevligaste är att vi har den
som byns badplats och tacksamt tar emot ett bidrag
från kommunen.
Den 10 maj klockan 10.00 har vi iläggning av
bryggan och städning av stranden. Tag med
kaffekorg och låt oss göra det till ett par trevliga
timmar för hela familjen. Vi arbetar med
bryggan till kl.13.00. Om vi inte är klara då
fortsätter vi på söndagen den11 maj kl.13.00. De
starkaste i familjen kan hjälpa till med bryggan och
de fullt inte lika starka hjälper till med
strandstädningen. Blir vi tillräckligt många så tar
det inte lång tid. Det handlar kanske om ett par
timmar.
När sedan vi gjort vår insats kan HA-bygg komma
och göra den mer professionella insatsen för att
förstärka konstruktionen, fästa stege och mycket
annat som behövs för att vi alla ska få en bra och
säker badbrygga. Om så många som möjligt ställer
upp så räknar vi med att bryggan ska vara klar till
nationaldagen den 6 juni.
Nyhamnsläge den 2008-04-14
Olof Suneson
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EN PERSON
av Ingrid Herrström

Nyhamns Byförening ska byta ordförande och
vad passar då bättre under rubriken EN
PERSON ?
Jag ska hälsa på Bosse Brantmark på
Rorsmansvägen, här bor han med frun Inger
sedan mitten på 80-talet. Huset har tillhört
Ingers familj.

utvecklingen av ”sluta röka”-tuggummin. På
60-talet var Leo ledande i forskningen och
tillverkningen av psykofarmaka och det var i
det arbetet som intresset för psykiatrin väcktes.
En revolution, menar Bosse, med den effekt de
nya medlen haft på behandlingen av de
psykiska sjukdomarna, och nämner framförallt
de antidepressiva läkemedlen, som bland
annat minskade antalet självmord.
Bosse har nu, när han slutar som ordförande i
byföreningen, fortfarande en del åtaganden:
sekreterare i föreningen för kallbadhuset
Kvickbadet, ledamot i Utbildningsnämnden,
förvaltare eller god man för ett par individer
som inte klarar sig själva och nytillträdd
sekreterare i Höganäsmoderaterna. Det räcker,
säger Bosse.
Lägg till det en och annan golfrunda, fru, barn
och barnbarn, vänner och resor, ja då lär tiden
nätt och jämt räcka till.
Vad är bäst med Nyhamn?
Att det inte är
perfekt! Allt finns: strand, by, skyddat och
lugnt – men inget så bra att det orsakar en stor
tillströmning av folk utifrån. Priser drivs inte
upp.

När man stiger trapporna ner till huset kan
man, på en skylt som sitter på en mindre
byggnad, läsa: Dr Bo Brantmark. Bosse är
psykiater och Inger sjuksköterska (numera
pensionerade). Tills för 5 år sedan fanns här en
mottagning, som Bosse och Inger drev
tillsammans, deras specialitet var
hypnosbehandling, men även kroppsliga
krämpor behandlades. Mottagningen med sitt
avskilda läge, gjorde att många som arbetade
inom vårdande och sociala yrken, sökte sig till
dem. Innan dess höll de till i Sparbankshuset i
Höganäs under 10 år. Man skulle, lite
klichéaktigt, kunna säga: ”kärlek i vitt”, men
nej, säger Bosse, det var spriten som förde oss
samman. Det är snarare en kombination, för
det träffades på Alkoholmottagningen i
Höganäs.
Innan Bosse blev läkare var han mer känd som
Mr Nicorette – med ett förflutet som biolog
hos Leo i Helsingborg och mannen bakom

Vad är sämst med Nyhamn? Att det är delat
och upplevs som slutet. 111:an är fortfarande
en påtaglig fysisk barriär. Det som kan
upplevas som slutet hänger samman med att en
del familjer funnits i byn sedan urminnes tider
och att många band och relationer svetsat
samman den "gamla" befolkningen men när
man väl lärt känna denna befolkningen,
upptäcker man att den gärna välkomnar de
nyinflyttade.
Framtiden?
Fler gemenskapsband över
”gränsen” så att Nyhamnsborna känner att de
alla bor i samma by. Sillgrillningen vid
hamnen och badbryggan är två företeelser som
påtagligt ökat bygemenskapen.
Läs det Bosse skrivit om byföreningen 60 år.
/red
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Hårmodeller
sökes
Vi är två blivande frisörer som är
inne i slutfasen på vår utbildning
Vi utför allt inom modern hårvård
både herr och dam
bl.a. klipp, färg, slingor,
permanent o.s.v. till elev priser
Kom in eller ring för att boka tid
042-344661.

