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Bodarna i hamnen, som tidigare var placerade högre upp på hamnplan, är till för dem som bedriver aktivt fi ske i större eller min-
dre omfattning. De får hyra bodarna till en ringa kostnad, å andra sidan får hyrestagarna numera själv stå för underhållet. Riktig 
fi skverksamhet utgår från ett fåtal båtar numera.

Byförening, byalag och vägförening – vad 
är vad och varför fl era stycken?
Byföreningen känner väl alla till, men 
Byalaget, är det bara ett annat namn för 
samma sak? inte alls. 

Byföreningen ansvarar för området söder om 
hamnen och klätterskogen, medan Byalaget 
ansvarar för hamnen.
Fram till tidigt 1900-tal bestod Byalaget av två 
sammanslutningar: det (gamla) Byalaget och  

”Nyhamns Bärgarlag” – det senaste var en för-
ening som hade bildats omkring 1880 och i det 
närmaste kunde liknas vid ett piratgäng, som i 
sin tur arbetade för Switzer i köpenhamn (för-
säkringsbolag). Den huvudsakliga uppgiften var 
att bärga de båtar och den last som drabbats av 
olycka och gått på grund utanför byn. Men bärga-
relaget hade ett utvidgat socialt ansvar, byn hade 
många änkor, men de lämnades inte lottlösa. De 
fi ck behålla den andel i bärgarlaget som mannen 
hade haft och på så sätt var deras försörjning, i 
viss mån, tryggad.

Byalaget håller hamnen fl ytande
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två besök en solig lördag
på Krapperup Borgs stall-
plan

Charmören Ragnar 96 år
och still going strong

läs mer på sida läs mer på sida8 14

av ingrid herrsröm
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…Byalaget håller hamnen fl ytande

idag bedrivs ingen piratverksamhet (såvitt vi 
vet), men det sociala engagemanget fi nns kvar. 
Driva hamn kan man göra på olika sätt, men 
för Byalaget i Nyhamn är det inte att bara driva 
en hamn som båtar kan angöra. Tanken är att 
det ska vara en samlingsplats för byns invåna-
re. Sedan ett antal år tillbaka fi nns en grillplats 
norr om hamnen, med utsikt över badstranden 
– alla, gamla som unga är mer än välkomna att 
använda den.  Till midsommar ordnas allt från 
seglingar till dans och lotteri. Under sommarens 
fredagskvällar serveras ”sillamackor” till lågt 
pris och till stor glädje – när sommaren är slut 
är det många som saknar dessa kvällar, därför 
samlas en del ändå och fortsätter utan tilltugget. 
På så sätt skapas en levande hamn, där alla ska 
känna sig välkomna.

Under 2007 var det turbulens kring Byalaget, det 
blev skriverier och nyhetsinslag. anledningen 
var att enligt stadgarna fi ck endast mansperso-
ner vara medlemmar, sedan årsmötet 2009 har 
stadgarna ändrats och nu anges person istället. 
Hittills har det inte påverkat sammansättningen 
i styrelsen. För det som är än viktigare är stadgan 
som säger att medlem ”måste vara verksam och 
arbeta för hamnens drift och skötsel” och ”be-
driva fi ske eller segling”.

BYalaGETS allRa vikTiGaSTE
UPPGiFT äR aTT Ta HaND OM HaMNEN

Byalaget äger hamnen och hyr sedan ut till båtä-
gare. Hamnen är alltså privat och det enda kom-
munala bidraget är att man inte behöver betala 
för sophämtningen. 

För att ha båtplats behöver man inte vara med-
lem i Byalaget, där antalet medlemmar är 60. 
idag fi nns ca 70 båtplatser, men det fi nns de som 
gärna skulle vilja se 70 till och utökade facilite-
ter.

Som i så många andra sammanslutningar är det 
inte alltid lätt att ena divergerande viljor. Folk 
som bott i byn länge anser sig ha en viss rätt att 
bestämma, medan nyinfl yttade anser sig göra 

bäst i att komma med nya friska idéer. Sedan 
måste hänsyn tas till miljöregler, naturliga geo-
grafi ska betingelser och inte minst ekonomin. 
allt detta måste kompromissas med och det är 
inte alltid en lätt ekvation.

NäRMaST i PlaNERiNGEN liGGER:

att skydda nocken (pirens yttersta spets) 1. 
med stenbumlingar. Därför har man pas-
sat på att köpa sten till bra pris för att se-
dan lägga ut dem efterhand och vid behov. 
Stenbumlingarna väger upp till två ton (2000 
kg). arbetet påbörjas veckan före valborg. 
vaRNiNG: kläTTRa EJ PÅ STENaRNa! 

Sandmagasinet, Nyhamns bästa badstrand (?) 2. 
på norr ska grävas ut, ett projekt som visar 
på fi nt samarbete med Höganäs kommun, 
som kommer att använda grusmassorna som 
fyllnadsmaterial. Byalaget står för grävmaski-
nen och kommunen tar hand om massorna.

