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Både Kullens fyr och Angelica Bergmans snöflinga i keramik är ljuspunkter i
tillvaron och välkomna inslag nu strax innan det så smått börjar ljusna igen.
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Hej alla vi lyckligt lottade
som bor i Nyhamn
Nu har det blivit höst och snart säkert vinter
igen, men nog har vi fått lite extra kraft att
klara denna mörka årstid genom den fantastiska
sommar vi kunnat njuta av? Jag tror aldrig att jag
sett så många människor bada och sola både vid
badbryggan och norr om hamnen och förstås längs
stranden söderut mot Strandbaden och otaliga är
de solnedgångar som betraktats invid havet vid vår
vackra by.
Många spontana möten har ägt rum under dessa
vackra dagar och kvällar och inte minst badbryggan
och grillplatsen vid hamnen har visat sig vara
mötesplatser som uppskattas av många.
Nu är bryggan nedmonterad och upptagen sedan
ett bra tag och vi hoppas att stommen som står
kvar skall klara sig utan större skador vid de
stormar som vi säkert kan förvänta oss under
vintersäsongen.
Efter många samtal med kommunen fick vi
till slut en bänk vid Skeppet, belysning vid
återvinningsstationen och en fartmätare vid 111:an.
Mätaren kommer att flyttas till olika platser under
olika tider i förhoppningen att påminna de värsta
fortkörarna om vilka hastighetsbegränsningar som
gäller.
Efter lång väntan fick vi också klartecken ifrån
Länsstyrelsen att med enkla medel göra en
hinderbana i tallskogen vid Pulkabacken. Den
har blivit mycket populär främst hos förskolor

Foto: Annika Holst

och småbarnsklasser både som hinderbana och
mötesplats.
Ansökan om tillstånd för bygge av en toalett i
närheten av bryggan har lämnats in till såväl
kommunen som Länsstyrelsen och vi hoppas
kunna sätta fart med projektet under våren.
Ha det så bra i vinter – snart ljusnar det igen!
Axel Bergenfelt
Ordf. i Nyhamns Byförening

PS. Jag har nyligen fått reda på att det skall byggas två
stora vindkraftverk vid Louisefred/Rågåkra. 150 m höga
(jfr Turning Torso i Malmö som är 190 m högt) med 114
m mellan vingspetsarna. Mer info finns på http://www.
bjarekraft.se/om-oss/vindkraft/vindkraftsprojekt-ragakra.
Men det kanske ni redan visste? DS.
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Hur ska Nyhamn utvecklas?
I förra numret av Nyhamnsbladet redogjorde
kommunen för de olika planerna som är på
gång för Nyhamnsläge. Vi som bor här önskar
ju alla att vår by utvecklas på ett positivt sätt,
där vi samtidigt slår vakt om byns karaktär
och kulturarv med en levande bykänsla. Vi
ska alla trivas i vår by! Hur gör vi det?
Självklart ska vi sträva efter att upprätthålla och
vidareutveckla bygemensamma aktiviteter, som
exempelvis Valborgsfirande, Midsommarfirande,
Sillakvällar, Barolikvällar, Seglarskola, en
fungerande badbrygga, lekanordningar vid
badet, julgran på ”torget”, mm. Men vi måste
också se till att vi har fortlöpande kontakter med
kommunen när det gäller utvecklingen av byn
och av vägen genom byn.
Foto: Axel Bergenfelt

Ortsanalysen,
2012,
genomförd
av
Samhällsbyggnadsförvaltningen
med
stort
engagemang från byföreningen, byalaget och
bybor tog upp frågorna hur man tar vara på
Nyhamns särprägel. Hur kan man bygga nytt och
förnya, samtidigt som man bevarar befintliga
karaktärer.
I det Kvalitetsprogram som nu är under
utarbetande tar man ortsanalysen som
utgångspunkt och definierar nyckelkaraktärerna
i byn och de specifika kvaliteter som är viktiga
att ha med sig när man bygger nytt eller bygger
om.
Ett annat viktigt underlag för utvecklingen
är skriften Kulturmiljöer på Kullahalvön.
”Skriften syftar till att bevara kulturmiljöerna,
till att främja kontinuiteten i utvecklingen av
den yttre miljön samt till att möta hoten mot
kulturmiljöerna. Kulturmiljöerna utgör en stor
och mångsidig resurs, som det är angeläget att
förvalta på ett långsiktigt och medvetet sätt.
Kulturmiljöerna är en väsentlig del av det som
gör Höganäs kommun attraktiv.”
Kulturmiljöer kan få ett övergripande skydd,
antingen som Riksintresse eller Lokalt bevarande
intresse. Riksintresse beslutas av Länsstyrelsen
och förändringar skall godkännas av dem. De
lokala bevarandeintressena har beslutats i
kommunen och klubbats i fullmäktige. Större
delen av det äldre Nyhamn har bedömts ha
Lokalt bevarandeintresse. De norra delarna mot