Mikaela

Annika

Välkomna

Salong Ulla Nyhamnsläge
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ETT STÄLLE
av Ingrid Herrström

Där Strandbaden slutar och Nyhamnsläge börjar finns Strandbadens Handelsträdgård – ett ställe ingen kan missa.
Utanför ser jag två hundar.
När jag stiger in möts jag av en fantastisk blomsterprakt, men av också krukor, dekorationer, trädgårdsartiklar,
ägg, potatis och så huskatten (en av de tre).
Så träffar jag då Danuta och Ingemar. De öppnade 1991 sin första affär, i fastigheten precis norr om den
nuvarande. Där stannade man i två år. Så upptäckte man att den nuvarande var ledig och flyttade in. Mycket
arbete krävdes för att få verksamheten i det skick man har idag. Växthusen var ordentligt nergångna och allt var
allmänt slitet. Nu är allt iordningställt och Danuta och Ingemar ler stolt. Särskilt Danuta är väldigt nöjd, hon har
alltid varit glad för blommor och har genomgått floristutbildning för att kunna göra binderier.
Danuta är annars utbildad kemist från Polen, utan erfarenhet av att driva handelsträdgård. Ingemar kommer från
Västerås, där hans föräldrar hade en handelsträdgård. De träffades i Laholm och nu har de rotat sig i
Strandbaden. Båda tycker att det fungerar fint för dem att arbeta tillsammans, det är en livsstil de trivs med.
Den huvudsakliga inriktningen är blommor (mest snitt), säsongsplantor och krukväxter. Sommarplantorna är
egenodlade, Danuta och Ingemar menar att det borgar för en god kvalité och ett bra pris. Handelsträdgården är
etablerade leverantörer till de närliggande kyrkorna och kommunen. Dessutom är man ansluten till Euro Florist,
som förmedlar blommor över hela Europa, och man både säljer och löser in Euro Florist-checkar.
I Handelsträdgården kan man också köpa närodlad potatis, tomater och gurka. Äggen kommer från den egna
hönsgården. Inga anställda finns, lite hjälp under säsong behövs dock. Nytt för den här sommaren är att man kan
erbjuda jordgubbar till självplockning.
Nu vet ni lite mer om stället som skyltar om blommor på sträckan mellan Nyhamnsläge och Strandbaden.
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NU ÖPPNAR VI PORTARNA TILL VÅRT
SOMMARPLANTSVÄXTHUS
Vi har NV-Skånes största sortimentet av sommarplantor i högsta kvalité
Du har att välja bland:
Tagetes, Petunia, Lobelia, Lejongap, Dahlia,
Tobak, Petunia, Phlox, Isbegonia, Nejlikor,
Eukalyptus, Krasse, Flitiga Lisa…
Ord. pris 3,50 kr/st
MIXA 40 st för 100 kr

Gräs, Solros, Dichondra, Margueriter
Ord. pris 20 kr/st
Köp 3 st av samma sort för 50 kr
Pelargon Zonale.
Ord. pris 22 kr/st
Köp minst 10 st och betala 14,90 kr/st
Hängpelargon, Million Bells, Sanvitalia,
Bacopa, Femtunga, Lyckliga Lotta,
Fuchsia, Helichryssum
Ord. pris 25 kr/st
Köp 5 st av samma sort för 100 kr
Surfinia, Verbena, Lobelia, Femtunga
Ord. pris 29 kr/st
Köp 4 st av samma sort för 100 kr
Finns även Perenner, kryddor, jord, gödning,
gurk- och tomatplantor. Vi har alltid krukväxter
och fräscha snittblommor.