Förhandling pågår om sanden utanför ham-3. 
nen, sandreveln, där fi nns ett grund som fl yt-
tar sig med jämna mellanrum. Detta grund är 
till bekymmer för inseglingen för djupgåen-
de båtar in i hamnen. inseglingsrännan ska 
grävas ut vid inloppet. Förhandlingar pågår 
med Helsingborgs kommun om att sandmas-
sorna kan användas för att fylla på Tropical 
Beach. 

Tång är ett återkommande problem, den 4. 
kommer med västliga vindar ungefär vart 3:e 
år måste det rensas upp. Blåstången är det 
som gör att det ser ut som om hamnen fyllts 
med mjölk. 
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Denna sommar skall man 
åter få liv i Röde Orm, segel-
klubben som sorterar under 
Byalaget, under 2008 var 
det ingen segelskola, tyvärr.  
Som i andra ideella fören-
ingar är man beroende av 
frivilliga krafter för att det 
ska fungera.

KontaKt: Är du intresserad av att vara med 

i Byalaget, hjälpa till i Röde orm, steka sill el-

ler bara ha hamnplats ? Kom ner på hamnen 

där träffar du säkert någon ur Byalaget, eller 

ring Mats-ola: 042-344111 men helst mailar 

du på: mats-ola@wessmanbyggprojekt.se.

Mats-Ola Wessman har varit Byalagets ordförande i drygt 10 år, brodern Mikael Wessman är hamnkapten och tidigare var deras 
far Sven Wessman vice hamnmästare i Byalaget. Mats-Ola lovade sin far, när han blev ordförande att bevara hamnen som en oas 
för alla, och att ej bygga ut. Att bygga ut är kostsamt och tar båtplatsägarnas pengar i anspråk. Dessutom ställer det andra krav 
på hamnen och på vad den har att erbjuda.

kom ihåg

SillakvällaR

1:a tillfället bjuds 1:a fredagen efter mid-
sommar. Byalagets medlemmar samlas och 
steker sillamackor som serveras till själv-
kostnadspris, enklare drycker och kaffe 
finns också att köpa. ibland bjuds på under-
hållning av varierande art.

MiDSOMMaR

all HJälP för att ordna en klassiskt trev-
lig midsommarafton med alla ingredienser  
BEHÖvS! Dans, lotterier och kaffeservering 
på fredagen. lördag och söndag: kappseg-
lingar för stora och små båtar och deltagare. 
Samt kaffeservering. varmt välkomna!
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Efter en grå och trist vinter har solen 
kommit tillbaka. vi har sedan Påsken 
haft fantastiska vårdagar och livet åter-
vänder. Nu är det med lätta steg jag går 
min morgonpromenad med vår cocker 
spanel Bamse.

Den 19 mars hade Byföreningen sitt årsmöte. vi 
har nog aldrig haft så många medlemmar på ett 
årsmöte. kanske berodde det på att vårt kom-
munalråd Peter kovacs var vår gästtalare. Peter 
berättade om kommunens visioner och planer 
med en viss tonvikt på Nyhamn. Han gladde oss 
med att Nyhamn är den by i kommunen som 
ligger först vad gäller satsningar efter Höganäs 

stad. inom en snar framtid blir det cykelbana till 
Brunnby. villatomter kommer att styckas längs 
Brunnbyvägen. 

Tre styrelseledamöter avgick efter fl era års fl itigt 
arbete i styrelsen. Bosse Brantmark, kristina Mö-
ser och Åke Senström vill jag än en gånga tacka 
för Ert arbete. inger Brantmark lämnade revi-
sorsuppdraget. Nya i styrelsen är isabella Ursing-
Steffensen, Gunilla Olin och Mats Steffensen. 

isabella Ursing-Steffensen tillbringade, under 
barndom och ungdom, sina somrar i Mölle. På 
krapperup växte Mats Steffensen upp. Tillsam-
mans har de dottern ia 1 år. Mats arbetar med 
eldfasta industriugnar och blir genom sitt arbete 
mycket berest. isabella är produktformgivare 
med specialitet på möbler.

äntligen är våren här!

av olof suneson

Utsikt över Brovägen ner mot hamnen.
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Gunilla med make anders 
och barnen Fanny 8 år och 
axel 6 år flyttade till Ny-
hamn i augusti -07. Dock 
är Gunilla väl förtrogen 
med byn eftersom anders 
är född och uppvuxen i 
byn. Till vardags arbetar 
Gunilla som butikschef i 
Polarn & Pyretbutiken på 
kullagatan i Helsingborg. 
Gunilla är styrelsens se-
kreterare.

Med isabella, Gunilla och 
Mats och redan förra året 
invalde lukas Östberg, i 
styrelsen, har vi fått en re-
jäl föryngring.

valborg firar vi traditionsenligt med scouternas 
fackeltåg från Nyhamnsgården till brasan som 
ligger på fäladen strax norr om byn. Brasan tänds 
kl. 20.00. Höganäs Manskör sjunger och konstnä-
ren lars vilks håller vårtalet. 