fäladen har prickats som riksintresse. På Höganäs
hemsida kan man få en detaljerat bild, http://gis.
hoganas.se/webapp/attefall/ .
Vad gäller enskilda byggnader anger PBL (Plan
och bygglagen) generellt att alla nya byggnader
ska placeras och utformas på ett sådant sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena
på platsen.
Byföreningens fortlöpande kontakter
Det är många och krångliga lagar, regler,
direktiv, planer och enskilda önskemål som
ska vägas samman. Därför är det viktigt att vi i
Byföreningen fortlöpande har kontakter med
kommunen i syfte att behålla Nyhamns unika
bykänsla och bykaraktär och verka för en positiv
utveckling.
Hör gärna av er med synpunkter till
Nyhamnsbladet, hemsidan eller varför inte prata
med någon av oss i styrelsen!
Peter Sandell
sekreterare i Nyhamns Byförening
Namn
på
styrelsemedlemmar,
telefon
och mailadress till ordförande och till
Nyhamnsbladet samt adress till hemsidan
hittar du på sid 23.
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En liten verkstad runt hörnet
Angelica Bergman kommer ursprungligen från
Dalarna och flyttade 1995 till Nyhamnsläge med
sin familj. Hon började med keramik i början av
2000-talet. ”Men det var inte förrän efter några år
i Australien där jag gick en keramikkurs, som jag
bokstavligen fastnade i leran!”, berättar Angelica.
Hon har gått några kurser på bl a Capellagården
på Öland, Munka Ljungby Folkhögskola och på
Keramiskt center i Höganäs, men är mest självlärd.
”För ca 5 år sedan startade jag min keramikverkstad
här i Nyhamnsläge. Jag kavlar mest med min stora
gamla kavel, men tummar, ringlar och drejar ibland
också. Jag gör främst bruksföremål, men med
dragning åt konsthållet. Det blir oftast organiska
former och mycket kontraster” säger Angelica.
Kullasalongen
Häromåret lämnade hon in alster till den
jurybedömda Kullaslaongen på Krapperup och har
därefter varit antagen 3 år i rad med både bruks- och
konstföremål, vilket hon tycker känns fantastiskt
roligt!
”Jag hämtar otroligt mycket inspiration i naturen, på
mina hundpromenader på fäladen, på yogan och i
det vardagliga livet. Just nu är det mest utrymmet i
verkstan och min lilla ugn som begränsar, jag vill ha
större – allt! Egentligen är den keramiska processen
för tidskrävande för mitt temperament, men passar
ändå bäst för att jag ska få utlopp för min kreativitet”.
Öppet i verkstan
I advent är det öppet i verkstan med försäljning och
glögg, så håll utkik efter marschaller och skyltar!
Man hittar också Angelicas keramik bl a i butiken
på Keramiskt center, Höganäs Museum (”A piece of
Kullabygden”) och ibland på Höganäsgruppen.

86 mm

Foto: Monica Palmqvist

Går du i om eller nybyggnadstankar?
Inspiration, ideér, skisser till ditt projekt
Ritningar, bygglov
Badrums, köks & inredningsplanering
Belysningsideér

Hur är det öppet övriga tider? ”Om jag är i verkstan, är
man mer än välkommen att titta in på en pratstund
och en kaffe! Kommer du nerifrån havssidan kan
du följa ”keramikstenarna” till Sven Bonas väg 12!”,
avslutar Angelica.
Red

120 mm

Lillaskärsvägen 4, 263 75 Nyhamnsläge
042 - 12 30 10, inbox@ljungbergs-id.se
www.ljungbergs-id.se
Foto: Gunulla Wingertz
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Tandläkaren i Nyhamnsläge
Vi tar emot hela familjen! Från nyfödd och uppåt.
Implantatbehandling och allmän vuxentandvård.
Besök gärna vår hemsida:
www.tandlakarenordstrand.se

Välkomna

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand
Krapperupsvägen 115
263 76 Nyhamnsläge
telefon 042-34 48 03

Gilla på

Välkommen till salongen för hela familjen!
ÖPPETTIDER
Tisd-torsd 9-18
Fred 9-17
Lörd 9-14

Välkommen att boka tid!
Tfn 042-34 46 61
Krapperupsv. 115
263 76 NYHAMNSLÄGE

NYHET!
Besök gärna min nya
hemsida och Facebooksida,
www.jennysharvard.se

Jennys Hårvård
www.jennysharvard.se
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Kommunen tar över skötsel och
underhåll från Vägföreningarna
Vägunderhåll, skötsel av grönytor, snöröjning,
rensning av brunnar… det gör väl kommunen?
Ja, från och med 1 januari 2015 blir det i
praktiken så i nästan hela Nyhamnsläge.
Äntligen kan man säga, för redan under 90-talet
tog kommunfullmäktige ett principbeslut
om att överta vägföreningarnas skötsel ”när
ekonomin tillåter”. Men under lång tid och av
historiska skäl har några olika vägföreningar
haft skötselansvaret för byns gator och
grönområden.
Vi ska titta lite närmare på en av tre Vägföreningar
som nu ska avvecklas: Gamla Nyhamnsläge
Vägförening. Ordförande sedan 2003 är Arne
Lundin som menar att det är bra och på tiden att
kommunen tar över ansvaret -främst av rättviseskäl.
”Vi har haft ansvaret och fått ekonomiskt bidrag
från kommunen. Men enligt styrelsens uppfattning
har nuvarande system varit djupt orättvist. Vissa
kommunmedlemmar
har
”dubbelbeskattats”
på detta vis genom att tvingas betala avgift till
Vägföreningen”, säger Arne Lundin.

Ordförande Arne Lundin på den nyasfalterade Thin Jöns väg.
Foto: Gunilla Wingertz

Krav på vägförening
Kommunen hade (och har) rätt att kräva att man
bildade en vägförening i gamla Nyhamnsläge med
ansvar för vägar och vissa grönområden, med
obligatoriskt medlemskap för fastighetsägarna.
1983 bildades som följd av detta Gamla Nyhamnsläge
Vägförening.
Man övertog då Byföreningens
åliggande beträffande vägunderhållet i denna del
av byn. Medlemskapet för berörda fastigheter som
tidigare varit frivilligt blev nu obligatoriskt, liksom
en avgift som också blev obligatorisk. Först betalade
man skatt till kommunen och ovanpå detta en
avgift till Vägföreningen. Dubbelbeskattning med
andra ord.

