
Denna bild är tagen den 29 januari 1967 på nuva-
rande 111 alldeles i närheten av den tidens sam-
lingsplats i vår by – Bror Carlssons Cafe – beläget 
ungefär där Brisvägen ansluter till Höganäs och 
Mölle. Snett emot ligger Skeppet, vår fina affär 
som har det mesta vi behöver. Vid detta tillfälle 
var vägen mot Mölle helt blockerad på flera stäl-
len. En ambulans på väg till B.B. fick hjälpas fram 
på smågatorna. Även året före så sent som den 15 
april 1966, råkade Kullabygden drabbas av snöka-
os. Värst var det denna gång i Brunnby och vid 
korsvägen till Arild. Två plogbilar och en buss satt 
fast där. Annars tycker vi nog årets vinter varit 
den värsta på länge. Frågan är om vi inte har satt 

rekord i snötäckt mark nästan sedan jul därtill 
rekordlåg temperatur under lång tid. Kåsören av 
dessa rader har nog aldrig tidigare i mitt liv skot-
tat så mycket snö varenda dag som denna vinter. 
Nu vill vi alla ha en lång fin sommar som helst 
varar till jul, men åtminsone till långt fram på 
hösten. Vi ses vid stranden eller på våra trevliga 
grill-kvällar vid hamnen. I sommar bjuds även på 
teater vid hamnarna i Kullabygden så även i Ny-
hamnsläge. Så det finns mycket at fira. Om några 
år har vi kanske 4 våningshus i byn. Det blir något 
att fira. Kåsören slipper kanske flytta till äldrebo-
ende. Det kommer kanske hem till mig i gamla 
Bankhuset där jag bor.

NyhamnsBladetNyhamnsBladet

Som det tydligt famgår av bilden har vi haft snörika vintrar 
även tidigare år. Foto: Gunnar Gunnarsson
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Sommarteater på Krapperup ger
       “GRUFFET  I HAMNEN”
            i en hamn nära dig

Gruffet i Hamnen Nya klipp i Nyhamnsläge

Läs mer på sida Läs mer på sida4 6

TACK!

Alla mina underbara kunder som gjort mina drygt 40 år i 

Nyhamnsläge till ett fantastiskt yrkesliv. Jag överlåter 

nu salongen till Jenny, önskar henne all lycka och hoppas 

att Jenny får lika trevligt som jag har haft i Nyhamnsläge.

Ulla Fisch

From 4 maj kommer jag att arbeta tillsammans med 

Ulla och Mikaela. Ulla kommer att arbeta på salongen 

fram till midsommar, därefter kommer jag och Mikaela 

att arbeta tillsammans. Jag vill hälsa gamla såväl som 

nya kunder varmt välkomna.

Jenny

Erbjudande

Vid bokning av färg + klippning under maj månad erhåller du 

utan kostnad schampo + balsam från Keune

Telefon: 042-34 46 61

��������������

av gunnar gunnarsson

d
vi är på facebook
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För en enskild person kostar det bara 110 kr i 
år att vara medlem i Byföreningen. Det blir 30 
öre/dag. Vill du att hela familjen skall vara med 
kostar det 210 kr i år eller 58 öre per dag. Under 
hösten kommer vi, tillsammans med alla de an-
dra byföreningarna, förhandla fram ett nytt el-
avtal. I det elavtal vi har nu slipper medlemmar 
i byföreningen att betala den fasta avgiften på 
340 kr per år. Bara på detta har du vunnit på att 
vara medlem. Men det finns många andra skäl 
att vara med i byföreningen. Du får vår tidning 
tre gånger per år. Vår badbrygga underhålls tack 
vare medlemsavgifterna. Vi anordnar Valborgs 
och midsommarfirande och en vacker julgran 
ställs upp vid ”bankahuset”. 

Byföreningen arbetar också mycket aktivt för att 
förbättra trafikmiljön längs 111:an. I år kommer 
det att byggas en tätortsport vid norra infarten 
till byn. Vi är även en remissinstans för kommu-
nen och Trafikverket (f d Vägverket). 

av olof sunesson

Välkommen i din Byföreningen
Ritningar på ”bankhuset” som det kan komma att se ut.

Vid vårt årsmöte den 23 mars valdes två nya 
styrelseledamöter in i styrelsen, Vaike Fors och 
Axel Bergenfelt. Vaike kommer att ansvara för 
vår hemsida och kontakter av festkommité-
karaktär. Axel blir vår nye kassör efter Jan Bäck-
ström. Jag vill här passa på att hälsa Vaike och 
Axel välkomna i styrelsen och tacka Jan för allt 
arbete han lagt ner på föreningen utöver kassörs-
uppdraget. Vi hoppas att även i fortsättningen få 
ta del av Jans kunskaper och kamratskap.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Hans-
Erik Andersson, ägare av ”bankahuset”, om sin 
idé att bygga på två våningar avsedda för s k 
trygghetsboende för äldre. Han visade en skiss 
på hur huset skulle kunna se ut. Han har också 
begärt planändring hos Byggnads-nämnden. Med 
tanke på de stora 40-talistkullarna är jag överty-
gad om att Karl-Erik tänker rätt. Hans avsikt är 
att det ska bli hyreslägenheter. 