Badbryggan lägger vi i den 9 maj kl. 10.00. Det 
behövs många som hjälper till. kom hela famil-
jen och tag med fika. 

Nu när du håller Nyhamnsbladet i din hand fin-
ner du att tidningen fått ett nytt utseende. Det 
beror på att vi fått ett tidningsproffs som skapat 
en ny layout. Det är lise Östberg som bjuder för-
eningen på sitt kunnande och tid. Tack lise! 

Nyhamnsläge 2009-04-21

Välkommen till
familjetandläkaren i Nyhamnsläge

Kostnadsfri tandvård för barn ock ungdomar
mellen 3 och 19 år. Ring 042-34 48 03 eller
e-posta carl-erik.nordstrand@ptj.se
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GÅNG- OcH cYkElväGEN

kommunen kommer i sommar att avsluta arbe-
tet med gång- och cykelvägen som påbörjades 
i höstas. Delen från Gullregnsvägen i norra Ny-
hamn söderut till Brunnbyvägen kommer att 
asfalteras och färdigställas. Målet är sedan att 
gång- och cykelvägen ska fortsätta söderut för 
att till slut nå Fiskvägen. Detta kommer att ske 
etappvis och även då tänker man använda över-
blivna massor från fräsningsarbeten i närheten. 
Så fort det fi nns massor över kommer utbyggna-
den att fortsätta söderut.

Som nämnts i tidigare byablad är avsikten med 
gång- och cykelvägen att göra samhället mer le-
vande. liv och rörelse utmed vägen väntas däm-
pa hastigheterna och öka uppmärksamheten. 
Stämpeln ”genomfartsväg” tonas ner och vägen 

blir mer lik en bygata. Dessutom tillfredställs ett 
behov av att kunna gå och cykla längs med vä-
gen. vår förhoppning är att detta sammantaget 
gör byn mer levande.

ÅTGäRDER FÖR väGEN

vägverket håller nu på att ta fram en åtgärds-
plan utifrån den bristanalys som gjordes förra 
sommaren. Målet är att så fort som möjligt åt-
gärda allt som uppmärksammades i bristanaly-
sen. vägverket planerar att bygga en tätortsport 
strax norr om samhället. Troligen kommer den 
att hamna ungefär där tätortsskyltarna idag är 
placerade. Den kommer att likna tätortsporten 
på bilden (tagen i allerum) med skillnaden att 
man ej kan bredda vägen lika mycket på båda si-
dor utan vägen kommer främst att svälla åt väs-
ter. Genomfartstrafi kanter norrifrån kommer 

Fortsatta åtgärder för väg 111
redan till sommaren
av joachim runesson
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Annonsering

Saknar du ideer och utformning för att visualisera ditt företag?

Ring 0768 97 98 99 eller maila till lise@enlise.dk (jag bor i Nyhamnsläge)

Hemside design

Katalog design

Art direction

Profilering

Mässmaterial

Logotyp

Få professionell hjälp
med att få fram ditt budskap

alltså att på ett tydligt sätt uppleva var samhäl-
let börjar. Tidplanen är 2-3 år eftersom det krävs 
marklösen mm vid breddning av vägen.

andra åtgärder så som förbättringar vid över-
gångsställen kommer att genomföras redan i år. 
Förbi OkQ8 kommer ommålning att ske. körba-
nan flyttas med hjälp av nya linjer något österut 
och man utnyttjar därmed den breda vägrenen 
på östra sidan. Utrymme för en gångbana skapas 
då på västra sidan där gångtrafikanter naturligt 
rör sig redan idag. En förutsättning för detta är 
dock att vägrenen klarar tung trafik, vilket kom-
mer att utredas. Eventuellt dröjer målningen 
tills nästa omasfaltering men om den visar sig 
ligga långt fram i tiden kommer befintliga linjer 
att fräsas bort till förmån för nya.

FÖRHOPPNiNG OcH FRaMTiD

Förhoppningarna är nu alltså stora att vi har 
en bättre trafikmiljö redan till sommaren el-
ler hösten. Därefter kan det dröja något år tills 
tätortsporten är på plats. Jag kommer fortsatt 
att för byföreningens räkning bevaka och driva 
ärendet, så att vi så snart som möjligt får ett mer 
levande och trafiksäkert samhälle!
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Vad händer här?
vi åkte till krapperup en solig lördag för 
att njuta av parken och tittade in på Insi-
design och Krapperups café som ligger 
belägna på krapperup Borgs stallplan. vad 
är det egentligen som försiggår innanför 
dörrarna här – ett stenkast, eller kanske 
en skön promenad, från Nyhamnsläge?