LÖRD. DEN 10 MAJ GÄSTAR HÖGANÄS MANSKÖR
Kupong
MELLAN 11.00 – 13.00
Vi bjuder på kaffe och hembakat!
PELARGONER (ZONALE)
KÖP 10 ST FÖR 100,00 kr.
Välkomna önskar Danuta och Ingemar!
Strandbadens Handelsträdgård
Krapperupsv. 48. Tel.042-34 51 15
Öppet: Mån-Fre
Lördag 9.00-13.00

.……………………………………
Underskrift
Gäller Maj 2008

9.00-18.00
Söndag 10.00-12.00
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Navigerar du ditt företag rätt?
Vi har nu möjlighet att erbjuda alla företag kvalificerad
hjälp med företagets administration genom att vi
engagerat en revisor med mer än 25 års kvalificerad
erfarenhet från såväl stora företag som små
fåmansföretag, inom de flesta branscher, som nu
står till ditt förfogande.

Nyhamn Data
Din IT-leverantör
Nyhamn Data AB
Storgatan 53 C
263 31 HÖGANÄS
Telefon: 042-362120

Administrativt stöd - Företagsanalyser - Bokföring

Höganäs Affärsbyrå AB
Tel. 0761-30 08 40
info@hoganasaffarsbyra.se
www.hoganasaffarsbyra.se

http://www.nyhamndata.se
Måndag - Fredag:
10.00 - 18.00
Lunchstängt:
12.30-13.30
Lördag:
10.00 - 14.00

Trafikutredning för väg 111 framtagen
Vägverket har med konsulthjälp tagit fram en
utredning för väg 111 genom Nyhamnsläge
som ska presenteras för kommunen inom kort.
Byföreningens synpunkter ska ha beaktats.
Utredningen är ännu på internremiss hos
Vägverket varför de ej vill berätta vad som
konkret föreslås i den. Gissningsvis kommer
åtgärder för vägen att genomföras redan till
hösten. Sannolikt rör det sig då främst om en
upprustning och förbättring av befintliga
övergångsställen samt förlängning söderut av
den intilliggande gång- och cykelvägen i norra
delen av samhället. Troligen kan ytterligare ett
par mindre åtgärder bli aktuella i samband med
detta.
Av Joachim Runesson
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NYHAMNS BYFÖRENING – EN PIGG
60-ÅRING
Den 25 februari 1948 föddes Nyhamns Badortsförening
u.p.a. Knappt 20 år senare – 1965 – smälte den samman
med den 10 år yngre Fastighetsägarföreningen och
fortsatte sin tillvaro under namnet Nyhamns Byförening.
Helt obemärkt har alltså vår Förening just passerat sin 60års dag.
Föreningen tillkom för att man ville försäkra sig om att
stranden skulle få leva vidare och inte fördärvas av
ovälkommen bebyggelse. – Detta var före strandlagens
tid.
Man säkrade stranden helt enkelt genom att köpa upp
den. Säljare var John och Alfred Fex samt Martin
Lundholm. Köpeskillingen var 17 000 kronor och som
handpenning erlades 2 000. – Slutbetalningen gjordes
1962 då också tingsrätten i Luggude Domsaga utfärdade
en lagfart för stranden som nu fått beteckningen Bräcke
317 i Brunnby Socken. – Byföreningen och därmed vi
alla är alltså lagfarna ägare till vår strand. – Tänk gärna
på det och hjälp till att vårda din egendom.
Hur klarade man då finansieringen av detta köp. 17 000
var mycket pengar. Man utfärdade andelsbevis i
föreningen och för att bli medlem måste man inköpa
minst

ett sådant bevis à 50 kronor. Sen tillkom medlemsavgift
för ”rätten att utnyttja badstranden” och den avgiften
uppgick till 5% av hyresbeloppet för dem som hyrde ut
till badgäster. Sommargäster med eget hus fick betala
0,25% av taxeringsvärdet. Om man betänker att 50
kronor motsvarar 2 000 i dagens penningvärde, gjordes
alltså en ganska ordentlig uttaxering av medlemmarna.
Den strand vi äger sträcker sig enligt kontraktet ”i norr
till Herr Leijons boningshus, i öster till Bröderna Lundhs
plantering-Strandhem, Nils Peterssons fastighet och Otto
Wessmans fastighet, i söder till d.s.k. Tångvägen och i
vester till Öresund”.
Skilsmässan från Fastighetsägarföreningen kom 1982, då
bildades Vägföreningen Gamla Nyhamnsläge med ansvar
för vägar och huvuddelen av byns grönytor.
Vid sina nuvarande 60 år står byföreningen på egna ben,
på egna meriter. Stranden fortsätter att vara det centrala,
och har blivit så alltmer sedan badbryggan invigdes den
20 juni 2001. Bryggan har medverkat starkt till att hela
byn har blivit en enhet och gör tillsammans med
Byalagets sillgrillning på hamnen att vi kommit varandra
närmare och att samhället blivit lite rundare.
Mina bästa lyckönskningar till 60-åringen.
Bosse
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Trevligt möte
av Ingrid Herrström