Avgift från fastighetsägarna
2002 ombildades Vägföreningen till Samfällighet
av huvudsakligen formella skäl men det gamla
namnet behölls. Via Lantmäteriet blev det då
tydligare vad som ingick och antalet andelar per
fastighet fastställdes. Kommunen har hela tiden
lämnat ett visst bidrag till Vägföreningen. 2003
ändrades bidragssystemet och det täckte i stort
löpande driftskostnader, så under några år togs
ingen avgift från fastighetsägarna. Men bidraget
var inte tillräckligt för att underhålla asfalten på
sikt och dessutom har inte bidragen hängt med i
samma takt som kostnaderna. En avgift har därför
tagits ut av fastighetsägarna under senare åren.

Görslövsvägen 18A
263 71 Jonstorp
Tel 0702-397936

Tillverkning av
trappor, dörrar, fönster, kök och inredningar
6
Nyhamnsbladet nr2 2014.indd 6

2014-11-15 12:55

Kommunalt huvudmannaskap
Förhandlingar har förts med Höganäs kommun
och utredningar om ”möjliga förändringar
i ansvars- och finansieringsfrågor mellan
vägföreningar och Höganäs kommun” har gjorts.
Alternativet kommunalt huvudmannaskap har
varit vägföreningens bestämda uppfattning.
Ett enhetligt system inom kommunen samt
uppfattningen att skötsel av vägar och
grönområden självklart ingår i den kommunala
servicen – som man betalar skatt för – har varit
vägledande.
Förhandlingar med kommunen
Ett ”vägutskott” med Arne Lundin, Lars Ole
Blandford och Sverker Ingvarson från styrelsen
i Vägföreningen har drivit hårda förhandlingar
med kommunen i flera omgångar om hur
övergången ska ske. I vilket skick skulle
kommunen ta över ansvaret och hur skulle
kostnaderna fördelas? En plan gjordes upp med
en diger att-göra-lista för Vägföreningen. Ett
antal gator skulle få ny asfaltbeläggning och ett
par grusvägar göras i ordning.

Föreningen kommer dock inte att formellt
avvecklas förrän inom 1- 2 år. Återstår
lantmäteriförrättning och detaljplanearbete
som kommer att administreras och bekostas av
kommunen. Från 1 jan 2015 skall kommunen
enligt överenskommelsen sköta drift och
underhåll fram till den formella avvecklingen och
förhoppningsvis har Vägföreningens medlemmar
betalat den ”sista” avgiften. Vägförening lever
kvar tills allt är helt klart, men sedan går en
gammal epok i graven.
Gunilla Wingertz

Längre bakåt i historien, 1948 bildades Nyhamns
badortsförening med syfte att köpa, sälja och
förvalta fastigheter. Badstrandsområdet inköptes
för att förhindra exploatering, därav namnet.
1958 bildades Nyhamns Fastighetsägarförening
för att sköta visst vägunderhåll och bevaka
bybornas intressen. 1965 bildades Nyhamns
Byförening som övertog Badortsföreningens och
Fastighetsägarföreningens verksamheter.

Nyhet
på eget
förlag!

Årets
Nobelpris!

Boken
om
Bygden.

Vi fyller tio*, god jul.
*I bokens tjänst sedan 2004!

Sa vi att ett medlemsskap i vår läsecirkel är ett hett julklappstips? Litteraturpriset är endast
389:- och mottagaren garanteras definitivt ett rikare liv. Dessutom ända till september nästa år!
Kom in på en kaffe så berättar vi mer. Också såklart om andra möjliga julklappar. Som de
här ovan till exempel. Och lugn, i december har vi öppet alla dagar fram till julafton. Som vanligt.

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10 –18, lördag 10 –15.
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042-34 48 39

070-25 33 617

www.kullasnickaren.se
Ny- och ombyggnationer
samt reparationer.

Vi utför även kakel- och klinkerarbeten.
www.kullasnickaren.se
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En sann seglare
”Att segla är kul, särskilt när det blåser mycket”
säger David Wessman som gillar att segla Laser,
en snabb enmansjolle. Det är inte tävlingen i sig,
utan spänningen och att vara i en gemenskap
med andra segelkompisar som lockar.
Några månader gammal var han med familjen på
sin första segelsemester. Med på segelbåten Aurora
var storebror Arthur, pappa Mats-Ola och mamma
Annika. Att vara på havet går några generationer
tillbaka via farfar Sven som tillsammans med farmor
Majken var med bland dem som startade Båtklubben
Röde Orm i Nyhamn på 60-talet.
Pappa Mats-Ola fortsatte i samma spår och var
drivande i flera år, medan David lärde sig segla och
handskas med båtar. Det lyser igenom att David är
tacksam för att han fått med sig allt detta under sin
uppväxt.
Yngste instruktören
Fyra somrar, från 15 års ålder, var David instruktör
för Röde Orms seglarskola. 45-50 barn per sommar
är en imponerande siffra. Skolan hölls omväxlande i
Nyhamn, Lerhamn och Arild. ”Att lära ut, att förklara
för andra och sedan se när de förstått, det är roligt”,
säger David. I somras var han inte med lika mycket
på seglarskolan, han var istället stöd bakom ett nytt
gäng instruktörer. ”För glädjande nog är det nya,
yngre som tar vid”, berättar han.
David vann Kullen Cup två gånger när han var i 10-12
-årsåldern och seglade Optimist. Det var deltävlingar
i bygdens hamnar och det var ett roligt gäng som
tävlade.
När han pratar om segelskolan, kvällsseglingarna,
gemenskapen vid kajen, roligt att många var i