Insidesign öppnade i september förra året och 
är en annorlunda och välkomnande inrednings-
butik som säljer gammalt och nytt. atmosfären 
känns modern och spännande, skön jazzmusik 
från högtalarna och roliga, konstiga, fräcka, 
snygga saker att vila ögonen på.

innehavaren Jeanette Gostomski är inrednings-
dekoratör och har öppnat sin butik i den angräns-
ande längan uppe på krapperups borg bredvid 
caféet. vi ser framförallt stolar och lampor men 
även vackra tyger, vaser, skålar, vykort, tavlor, 
ljusstakar och en hel del till. Det är en mix av 
sextiotalsretro och modernt som man möts av 
och jag slås av att alla saker som fi nns i butiken 
förmodligen är noga utvalda. 

av gunilla olin

Jeanette berättar att hon köper in gamla ting 
och renoverar dem själv om det behövs. kanske 
byter hon tyg på en stoldyna eller målar om en 
möbel. Hennes grundidé är att blanda gammalt 
med nytt och att bevara det gamla så långt det 
går i skön modern ekologisk anda. Det kan vara 
svårt att mixa gammalt och nytt men har man 
öga för det kan det bli riktigt snyggt. Och det 
ögat besitter Jeanette! Don´t miss it!

Fram till sommaren har Insidesign 
öppet på lördagar och söndagar 
mellan 11.00 – 17.00 och när som-
maren är här håller butiken öppet 
varje dag mellan 11.00 – 17.00

Bevara
det gamla
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Bevara
det gamla

För sju år sen öppnades Krapperups café som 
ligger i ett gammalt grishus från1800-talet. På 
dessa år har isabella och Mette Hagman byggt 
upp en stabil business som snurrar snabbt på 
sommarhalvåret och en lång bit in på hösten. 
Många gäster blir det och man tar även emot 
busslaster av turister som behöver en paus med 
en smarrig fika.

Hos isabella och Mette finns det inte många le-
diga stunder. Dotter och mor driver krapperups 
café tillsammans och gör förmodligen allt där-
till också. En arbetsdag börjar kl. 07.00 och är 
över vid 18-tiden på kvällen. Det tar sin lilla tid 
att baka bröd och ställa i ordning ett makalöst 
buffébord med de ljuvligaste bakverk. alla kakor 
och mackor är naturligtvis hembakta och det 
smakar man! Till det kan man få hemgjord saft 
eller ett gott kaffe.

att fika hos flickorna Hagman känns lite som 
att komma hem till en bekant. Man känner sig 
varmt välkommen och kaffestugan är ombonad 
och mysig.

9

Krapperups Café har öppet på lörda-
gar och söndagar mellan 11.00 – 1700 
och när sommaren är här håller de 
öppet varje dag mellan 11.00 – 17.00. 
Man stänger helt vid juletid och öpp-
nar kring påsk igen. 

Hembakt i gammeldags miljö
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Hur mycket är egentligen en miljard?

av Jan Malmberg

i dessa krisers och bonusars dagar där man bollar 
med miljarder kan det vara bra att förstå skillna-
den mellan en miljon och en miljard.

För att få en handfast bild av hur mycket en miljard kronor egentligen 
är, tog jag skjutmåttet med mig och gick in på banken.

Jag bad om ett lån på tiotusen kronor i nya tusenlappar och en låne-
tid på tre minuter. visst, det gick ju bra.

Uppläggningskostnader och dylikt kunde ju kvitta i det här fal-
let, tyckte man. 

Hur som helst. Jag mätte sedelbunten och till min besvikel-
se var den endast en millimeter tjock. Men nu gällde det 

ju inte tiotusen utan en miljard kronor. Jag räknade på. 
Tiotusen är en millimeter då är hundratusen en centi-

meter och en miljon en decimeter, lagom att hålla i 
handen. Nu går det ju tusen miljoner för att få ihop 

en miljard. Stapeln blir därför tusen decimeter. 
Himmelska tider – en stapel med tusenlappar 

som är 100 meter hög! Mer än dubbelt så hög 
som höghuset i Höganäs.

Ska man göra en större kontantaffär 
och stuva in det i väs-

kor räcker knappast 
den vanliga kom-
bin till och med 
denna ovanliga 
last kan du köpa 
upp ett mindre 

villasamhälle på ca 
500 normalvillor eller 

en stadsdel i någon 
stad. 

Ja, en miljard 
det är myck-

et pengar 
det!

ca 40 M

100 M
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Bränsleförbrukning blandad körning: Komfort/Exklusiv 1,0. 5,0 l/100 km. 
Miljöklass 2005. Koldioxidutsläpp (CO2) 120g/km. Komfort/Exklusiv 1,2. 
5,5 l/100 km. Miljöklass 2005. Koldioxidutsläpp (CO2) 131g/km. Exklusiv 
1,3 Diesel. 4,5 l/100 km. Partikelfilter. Miljöklass 2005. Koldioxidutsläpp 
(CO2) 120g/km. Tre års nybilsgaranti. Tre års vagnskadegaranti. 12 års 
rostskyddsgaranti. 

suzuki.se

Suzukis nya miljöbil Splash har kommit till 
Sverige med bland annat två miljöklassade 
motoralternativ, en bensin och en diesel.  
En perfekt stadsbil, javisst. Men också en bil 
som trivs utmärkt på landsvägen. Dessutom  
en säker bil. Stark från grunden, förstärkt med 
både ESP®, ABS med EBD, BAS och hela sex 
krockkuddar – som standard. Fyra stjärnor  
i EuroNCAP är inte fy skam för en bil av denna 
storlek. Och allt detta till ett grymt bra pris.  
 Välkommen in på en provtur!