Byföreningens årsmöten är ofta mycket
trevlig, men inte så välbesökta. Årets möte
den 13 mars, var inget undantag. En del
formalia drogs, som sig bör.
Bryggrenoveringen diskuterades och nya
ledamöter valdes och byföreningen fick en
ny ordförande. Så var det dags för kaffe
och smörgås och därpå underhållningen.
Vi som var där fick verkligen
underhållning. Stig Carlsson roade oss på
sitt härliga, humoristiska och satiriska sätt.
Han lät oss få inblick i hur en kreativ
konstnär arbetar när han samtidigt får
anpassa sig till de villkor som gäller när
man drabbas av stroke. Livet blir inte
omöjligt, bara lite annorlunda. Med oss
fick vi alla vars två bilder på Stigs verk, ett
trevligt minne. Dock blev det bästa minnet
Stigs härliga skratt och leende. Inte minst
med tanke på att Stig gick bort på
Långfredagen den 21 mars.
Håge Ludin är en nära och mångårig vän
till Stig, nedan kan ni läsa det han skrivit
om sin vän. Tidigare publicerat i HD.
Ocensurerat i denna tidning.
Stig Carlsson till minne
Konstnären, skulptören, formgivaren
mm Stig Carlsson, Nyhamnsläge, har
lämnat oss alla vänner och supportrar.
Stig blev 75 år.
Stig var genuin ”väschöte” född i
Lidköping och kom tidigt i lära på
Rörstrand, där han inspirerades av bl a
Gunnar Nylund. Efter studier på

Konstfack i Stockholm blev det
studieresor till Italien och Spanien. Så
småningom hamnade han som
chefsdesigner på Ifö-verken i Bromölla.
Efter många år fick han nys om det
gamla nedlagda pensionatet
Strandhem i Nyhamnsläge, som blev
hans hem, ateljé och utställningslokal.
Här kom han att skapa hundratals
stora utsmyckningar i trä och keramik
till kyrkor, sjukhus och simhallar runt
om i landet. Allt skapat med sagolik
fantasi och glädje. Vid en
födelsedagsfest döpte jag honom till
SOL-Carlsson (Stig Olov Lennart) och
var exklusiv enda, medlem i hans fanclub!
Redan vid 25-års ålder blev Stig
medlem i Rotary i Bromölla och
president 1970. Han kom att spela stor
roll i Bromöllas kulturliv.
efter flytten till Höganäs blev han 1995
medlem i Rotary i Höganäs. Här kom
han att få stort inflytande och under
senaste åren gjorde han en teckning
som föredragshållare, ofta satirisk men
alltid vänlig. Han erhöll den fina
rotarymedaljen ”PHF med safir”.
Vi hade roligt, Stig och jag, vid våra
nästan dagliga telefonsamtal där vi fick
utlopp för vår ” sjuka konstfackhumor”.
Men vi måste alltid beundra Stig för
hans glädje, tro och optimism efter den
svåra stroke som drabbade honom mitt
i en strålande karriär. Han fick en ny
styrka, sa han.
Tack Stig från oss alla – det är allt fina
minnen du lämnar efter dig!
Håge Ludin
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I behov av extra
förråd?
Vi har nu möjlighet att erbjuda
förråd i storlekar mellan 3 - 12
kvm. Förråden är belägna centralt i
Höganäs, i en större uppvärmd
lokal med hög säkerhet och god
inomhusmiljö. Alla förråd är
lättåtkomliga och som kund har du
tillträde till ditt förråd dygnet runt.
Lokalen är larmad och bevakad.