hamnen, att man grillade efter seglingarna ser man på
honom att han minns detta med glädje. David menar
också att det är en speciell glädje med ideellt arbete.
Fanns mycket i Nyhamn
Hur var det att växa upp i Nyhamn? Seglingen och
hamnen var förstås nummer ett. Men David tycker
att det fanns mycket i Nyhamn. Han spelade fotboll
i Brunnby FF, åkte pulka i pulkabacken, lekte i
klätterskogen. Och född -94, då var det förstås dataspel
också som var spännande. Musik fanns med tidigt,
fiol från sexårsåldern, därefter saxofon och nu gitarr.
Inget band eller så, bara för att det är kul.
Flyttat hemifrån
Lite mer på allvar är det dock nu när David flyttat
hemifrån och har börjat plugga på LTH i Lund. Teknisk
fysik kräver sitt, det är hårda studier som gäller. Han är
engagerad i Teknologkårens F-sektion, bl a med deras
hemsida. David trivs jättebra i Lund just nu. Någon
gång i framtiden blir det nog ett kustnära boende igen,
havet lockar hela tiden och det finns förmodligen i
generna! Därtill ett eget driv och intresse!
Många av kompisarna seglar tillsammans ännu,
när de som David är i 20-årsåldern. Då blir det även
windsurfing som också går snabbt och är kul när det
blåser!
Gunilla Wingertz

Laser är en snabb enmansjolle. Genom att båten har
en liten egenvikt och en förhållandevis stor segelyta
blir den mycket känslig för varierande vindstyrka. I
hårda vindar krävs stor vana och snabba manövrer
för att båten inte ska kantra, något som bara kan
uppnås med många timmars träning under olika
vindförhållanden.

Foto: David Wessman
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Sjöfarts- och fiskevandring
Under hösten har du kunnat vandra på Kullaleden
i trevligt sällskap på många olika temavandringar,
olika sträckor varje gång. En sådan var en Sjöfartsoch Fiskevandring mellan Nyhamnsläge och Viken
söndagen den 24 augusti, ca 1 mil lätt vandring
med start från hamnen i Nyhamnsläge.
Vår guide på vandringen var Kullahistoriker Torbjörn
Gerward. Under vandringen berättade Torbjörn om
vår unika historia vad gäller både sjöfart och fiske
som präglat byarna utmed Kullaleden.
Hamnen i Nyhamnsläge byggdes ut 1880, och sillfisket
kompletterades med rederinäring.1870 byggdes den
första segeljakten av Per Cronberg, ättling till en av de
allra första invånarna. Ortsbefolkningen ägde båtarna
och inkomster från sjöfarten bidrog till att byn växte.
Vid flera trevliga stopp fick vi så en informativ historia
av Torbjörn Gerward.
Sträckan var barnvagnsvänlig utom sträckan förbi
golfbanan i Viken där man kunde välja alternativ väg.
För den som inte orkade vandra hela sträckan fanns
möjlighet att möta upp i de olika hamnarna.
Det blev mitt val av tidsskäl och efter fikapausen i
Höganäs med eget medhavt kaffe, tog jag bussen
tillbaka till Nyhamn. De tappra som fortsatte sträckan
i blåst och regn togs emot i Viken av Lottakåren med
soppa.

För information om fler aktiviteter under höst och
vinter håll utkik på www.kullaleden.se/projekt
Gunilla Wingertz

Flyg lite grönare.
Flyg skånskt med Kullabygdens
eget flygbolag.
ILJETT

RÖD B

-

fr 495:

172 kr*
skatter
gifter/
inkl. av

Med Kullaflyg reser du enkelt, snabbt och bekvämt till och från Helsingborgsregionen. Vi flyger från
Ängelholm/Helsingborg till Stockholm/Bromma, Visby (sommarsäsong) och Mora (vintersäsong).
Biljettpriserna är låga men trots det bjuder vi alltid på personlig service och riktigt skånskt kaffe.
Vi serverar förmodligen världens mest närproducerade flygplansmat och dessutom tar vi största
möjliga hänsyn till miljön. Boka dina biljetter på www.kullaflyg.se. Vi ses ombord!

Kullaflyg är miljöcertifierade
enligt ISO 14001 sedan 2009.
* Flygplatshållarens avgifter, skatter, utslläppsrätt och bränsletillägg.

NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR
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Hjälp till att vårda Skälebäcken och
dess fiskyngel!
Nyligen deltog jag i en vandring där Fiskarföreningen
gjorde en inspektion av tillståndet i bäcken då det
krävs löpande skötsel och man dessutom var orolig
för hur bäcken och ynglen klarat den långa och
torra sommaren vi nyligen njutit av.
Helhetsintrycket var att det klarat sig väldigt bra
och ett flertal småfiskar kunde iakttas så långt upp
som invid kulverten vid 111:an. Viss påfyllnad av
lekbäddarna kommer nog att behövas men på det
hela taget är läget utmärkt och med lite tur så kan
vi under senhösten få se öringar på upp till ett par
tre kilo ta sig uppströms.
Medelåldern på de som deltog i vandringen var
väl över 80 år gissar jag och en tanke föddes där

och då nämligen att vi i Byföreningens regi skulle
kunna stötta Fiskareföreningen genom att buda
folk att hjälpa till att lägga ut lekbäddar och rensa
bäckfåran från skräp. Visst skulle det kännas bra att
bidra till att få ett fortsatt fint havsöringsfiske i vårt
närområde och dessutom att hjälpa till att förbättra
vattenkvaliteten i ett av våra mera kända vattendrag
i byn? (Läs mer om Skälebäcken i annan artikel i
tidningen).
Ett par timmar med spadar, skottkärror och krattor
skulle göra storverk och sen har vi, efter väl förrättat
värv, förstås förtjänat att gnaga i oss korv med bröd,
dricka saft och kaffe och bara umgås ett slag, eller
hur?
Vi återkommer med ”inbjudan” till denna aktivitet
förutsatt att Fiskareföreningen ”nappar” på
förslaget…
Axel Bergenfelt

Värdering
Rådgivning
Sälja - Fast pris
Kullamäklaren är en fastighetsmäklare med ett
väl genomtänkt arbetssätt. Det innebär bland
annat att vi kan erbjuda kvalificerade
mäklartjänster till ett fördelaktigt pris.