Splash!  
Suzukis  
nya miljöbil

Premiär  

till helgen!

BILGRUPPEN AB
Din Suzuki-handlare i Helsingborg
Försäljning 042-16 50 50 Verkstad/Reservd 042-16 47 23

Öppet i helgen: Lör 10-15 • Sön 11-14

Simon Björk är hos oss
och visar sin JTCC Suzuki 
Swift hela helgen!

Välkomna in 
till oss!

PPEN AB

i 

llll
Massor av 

erbjudanden 
på nya &

 beg bilar!
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BOULEFÖRENING
I NYHAMNSLÄGE

Varför inte greppa kloten och ta
 möjligheten att spela boule

 i Nyhamnsläge?

I Klätterskogen, norr om Nyhamnsgår-
den finns sedan länge en boulebana. 

Dessvärre har den länge stått oanvänd 
och bara väntat på att tas i bruk.

Nyhamn har ytterligare en aktivitet att 
foga till sitt register, och möjlighet till

rekreation och många intressanta
möten står till buds.

Det enda kravet är att boulebanan sköts.

Kontakta oss i styrelsen
om du är intresserad.

Låt oss ta hand om
ditt hår

Maj-erbjudande
Mikaela lämnar 
25% rabatt

på alla klippningar

Salong Ulla
Nyhamnsläge
042-344661
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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 
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Så lyder refrängen i en av Ragnar Erikssons visor.
visan handlar om Maj lindkvist som på ett öm-
sint sätt illustrerar hans visor. Maj har haft ett in-
tresse för teckning och måleri i hela sitt liv och i 
unga år gick hon på målarskola bla hos professor 
Otte Sköld i Stockholm. Det är Maj, denna sköna 
kvinna, som fi ck Ragnar att bli nyhamnslägebo 
och sambo vid 87 års ålder. Nu är Ragnar 96 år 
och still going strong.

Han har skrivit hundratals visor, diktar fortfa-
rande och tar gärna fram gitarren eller lutan och 
sjunger och spelar för oss. 

Ragnar har haft ett brokigt liv som svarvare, 
verkmästare, driftsingenjör och revyartist, alltid 
med musiken som ledstjärna. Han började agera 
redan på 20-talet inom SSU:s teaterverksamhet, 
fi ck blodad tand, skaffade sig en luta för det 
var högsta mode och blev ”Ragge” charmör och 
vistolkare. landskrona teatern och arlöfs revy 
är scener där Ragge har uppträtt. Under dessa år 
arbetade han på Thulins fl ygplansfabrik i lands-
krona. Men när andra världskriget bröt ut över-
gav Ragnar Skåne och fl yttade norrut. Han har 
arbetat på SaaB i linköping, på Esselte i Norrkö-
ping där han också blev medarbetare i Norrkö-
pings tidning under pseudonymen X-son. Senare 

fl yttade han till Stockholm och blev driftsin-
genjör på Fords bilfabrik och i Stockholm blev 
det mycket musik i ”förnäma” kretsar. Han fi ck 
sångarbröder som Taube, lillebror Söderlund 
och sångarprinsen lennart Bernadotte. 

Men som sagt, nu är Ragnar i Skåne igen och har 
fått många nya sångarbröder i tex visans vänner 
i Helsingborg. Han bor här i Nyhamnsläge och 
det är Nyhamnsläge han beskriver i visan ”En 
gammal fi skarby” som vi kan sjunga om vi kan 
melodin till ”island in the sun”.

Och som alltid är det Maj som har illustrerat. 

Trubadur och visdiktare i Nyhamnsläge
av margareta malmberg. illustation: maj lindkvist

”I Nyhamnsläge 
där jag har en fl icka kär.