Telefon 0761-30 08 40
info@hoganasaffarsbyra.se
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Valborgsmässoafton

Varför firar vi

Trots den kyliga vinden så har vi
många tecken på att våren är i
antågande och därmed står
Valborgsmässoafton snart för
dörren.

VALBORGSMÄSSOAFTON ?

Vi firar vårens ankomst med bål,
sång och vårtal av kyrkoherde
Michael Hoff.
Alla som vill samlas vid
Nyhamnsgården för marsch mot
bålet i scouternas fackeltåg.
Kl: 19.30 Samling vid
Nyhamnsgården för fackeltåg till
bålet.
Kl: 20.00 Bålet tänds, vårtalare
och kör finns förstås på plats.

Välkommna

av Cecilia Adling –Tufvesson

På Valborgsmässoafton kommer våren!
Valborgsfirandet har medeltida anor, enligt
sägnen kommer namnet Valborg från en engelsk
kungadotter som blev abbedissa i ett kloster i
Bayern under 700-talet. Hon blev sedan
helgonförklarad och dyrkades för markens
fruktbarhet. Men firandet av Valborg har sina
rötter från folkliga fester för att fira våren
ankomst. Traditionen att tända brasor på
valborgsmässoafton kommer från mitten av
1700-tallet.
Våren börjar med Valborgsmässoafton. Då vi
ännu levde i ett bonde samhälle var det dags att
släppa ut korna på bete den 1 maj. För att djuren
skulle gå säkra i hagar och skogar så tände man
brasor för att skrämma bort alla troll, häxor,
vargar och björnar och annat otäckt som kunde
finnas i markerna.
De flesta vårsånger som vi sjunger runt
Valborgsbålet är från 1800-talet och fick sin
spridning genom studenternas vårfirande. Idag
firar vi vårens ankomst med brasa, sång och
vårtal. Det brinner eldar över hela Sverige från
norr till söder. Studenterna bär sina vita mössor,
körer sjunger ”Vintern rasat”, ”Sköna maj”
”Välkommen” och ”Vårvindar friska”. Byn är
full med människor som vill vara med och fira.
Den äldsta valborgstraditionen är den
sydsvenska seden att ”sjung maj i by”. I
skymningen gick ungdomarna ut i skogen och
bröt gröna kvistar, som de stack in i taken på
husen i byn, medan de sjöng en visa full med
önskningar om en ljuvlig sommar. I belöning fick
de ägg som sedermera övergick till frukt och
godsaker. Denna gamla sedvänja var på väg att
dö ut men har återupplivats på en del håll i
Skåne, Blekinge och Halland.
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BÅLET

MAJBLOMMOR

Vi krattade löv
och la i en hög
med mossa och bråte och ris.
Vi tände ett bål,
det lyste så klart.
Så hade vi lampa och spis.

Majblommor, infördes av Beda Hallberg
1907, och säljs av skolbarn under två
veckor, och behållningen går
till sjuka och handikappade barn, c:a 3
miljoner blommor säljs varje år, i olika
färger från år till år.

När elden blev glöd,
då stekte vi korv
på pinne - det smakade bra.
En ramlade ner
i askan förstås
den störste som jag ville ha!
Så la vi ett fång
på brasan igen,
så såg vi på lågornas dans.
Och natten blev svart,
vi stod vid vårt bål
och visste att spökena fanns.
I busken stod ett
så viftande vitt
med ögon som bara var hål.
På skorstenen satt
en uggla och skrek.
Vi rös där vid vårt bål.

Till en början gick pengarna till
bekämpandet av tuberkulos. Det var Beda
Hallberg som 1907 kom på idén med små
konstgjorda knapphålsblommor. De har
olika färg varje år. Majblommans
beskyddare är drottning Silvia.

Majblomman
Köp en majblomma!
Köp en majblomma, snälla tant!
Det har jag redan gjort! - Var det sant?
Köp en majblomma, snälla….Nej,
inte hör de eller ser de mej!
Köp en majblomma…. Det blev tji!
Gubben rusade fort förbi.
Köp en maj…. Där slog dörren igen.
Jag har så många majblommor än.
Ska jag ställa mej mitt på gatan och skrika;
Köp inte nån majblomma! Det är strängt
förbjudet.