Eleshultsv. 33, Nyhamnsläge

www.kullamaklaren.se

Kontoret: 042-34 47 00
Gunilla: 0706-65 75 46

RA

BYGGMONTAGE
0705 33 24 44

Roger Andersson Byggmontage
i Nyhamnsläge AB
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Sol, sol, somm

Fotogafer: Axel Bergenfelt, Gunilla W
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ommar och sol…

ergenfelt, Gunilla Wingertz, Stefan Svensson
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Husalarännan
Nästa bäck söderut heter Husalarännan och
verkar komma uppifrån trakten mellan Eleshults
by och Zackows mosse i Bräcke, via Skättekärr
och rinner genom en kulvert under kanten av
idrottsplatsen och 111:an för att nå havet strax
söder om badbryggan. Öster om Nyhamn lär den
förena sig med det långsträckta dike som grävdes
efter översvämningen 1999, bakom idrottsplatsen
och skolan. Väster om 111:an utgör den en egen
samfälld fastighet som går mellan trädgårdarna
vid Viktoriapromenaden och ner till södra änden
av Rorsmansvägen och vidare nerför norra kanten
av ”Pulkabacken”. Sista biten ut till havet rinner
bäcken genom Byföreningens mark men då det
är naturreservat här är det Länsstyrelsen som
ansvarar medan kommunen ser till att utloppet
inte sandar igen då bäcken utgör nedersta delen
av det kommunala dagvattensystemet i den
här delen av byn. Inte så konstigt kanske att
skötselansvaret för bäcken i sin helhet är något
svårt att reda ut.
Och namnet då – det är inte heller så lätt att
härleda: någon säger att den tidigare hette
”Husararännan” då en husar skulle störtat med
sin häst invid bäcken någon gång i tiden. Någon

n

LERHAMN
väge

sv äg en

Om vi istället börjar norrifrån så finns en liten
bäck som rinner under Brovägen strax norr om
Per Cronbergs väg. Den saknar också namn såvitt
jag vet men porlar glatt genom trädgårdarna på
sin väg mot havet ifrån, som det verkar, backarna
vid Eleshults by. Om någon vet vad den kallas, om
något alls, så får ni gärna meddela mig.

Lid

rup
Krap pe

I Nyhamn finns det mig veterligen fyra vattendrag
varav ett går i en kulvert hela vägen, mynnar ut
i hamnens södra del och saknar namn varför jag
lämnar det åt sitt öde. Dock vill jag nämna lite
kuriosa i samband med detta vattendrag: Förr,
när bäcken var mera synlig, så utgjorde den en
skiljelinje i byn och det fungerade som så, att när
någon som bodde norr därom dog, så bjöds de in
till begravning som bodde norr om denna bäck
och samma sak för de som bodde söder därom
(släktingar på ömse sidor om bäcken självklart
undantagna ifrån denna begränsning). Och kanske
kan man förstå varför; begravningar på den tiden
tenderade att bli till ganska stora kalas med rikligt
tilltagen måltid, öl och brännvin i mängd och
inte sällan med påföljande nattamad också med
diverse brända och destillerade drycker, varvid
man kom fram till att det nog kunde vara klokt
att begränsa tillflödet av folk till i alla fall de som
bodde närmast.

mns
Lerha

Brun
nby

Lite om bäckarna i Nyhamn
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Slutet vattendrag

Ordförande Arne Lundin på den nyasfalterade Öppet
Thin vattendrag
Jöns väg.
Dikningsföretag
Foto: Gunilla
Wingertz
Öppen källa

HÖGANÄS
KOMMUN

Katra från Höganäs Kommun

annan spekulerar i att namnet skulle ha en bäring
på de båda hus som ligger invid bäcken varav ett
heter ”Sala” och ett annat heter ”Reno”. Vi får nog
lämna dessa teorier därhän men kanske någon
läsare vet besked?
Skälebäcken
Den mest kända och omtalade bäcken heter
Skälebäcken och utgör gräns mellan Nyhamn
och Strandbaden. Fram till tidigt 70-tal, då
en gemensam insats av Krapperups gods och
Höganäs kommun resulterade i en omfattande
dränering och kulvertering av vattendragen i
jordbruksmarken som omger bl.a. Nyhamn, och
upprätning av bäcken både öster och väster om
111:an, var den ett öppet vattendrag med tydliga
svängar (meandrar) som slingrade sig ner mot
havet.
Det mest troliga är att dess namn kommer ifrån
”skäl” som i t.ex. vägskäl, alltså en skiljelinje.
Någon hävdar att namnet egentligen har stavats
”Själabäcken” eller ”Själabäckarännan” då det
finns en historia om en man kallad Ryssa-Per
(bördig från Smedstorp öster om Nyhamn) som
med pengar på fickan, (efter guldgrävarlycka i
Kalifornien) kom tillbaka till bygden efter att
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ha stuckit till sjöss och inte hörts av på 25 år,
därefter dödförklarats i Brunnby kyrka, men
som en höstkväll knackade på i sitt föräldrahem,
sedermera på hemväg, till fots ifrån Höganäs, kom
att ta vägen över hedmarken vid Strandbaden.
Efter en stunds vandrande anslöt plötsligt en tyst
skepnad invid Per och utan att tala med varandra
vandrade de vidare. Ett tag senare tyckte RyssaPer, som var en storvuxen och mycket stark karl,
att tystnaden blev lite tryckande varvid har tog sin
tobaksbuss ur munnen och erbjöd den till varelsen
vid sin sida med orden: ”Ska du ha dig en buss,
din djävul?” Då plötsligt försvann skepnaden vid
Pers sida men strax kände den starke Per en stor
tyngd över ryggen. Per tyngdes under bördan och
insåg att det var en gast som hängt sig över hans
axlar. Enligt folktron finns det många osaliga andar
(gastar) vid strandängarna i Nyhamn då så många
skeppsbrott ägt rum här under åren och liken efter
de omkomna och inlandspolade ofta bara grävts
ner på stranden eller på heden, utan att få frid, och
med vågornas ljud ständigt i sina osaliga sinnen.
Ryssa-Per, som var en handlingens man, hade hört
att det bästa sättet att bli kvitt en gast var att hoppa
över rinnande vatten, tog några raska språng mot
Skälebäcken och hoppade över varvid han genast
kände att bördan lättade och att han blivit kvitt
gasten på ryggen.