Hon är så fi n och hon är min 
och därför är jag här.”
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Nyhamnsläge
Optimist grundkurs förmiddagar v.25-26
Optimist fortsättningskurs eftermiddagar v.25-26
Fortsättningskursen är till för dig som kan grunderna och vill lära dig mer.
Du ska kunna simma 200m och ha gått ut andra klass.
För frågor och anmälan till seglarskolan i Nyhamnsläge kontakta 
Mats-Ola Mats-Ola Wessman, 042-344111, mats-ola@wessmanbyggprojekt.se

Arild
Optimist grundkurs förmiddagar v.28
Optimist fortsättning eftermiddagar v.28
Fortsättningskursen är till för dig som kan 
grunderna och vill lära dig mer.
Du ska kunna simma 200m och ha gått ut Du ska kunna simma 200m och ha gått ut 
andra klass.
För frågor och anmälan till seglarskolan i Arild 
kontakta Elisabeth Skytting, 0709-732372, 
skytting@mail12.calypso.net

Mölle
Optimist grundkurs förmiddagar v.28-31
Optimist fortsättning eftermiddagar v.28-31
Fortsättningskursen är till för dig som kan grunderna och vill lära dig mer.
Du ska kunna simma 200m och ha gått ut andra klass.
För frågor och anmälan till seglarsFör frågor och anmälan till seglarskolan i Mölle kontakta Johan Rehnström, 
johan.rehnstrom@perstorp.com

Lerhamn
Optimist grundkurs heldagar v.29
Optimist fortsättningskurs heldagar v.29
Fortsättningskursen är till för dig som kan grunderna och vill lära dig mer.
Du ska kunna simma 200m och ha gått ut andra klass.
För frågor och anmälan till seglarskolan i Lerhamn kontakta 
Johanna Johanna Fagrell Köhler, 0734-100550, johanna.fagrell@onemedia.se
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Det har nu gått ca ett och ett halvt år se-
dan Erik tog på sig kaptensmössan och 
axlade rollen som ägare av Skeppet. vi 
träffar Erik i den kombinerade fi ka/ kon-
ferens/utbildningslokalen på ica Skep-
pet i Nyhamnsläge. 

Så, hur har det gått att styra skeppet under det 
gångna 1,5 året och hur känns det? Erik menar 
att det är riktigt trevligt och att affären går bra. 
kundrelationen blir bara bättre och bättre. Då 
det är en vital del med en bra kundrelation när 
man driver en närbutik, kan han inte vara mer 
nöjd.

Renoveringen av Skeppet är nu sin slutfas – i 
alla fall de större investeringarna. Uppemot 60 % 
av den tekniska maskinparken är utbytt till nya 
fräscha och framförallt miljömässiga och energi-
snåla maskiner. Detta är Eriks sätt att moderni-
sera både på kort och lång sikt, med miljötänk, 

låg energiförbrukning samt effektiva arbetsytor. 
Stor lokalyta har frigjorts som gör att lokalerna 
känns luftigare. även ljusmiljön är utbytt till 
kundernas belåtenhet. Det nya ljuset ger en in-
spirerande harmonisk atmosfär. i dessa tankeba-
nor tänker Erik fortsätta att arbeta, att ständigt 
förbättra, effektivisera och utveckla affären. 
anledningen till att det generellt är dyrare på en 
närbutik än på stora matvarubutiker är främst 
personalkostnaderna, som är dubbelt så höga 
som på t.ex. citygross. Detta på grund av att 
man kan man använda sin personal dubbelt så 
kostnadseffektivt på t.ex. citygross där de har ett 
mycket större kundunderlag.

i juni förra året sänkte Skeppet sina priser på 
basvaror med drygt 1 miljon kronor och är där-
med inte längre Sveriges dyraste närbutik. Den 
här sänkningen var behövlig för att komma ner 
på en acceptabel prisnivå, inte bara gentemot 
konkurrenterna, utan också för att kunna erbju-
da kunderna humana priser på just basvaror. vid 
en snabbkontroll på mjölk och liknande basva-

Skepp i medvind

av lukas östberg
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Vi är nu även Telia-återförsäljare!

vard 10-18
lörd 10-15

Storgatan 53 C  
263 31 Höganäs

Tel: 042-36 21 20
www.nyhamndata.se
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ror på citygross, så är faktiskt Skeppet billigare 
på flera varor. Erik vill hitta en balans i priset 
som fungerar för alla. 
– visst, vi har såklart en i genomsnitt högre pris-
nivå jämfört med stormarknader som t.ex. city- 
gross/kvantum, men det priset måste man vara 
beredd att betala för att ha en butik på sin när-
marknad, säger Erik. 

Utöver en trovärdig prissättning tänker Erik och 
hans team fortsätta arbeta för ett så bra sorti-
ment som möjligt. Under sommaren innebär 
detta t.ex. att man kan köpa lokalt odlad färsk-
potatis, knipplök och morötter i butiken. Erik 
tillägger att en lokal leverantör av även gurka 
och tomater skulle uppskattas av butikens kun-
der. Skeppet kommer även i fortsättningen att 
utöka sortimentet med nya ekologiska varor.

På frågan om lokalt kött, så vill Erik väldigt 
gärna ha möjlighet att sälja det, dock så måste 
det fungera i praktiken. lokalproducerat kött 

innebär i dag att man måste stycka och förpacka 
själva. Detta finns det inte förutsättningar för att 
klara av i på Skeppet idag.