Så ropade mor;
"Kom, ungar, kom in!"
Vi sprang i galopp.
I vårt kök var trevligt och ljust.
Där luktade biff,
där luktade pannbiff och lök!

Nej, jag skyndar mej hem till mamma.
Karta och krans hon köper mesamma.

Av Britt G Hallqvist

Av Britt G Hallqvist

Pappa han köper en bilblomma han.
De är inte så snåla minsann!
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Ny medlem i styrelsen
presenterar sig
Lukas Östberg 32 år, gift med Lise och har två
barn, en 3årig dotter, Clara och en 10
månaders son, Victor.
Jobbar som VD för Fastighetsbolaget Scandic
Properties som främst arbetar med
kommersiella fastigheter.
Har flyttat tillbaka till Nyhamn efter 13 år i
Stockholm och utomlands, främst pga att
barnen skall få en tryggare uppväxt utan
storstadens stress, och naturligtvis för den
vackra naturen och närheten till havet.
Fritidsintressen är segla, dyka och klättra och
det hoppas vi få göra så mycket som möjligt nu
när vi bor i dessa aktiviteters mecka.
I övrigt hoppas jag på att i byföreningen, få
hjälpa till att utveckla Nyhamnsläge till det
bästa.

Humlegatan 2
I sommar flyttar vi till Småbåtshamnen
ÖPPETTIDER:
må – fre 12 - 18 lördagar 10 – 14
och vissa söndagar
(kolla när flaggorna hänger ute)

TELEFON: 042 – 34 3 180
www.sjobutiken.se
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Handla ekologiskt hos Ica
Skeppet!

Vi har utökat vårt ekologiska sortiment under
våren, använd kupongen när du handlar ekologisk
frukt & grönt nästa gång. Passa på att använda
de andra kupongerna också!

Välkommen till vår butik!
Erik med personal

Klipp ut kupongerna och ta med till
butiken!!!
Ekologisk frukt
\grönt
Rabatt

10:-

Valfri vara

Till butiken:Plu
60

Plantjord 55
liter
Rabatt

30:-

vid köp av 5 säckar
Till butiken:Plu
61

Grillkolbriketterengångsgrill
Rabatt

10:Till butiken:Plu
62

Klipp ut kupongerna och ta med till butiken!!!

Skeppet Öppet 9-20 alla dagar
13
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Styrelsens medlemmar:
Olof Sunesson
Ingrid Herrström
Kristina Möser
Jan Bäckström
Bo Brantmark
Jan Malmberg
Per-Axel Roth
Åke Sennström
Lukas Östberg

34 51 91
34 42 27
34 53 04
34 52 62
34 41 47
34 51 38
34 48 47
34 40 53
0850004100

olof.suneson@telia.com
ingrid@mrcurrent.se
kristina.moeser@gmail.com
jan.backstrom@aerochem.se
bosse.brantmark@gmail.com
bromaja@hotmail.com
pera.roth@haldex.com
projekt.lots@telia.com
lukas@ook.se

Som medlem är du alltid välkommen: med dina idéer, åsikter, namnförslag,
ekonomiska bidrag, bilder, texter och en hjälpande hand. Tveka inte.

www.nyhamnslage.nu
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.

Använd detta inbetalningskort när du betalar din medlemsavgift,
bidrar till Tångfonden, Bryggfonden eller tidningen.
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K A L E N D A R I U M

April
26 Fäladen städas inför Valborg
Samling kl 10, medtag redskap.
30 Traditionellt firande, se artikel

Maj
10 Bryggan läggs i och stranden
städas, kl 10-13.
11 Ev fortsatt arbete med bryggan, kl
13.

Juni
6 Nationaldagen! Bryggan klar.
23 Stången kläs, ringdans, Årets
badare.

Här är våra nya strandvakter.
Einar Elén, Rorsmansvägen (vänster) och
August Johansson från Brisvägen till höger.
Som strandvakter har de till uppgift att hålla
bryggan och dess omgivningar rena och fina.
Vi andra har också en uppgift och det är att bistå
killarna, ser du något som kan skada djur eller
människor eller som bara inte ska vara där, gör
en insats: ta bort det eller ring någon i styrelsen.
Använd de soptunnor som finns och låt oss alla
njuta av en härlig strand och brygga.
Styrelsen
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