Husala Dag 1
Foto: Stefan Svensson

Personligen tror jag nog mera på den första teorin
om namnets härkomst…
Bäcken kommer uppifrån Zackows mosse och
hänger möjligen ihop med det vattendrag som
kommer ifrån Görsa källa (som genom åtminstone
en gren förenar sig med Görslövsån) strax söder
om Brunnby kyrka. Delvis går den i kulvert i sina
övre delar men närmare 111:an går den i ett öppet
dike och slingrar sig genom trädgårdar för att i sin
västraste del kantas av ganska höga sidor innan den
rinner ut i havet strax söder om Lilla Skär.

Husala Dag 2
Foto: Stefan Svensson

Sedan många år har Kullens Fiskareförening gjort
omfattande fiskevårdande insatser i Skälebäcken.
Man har röjt och planterat, lagt ut lekbäddar för
havsöringen och gjutit trappsteg i de kulvertar som
bäcken rinner igenom, för att underlätta öringens
vandring uppströms till lekbäddarna. Dessa
åtgärder har bidragit till ett utmärkt havsöringsfiske
längs kusten vid Nyhamn och Lerhamn och det är
för att skydda öringens lekområde som det råder
fiskeförbud i en radie om 300 m från bäckens
utlopp, plus förstås i själva bäcken.
Trist dock att folk slänger skräp och krossade
glasflaskor i bäcken – hjälp gärna till att förhindra
detta om ni skulle få se någon som skräpar ner!
Bäckspanare Bergenfelt

Bron över Skälebäcken
Foto: Gunilla Wingertz
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Eleshults Samfällighetsförening
Under åren 1973 – 1975 uppfördes ett nytt
villaområde sydost om väg 111 i Nyhamnsläge.
Totalt uppfördes 103 fastigheter. Entreprenör
var Skånska Cementgjuteriet i samarbete med
Bröderna Lundbergs Trävaruaffär i Arvidsjaur.
Från myndigheternas sida var tanken att en
samfällighet skulle bildas så snart området var
färdigställt dvs. 1975.
Att bilda samfällighetsföreningar var mycket populärt
från myndigheternas sida vid denna tidpunkt
med innebörden att fastighetsägarna själva skulle
bekosta skötsel av gemensamma grönområden,
parkeringsplatser samt central TV-anläggning
genom en styrelse för Samfällighetsföreningen.
Totalt sett kan man säga att boende inom en
samfällighetsförening betalar högre kommunalskatt
än andra boende inom kommunen. Bidrag från
kommunen?
Eleshults Samfällighetsförening bildades dock
inte förrän 1979 pga. att Skånska Cementgjuteriet
hade glömt att i avtalet med de boende på
Sandskäddevägen skriva in att det skulle bildas en
Samfällighetsförening. En rättslig process startades
med hjälp av Bror Salmsons privata försäkring som
gjorde det möjligt, då boende på Sandskäddevägen,
vilket var den första delen av fastighetsområdet.
Fastighetsägarna förlorade tvisten och 1979 bildades
Samfällighetsföreningen. Till första ordförande för
Samfällighetsföreningen valdes Göran Olofsson som
fortfarande bor inom området. Avgiften under de
första åren var runt 500 kr per fastighet och är numera
ca 1500 kr per fastighet, pengar som går uteslutande
till skötsel av grönområde, parkeringsplatser samt
lekplats men även till förbättrande åtgärder inom
området.
Dagens ordförande är Alf Walin med ledamöterna
Joacim Lord, Anders Andersson, Hans Grahn samt

Ingrid Svensson.
Området var utrustat med central tv-anläggning
från början. Detta gjorde det möjligt att 1988
anskaffa kabel TV med ett utbud av 14 kanaler. En
ständigt återkommande punkt på årsmötena efter
1988 var vilka kanaler som skulle distribueras. Vid
årsmötet 2009 fick styrelsen i uppdrag att undersöka
möjligheten att installera fiber inom området. Detta
var en inte helt enkelt eftersom det handlade om
att varje fastighetsägare skulle betala sin andel.
Beslut togs dock under hösten 2009 vilket innebär
att samtliga fastigheter nu har fiber indragit i sin
fastighet och därmed själv kan välja vilket utbud man
vill ta del. Samma år lades central TV anläggningen
ned.
Lekplatser
Inom området fanns två större lekplatser från
början. Vid styrelsebeslut i början på 2000-talet så
bestämdes att man skulle satsa på en lekplats med
mer utrusning. Detta genomfördes under 2008
Från och till under åren har utsedd festkommitté
anordnat olika former av samvaro. Ett mycket
uppskattat initiativ av medlemmarna.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att boende
inom området trivs bra med nära till allmänna
kommunikationsmedel, affär samt en kort
promenad till stranden.
Styrelsen i Eleshult Samfällighetsförening genom Joacim Lord
Foton: Joacim Lord
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BÄSTA DEALEN PÅ FACELIFT-SWIFT.
Först får du en rak rabatt på 5.000:-. Sen kan du spara upp till
9.400:- om du köper en Suzuki Swift med halva bilen-dealen.
Du kör härifrån i en sprillans ny bil fullt utrustad och klar för
många trevliga stunder bakom ratten. Välkommen in!