Många i byn, främst äldre och barnfamiljer har 
frågat om möjligheterna med hemkörning. lag-
stiftning och logistik sätter käppar i hjulen även 
där. lagen kräver frysbil även om varan bara 
skall transporteras några hundra meter.
Om logistiken kunde köpas in som en extern 
tjänst, så skulle det inte alls vara främmande för 
ica Skeppet, att tillhandahålla en hemkörnings-
tjänst.

avslutningsvis säger Erik att fokus ligger så klart 
på att de skall vara tillmötesgående, glada, ge 
den där lilla extra servicen samt ha bra öppet-
tider. vi är bra, men skall bli mycket bättre. 
Personalen finns i butiken för er kunder, använd 
dem, fråga om det är något ni undrar eller ni vill 
att vi skall ta hem, hälsar Erik.
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Unikt tillfälle
köp bra konst och bidra samtidigt till en 
bättre brygga.

Rameriet i Nyhamnsläge och byföreningen har 
ett samarbete som består i att det säljs fi na konst-
verk till reducerade priser. Dessa konstverk, 
mest litografi er kostar 800:- oramade, respektive 
1.300:- inramade. 

När ni köper ett av des-
sa konstverk går 200:- 
oavkortat till bryggfon-
den i Nyhamnsläge.
Här ser ni ett urplock 
på de konstverk som 
erbjudandet gäller. På 
ica Skeppet kommer 
ni att under 3 veckors 
tid kunna se exem-
pel på den konst som 
fi nns. 
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Peter Engberg

Peter Engberg Anette Gustafsson

Gunilla Mann

Beskåda och gör er beställning på 
tel. 34 49 00 eller på e-mejl: info@rameriet.se
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TEL 042 34 49 00
Stinsvägen 10

260 41 Nyhamnsläge

42 34 49 00

info@rameriet.se
www.rameriet.se

Välkommen till Rameriet
i Nyhamnsläge

Vi utför klassisk och kreativ inramning av alla 
typer av inramningsjobb, reparationer och glas-
byten. Vi har även kvalitetskonst av både kända 

och okända konstnärer till försäljning.

Rameriet använder alltid material av hög 
kvalitet och är mån om att göra ett fackmässigt 

gott arbete på varje inlämnat objekt. 
Vi jobbar bara med syrafritt material, vilket är 

viktigt för bildens livslängd.

Till privatpersoner, företag
 och konstföreningar.

Kom förbi eller ring
 för ett kostnadsförslag.

Modellbåtar & maritim indredning

Sjöbutiken

Butik: Småbåtshamnen, Höganäs
Mån – fre: 11 – 18

OBS lördagsöppet 10 – 15!

Webbshop: www.sjobutiken.se
Telefon: 042 – 34 31 80

E-post: info@sjobutiken.se
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– i ur och skur promenerar jag minst en tim-
me per dygn med vår hund – någonstans och 
överallt i Nyhamnsläge.
ibland sliter och drar hunden, ibland träffar 
vi hundar där kemin inte stämmer och ib-
land är man helt bort i tankarna eller till och 
med helt ur gängorna.
Men en sak präglar rundorna – det är så trev-
ligt!
Jag tycker att folk är riktigt duktiga på att 
plocka upp efter sina ”bästa vänner”, fastän 
det fi nns en del missar. Förklaringen kan ib-
land vara att man missat att få med tillräck-
ligt med påsar, men ambitionen verkar helt 
klart vara att plocka upp.

Men framförallt ”umgänget” med andra är så 
trevligt!
vi samsas bra på stigar och vägar och så 
många, nästan alla, hälsar. Gamla coh unga, 
kvinnor och män, med och utan hund, cy-
klister och gående. visst är det underbart! 
att mötas av ett trevligt hej av en i och för 
sig okänd – men vi är ju alla människor! Så 
enkelt att skapa vi-känsla och en känsla av 
välkomnande för utombys.
Skänk en hälsning och få en tillbaka, ibland 
bjuds det också på ett leende – livets små 
enkla nöjen.

Kvinnan med hunden





varje dag, året runt

Kära bybor
 
Vi har köpt in ny badflotte. 
Detta för att öka trivseln vid badstranden.
 
Hälsningar,

BRYGGRUPPEN

Har du en rolig historia att berätta, något som du gärna vill göra oss upp-
märksam på eller en synpunkt – stort som smått – så sätter vi med glädje in 
det i nästa nummer av Nyhamnsbladet som kommer ut runt Midsommar.
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NYHAMNS SJUKGYMNASTIK 

v/ Anne-Marie Lind

leg. sjukgymnast

Tel.: 344239 & 347553 (bost)