ÅN
IFT NU FR
SUZUKI SW

119.900:*

124.900:-)
(ORD. PRIS
AC,
HÅLLARE,
INKL. FART
M.M.
CD/RADIO

HALVABILEN
DEALEN

KÖP SWIFT MED HALVA BILEN-DEALEN, SPARA UPP TILL 9.400:-**

FT-SWIFT
PÅ FACELI

VÄLKOMMEN IN TILL OSS ELLER BESÖK HALVABILENDEALEN.SE FÖR MER INFORMATION.

Bränsleförbrukning Swift 1,2 Comfort 3d blandad körning 5,0 l/100 km. CO2 116 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. *Erbjudandet gäller lagerbilar t.o.m. 30/6 2014. **Jämfört med traditionellt
billån enligt följande: Bilens pris Swift 119.900:-, max 24 mån, min 20% kontant, 50% restvärde med 5,95% rörlig ränta. Eﬀektiv ränta 7,42% (mars 2014). Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Bilen på bilden är extrautrustad.

TH Bilgruppen AB
Mörsaregatan 10, 254 66 Helsingborg, Tel. 042-165050

Lediga lokaler
Lillefred Företagsby
www.lillefred.se
0705-504168

Arild
Mölle

Mitt i Kullabygden
Höganäs

17
Nyhamnsbladet nr2 2014.indd 17

2014-11-15 12:55

#2 14

NyhamnsBladet

Barnen på bilden går i förskoleklass A och B. De heter Albin Ståhlberg, Freya Karlsson, Molly Malmgren, Tilda Petré, Minna Olsson,
Sixten Medin och Vidar Hjortstad.
Foto: Boel Åkerblom

Som ett uteklassrum
Vi i förskoleklasserna på Nyhamnsskolan har
uteskola varje torsdagförmiddag. Numera
är rutinen att vi alltid samlas vid den nya
hinderbanan. Den har blivit som vårt
uteklassrum.
Vi är så otroligt nöjda och tacksamma över att
den finns och vill härmed framföra vårt varmaste
tack till Byaföreningen för den.
Boel Åkerblom
Nyhamnsskolan

Hej,
Farmor skulle visa mig något spännande senast jag var
hos henne…
Waoow, vilken bana!
Lyckans er som bor i Nyhamn!

Milver

18
Nyhamnsbladet nr2 2014.indd 18

2014-11-15 12:55

Hur går det med planerna på en ny toa
vid bryggan?

-

Vi har rekat på plats och tillsammans
med kommunen bestämt exakt placering
av toalettbyggnaden (söder om bäcken).

-

Nybyggnadskarta beställd och erhållen.

-

Bygglovshandlingar
inlämnade
till
kommunen. Bygglov erhållet den 5/11.

-

Ansökan om dispens från strandskydd
inlämnat till Länsstyrelsen (inkl. ansökan
om tillstånd att bygga på naturreservat).

-

Nu väntar vi på besked från myndigheterna
innan vi tar nästa steg.

Vi har funnits till
er tjänst i 90 år
som Kullabygdens
Rörläggare
– Det finns flera
anledningar till det!
Kunskap - Service - Omtanke
i tre generationer

Dassgruppen
Otto Bengtsson & Benvard Österberg på Allégatan,

Höganäs 1923.

Brumlingar och andra
Före kommunsammanslagningen i början
på 70-talet, när landskommunerna Brunnby,
Väsby, Jonstorp gick ihop med Höganäs stad,
användes en benämning på oss som kom från
Brunnby kommun, Brumling. Ofta var det folket
i grannkommunerna som använde uttrycket
Brumling om oss. Inte på något nedsättande
sätt. Vi var stolta över att kallas Brumlingar.
Man kunde på 50-talet, på Brunnby FF:s
hemmamatcher, höra hemmapubliken ropa:
”Heja Brumlingarna!” Efter denna lilla notis så
kanske det återuppstår?
Ett annat uttryck var Kullabojänkare. Med
Kullabojänkare avsågs sjöfolk från Kullabygden.
De hade mycket högt anseende i redarkretsar.
Från 1800-talets mitt in på 1970-talet fanns det
många Kullabor som var till sjös. Det lär ha
funnits en norsk redare som bara mönstrade
på Kullabojänkare på sina fartyg. Exempel på
Kullabojänkare här i byn är Rolf Andersson och
Pål Larsson.

042-33 06 70
070-248 48 85
www.obvvs.se
Värme | Vatten | Kyla | Service | Butik

Eleshultsvägen 33 | Nyhamnsläge

Olof Suneson
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Nordens effektivaste
värmepumpar. Utan borrhål.

ICA Skeppets utbyggnad
Bild tagen den 30 oktober.

Bäst i test!
Sparar 25 900 kr mer
jämfört med vanliga luft/
vattenvärmepumpar.*

Läs mer på ivt.se.

Nyhet! IVT AirX luft/vattenvärmepump:
Nästan lika effektiv som bergvärme, men kräver ingen borrning.
Marknadens effektivaste luft/vattenvärmepumpar.*
Framtidssäkrad – jobbar hårdast när elpriset är lägst.
10 års garanti på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig.

Allt du behöver veta om värmepumpar. www.ivt.se
* Energistyrelsen i Danmark testade 54 luft/vattenvärmepumpar i Nordens största test. Läs mer på ivt.se.

Foto: Axel Bergenfelt

Försäljning Installation och Service av IVT värmepumpar!
Läs mer om oss på www.aenergi.se eller ring 042-23 85 82

Er Lokala Byggnadsfirma - www.mp-bygg.com
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Välkommen till Kullabygdens
enda tandläkare med laser!
Vi använder laser som ett komplement och är de mest erfarna inom tekniken i nordvästra Skåne. Behandling med laser
är skonsat för patienten och kan idag användas till allt från
lagning av hål till kirurgiska ingrepp.
Läs mer på www.hoganastandlakargrupp.se

Storgatan 47, Höganäs 042-34 04 44
www.hoganastandlakargrupp.se
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Badbryggan tas in för vintern
Det var en härlig dag och vi var många bybor
som samlades vid stranden, både barn och
vuxna. Ett härligt teamwork ledde till att vi var
klara till lunch och då bjöds på grillad korv,
hembakat och kaffe. Tack alla som var delaktiga!
Kom med du också till våren när det är dags att
lägga ut bryggan igen!
Foton: Gunilla Wingertz

Marie och Karl Cheshire bjöd på hembakat.
Mormor Gunnel Pålssons recept på småkakorna finns här.
		

Badbryggans kolakakor
100 g smör
1 dl strösocker
1 msk vaniljsocker
1 msk ljus sirap
2 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk malen ingefära
Sätt ugnen på 175 grader.
Skär smöret i tunna skivor. Rör smör och socker
poröst i en skål. Tillsätt vaniljsocker, sirap, mjöl,
bakpulver och ingefära. Arbeta snabbt ihop till
en deg.
Man kan även lägga alla ingredienser i en
matberedare och arbeta snabbt ihop det till en
deg.
Dela degen i tre delar och rulla till längder,
ca 40 cm långa. Lägg dem på en plåt med
bakplåtspapper. Platta till dem något.
Grädda mitt i ugnen tills längderna är ljusbruna
10-12 minuter.
Skär längderna, medan de ännu är varma, i sneda
ca 3 cm breda kakor.
Sedan är det bara att njuta!
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Byföreningen informerar
Skriv till redaktonen
Hör gärna av er med synpunkter och text/ bild till:
Gunilla Wingertz, tel 0709 - 24 95 34
Mailadress: g.wingertz@spray.se
#2/14
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Tack, sommarens strandfogde - Ebba!

annonsering
Nyhamnsbladet kommer ut 2 gånger om året och delas
ut till samtliga hushåll och näringsidkare i Nyhamnsläge.
Bladet finns dessutom som pdf på www.nyhamnslage.nu.

ANNONsPRISLISTa
ANNONSFormat:
1/1 sida (baksidan)
1/2 sida
1/4 sida
1/8 sida

Pris
179 x 257
178 x 120 mm
86 x 120 mm
86 x 58 mm

2.200:–
1000:–
700:–
500:–

För annonsering kontakta:
Stefan Svensson, tel 0703 90 04 12
Mailadress: stefansvensson@telia.com

Så stödjer du Byföreningens verksamhet

Syftet med Byföreningen är…
• att skapa en grund för bykänslan
• att organisera byns traditionella
aktiviteter
• att samverka med Höganäs
Kommun i olika frågor och projekt

Det går bra att betala till Nyhamns Byförening på
Bg 5436–8485
Glöm inte att ange betalningsavsändare!
Man kan betala in:
• Medlemsavgift för 2015 (enskild person): 115;– kr
• Hushåll: 215;– kr
• Bidrag till Tångfonden (tångrensning på stranden vid
badbryggan): valfritt belopp
• Bidrag till Bryggfonden (reparation och underhåll av
badbryggan): valfritt belopp
• Övrigt bidrag (ex.vis till Nyhamnsbladet eller ny toalettbyggnad): valfritt belopp.
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En smidigare butik

Det är så roligt ...
... att ombyggnaden har gått bra! Butiken har blivit snyggare på utsidan och rymligare inuti.
Förändringar av det slaget i all ära, men det viktigaste är ändå oförändrat: bra varor och
duktig personal. Här möter ni både oss ordinarie och pigga deltidare på kvällar och helger.
Välkomna till utbyggda Skeppet

ERIK AHLSKOG har drivit butiken
framgångsrikt sedan 2008. Omsätt-

BIRGITTA ALESTAM kan i år fira att
hon har arbetat på Skeppet i 25 år.

GUSTAV ASSARSSON gillar att arbeta
med grönsaker, det syns. Han kollar

ningen har ökat för varje år, och försäljningen i somras var bäst hittills.

Birgitta är lugnet själv när hon sitter
i kassan. Hon har huvudansvaret för

så att det alltid är laddat med varor,
och ser till att allt är fräscht. Gustav

Närproducerat och ekologiskt är två
av Eriks käpphästar.

posthanteringen.

har nära kontakt med flera odlare,
bland annat Vikentomater.

CARINA BRANDT ansvarar för frysdiskarna. Hon beställer nya varor och
håller rent och snyggt. Men Carina
sitter också i kassan. Att möta kunderna är det bästa hon vet. Ingen
dag är den andra lik, säger hon.

JENNY GREGARD kom till Skeppet
i våras från ett liknande jobb i
Helsingborg. Hon håller kontakt
med leverantörerna, sköter personalfrågor med mera. Jenny gillar att ha
mycket på gång.

SOPHIA JAKOBSSON är kassaansvarig
och glad för den nya kassalinjen.
Hon tror att den kommer att ge ett
bättre flyt. Sophia håller nära kontakt med flera av butikens närproducenter, bland annat Kullamust.
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