SJUKGYMNASTIK•	

AKUPUNKTUR•	

BALANSTRƒNING•	

TRÄNINGSPROGRAM VID•	

 – BENSKÖRHET 

 – INKONTINENS 

 – ARTROS 

Ansluten till Region SkÂne

GB KROPPSKULTUR 

v/ Gunilla Bergdahl 

cert. massör 

Tel.: 0708-320893 & 344876 

KLASSISK MASSAGE •	

TAKTIL MASSAGE •	

ENERGIMASSAGE •	

FRISKVÅRDSTRƒFFAR •	

FÖRETAGSMASSAGE •	

STAVGÅNG •	

ALOE VERA-PRODUKTER•	

NYHAMNS HÄLSOCENTER – i gamla bankhuset, Nyhamnsläge
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Vi utför alla slag av VVS arbeten
Bland annat:

Värmepumpar
Badrumsrenoveringar

Köksrenoveringar
Stambyten

Nyproduktion
Pannbyten

Service
Installationer

 Kontakta oss gärna på 0706 34 77 11

Stortorget 18, 252 20 Helsingborg • 042 14 87 00 • www.bristol.se

By D and V

Vårens klänningar från Valérie

B u r b e r r y ,  H e n r y  C o t t o n ’ s ,  K e n z o ,  M a r c  O ’  P o l o ,  M o n c l e r ,  M u l b e r r y ,  T r u s s a r d i  J e a n s ,  V a l é r i e  •  A n n e  F o n t a i n e

Stortorget 18, 252 20 Helsingborg • 042 14 87 00 • www.bristol.se
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Vårens klänningar från Valérie

B u r b e r r y ,  H e n r y  C o t t o n ’ s ,  K e n z o ,  M a r c  O ’  P o l o ,  M o n c l e r ,  M u l b e r r y ,  T r u s s a r d i  J e a n s ,  V a l é r i e  •  A n n e  F o n t a i n e
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annonsering i nyhamnsbladet

Lathunden

ANNONsPRISLISTa (ex. moms)

Format Pris

Dubbel sida, 420 x 297 mm 2000:–
Helsida, 210 x 297 mm 1000:–
1/2 sida vertikal, 86 x 250 mm 500:–
1/2 sida horisontal, 178 x 120 mm 500:–
1/4 sida, 86 x 120 mm 250:–

20% rabatt vid köp av 3 annonser

Format: A4  – 210 mm x 297 mm
Färger:  4+4 CMYK

Redaktör

Ingrid Herrström
Tel: 34 42 27, ingridherrstrom@gmail.com

Fotograf

Gunilla Olin, Magareta Malmberg

Scribenter

Jan Malmberg, Margareta Malmberg,
Ingrid Herrström, Gunilla Olin, Lukas Östberg 

Tryck

www.exacta.se

Layout

Lise Hougs Östberg
Mobil: 0768 97 98 99, lise@enlise.dk

Hemsidan www.nyhamnslage.nu

Nyhamnsbladet kommer ut 3 gånger om året och 
delas ut till samtliga hushåll i Nyhamnsläge. Bladet 
finns dessutom som pdf på www.nyhmanslage.nu. 
Som annonsör når du ut till ett lokalområde med 
över 2000 hushåll.

valBORG• 

– sedvanligt fi rande på fäladen norr 

om hamnen.

iläGGNiNGSDaG FÖR BaDGRYGGaN• 

– kl 10.00 den 9:e maj. Då städar vi 

även stranden runtomkring

STYRElSEMEDlEMMaR

Olof Suneson
T: 34 51 91

olof.suneson@telia.com

ingrid Herrström
T: 34 42 27

ingridherrstrom@gmail.com

Jan Bäckström
T: 34 52 62

Jan.Backstrom@aerochem.se 

Gunilla Olin
T: 34 41 42

gunillategelberg@glocalnet.net 

isabella ”isa” Steffensen-Ursing 
T:34 49 07

isa_ursing@hotmail.com 

Mats Steffensen
T: 34 49 07

isa_ursing@hotmail.com 

lukas Östberg
M: 0708 20 67 90

lukas.ostberg@gmail.com 

Jan Malmberg
T: 34 51 38

bromaja@hotmail.com 

Per-axel Roth
T: 34 48 47

per-axel.roth@telia.com

För annonsering kontakta:

Ingrid Herrström

Tel: 34 42 27 

eller maila till ingridherrstrom@gmail.com
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Byföreningen informerar

Redo för årets badsäsong! 
Årets badfl icka – ny baddräkt och badmössa

är inhandlade.
Årets badpojke – härlig kille i sin bästa form!

Finns i Sjöbutiken i Höganäs. 
30 cm. Pris: 110 kr
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I vår butik hittar du det mesta du behöver för dina dag-
liga inköp. Vi vill göra varje dag lite enklare för dig som 
är kund hos oss, och därför är vi måna om att du ska få 
ett personligt bemötande, bra färskvaror och ett anpas-
sat och prisvärt sortiment.

Självklart har vi också våra prisvärda, egna varor i hyl-
lorna. Har du inte hunnit prova än, så vågar vi lova att 
du inte kommer att bli besviken. Alla ICAs egna varor är 
prisvärda, kontrollerade och kommer från noga utvalda 
leverantörer.

Hitta inspiration, tips och idéer i butiken.
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Skeppet

nära