Med denna tidning finns ett inbetalningskort. 
Alla medlemsavgifter går till byn, eftersom inga 
arvoden utgår till styrelsen.

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 

glasbyten. 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.
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Sommarteater på Krapperup ger       “GRUFFET  I HAMNEN”            i en hamn nära dig

I sommar blir det teater på hamnen i Nyhamn. 
Krapperupsteatern  spelar Carlo Goldonis  ”Gruf-
fet”, som är en pjäs som stått sig genom tiderna, 
trots att den är skriven i mitten på 1700-talet i 
Commedia dell Arte traditionens anda. Pjäsen är 
unik så till vida att den är den första kända ko-
medin där vanliga enkla människor i en fiskeby 
har huvudrollerna. Det förekommer en enda st-
åndsperson, en utlokaliserad ung advokat som för-
gäves försöker upprätthålla lag och ordning och 
mäkla fred mellan de grälsjuka grannfruarna. Det 
blir inte lättare av att han själv råkar förälska sig i 
en av flickorna, som har nog med att försöka snär-
ja den fiskarpojke som hon i sin tur är förälskad i. 
Det går hett till i byn när fruarna och deras döttrar 
ryker ihop, och deras män blir hopplöst akterse-
glade!….

Föreställningen kommer att spelas i Arild, Ny-
hamnsläge, Jonstorp, Farhult och Magnarp. 

Under dessa dagar hoppas vi att ingen använder 
slipen, kör båtmotorer eller andra bullriga aktivi-
teter under pågående föreställning.

Från 16 – 20 juli  spelas fem föreställningar i Nyhamn

Föreställningen börjar kl. 19.45 och tar 2½ timmar. 

Biljettpriset är 220:- kr.

Man hoppas på en publik på 150 – 200 personer/kväll.

Biljettinfo: www.sommarteaterpakrapperup.se

Gruffet
i Hamnen

Teater i Nyhamn

INFOrMATION

Hamnen 
– ram för många 
sommaraktiviteter
Nu har Byalaget blåst nytt liv i föreningen röde 
Orm som fått en ny styrelse. Styrelsen består av 
Christina ”Tinni” richter ordförande, Magnus 
Ohrlander v. ordförande, Annika Wessman kassör, 
Anders Bergman sekreterare, Klemens Andersson 
och Niclas Nielsen från byalaget och suppleanterna 
Linn Efsing, Linda Adler och Arthur Wessman.

Nu startar man seglarskolan igen. Två kurser på 
vardera tre veckor anordnar röde Orm. Den första 
kursen börjar 14 juni.

MIDSOMMArAFTON

Traditionsenligt firas midsommaraftons kväll med 
dans på bryggan mellan klockan 21-24 till Björn 
Jürgens orkester. Chokladhjul, pryltombola, bröd-
tombola och korvförsäljning pågår mellan 20:00 
- 24:00. Under lördagen och söndagen fortsätter 
festligheterna utökat med seglingar och kaffeser-
vering med start 10:00 för seglingarna och 11:00 
- 16:00 för övriga aktiviteter. Vill du skänka vinster 
till lotteriet kontaktar du Kaj Arenbo. 

SILLATrÄFF

Hamnens Vänner, med Kaj Arenbo som primus 
motor, anordnar även i år de mycket populära sil-
laträffarna åtta fredagskvällar med start 2 juli och 
den sista 27 augusti. Den 16 juli ersätts sillaträf-
fen med teaterpremiär! Då spelas pjäsen ”Gruffet i 
hamnen”, se egen artikel.

Modellbåtar & maritim inredning

Sjöbutiken

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

OBS lördagsöppet 10 – 15!

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

E-post: info@sjobutiken.se
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1 maj 2010 tar Jenny Dahlqvist över och hon hop-
pas att, precis som Ulla har gjort, finnas med sin 
salong i många år framöver.
Jenny är en gift 2-barnsmamma från Viken, som 
fortsatt kommer att vara Vikenbo, både för att hon 
trivs där och för att hon vill ha lite avstånd mellan 
arbetet och hemmet.

Jenny är ingen nybörjare precis, hon var klar med 
sin frisörutbildning -92, hyrde sin första stol -93 och 
sedan -97 har hon varit på samma salong på Stat-
tena i Helsingborg, där har de varit 3 kurskamrater 
som jobbat på samma salong. Jenny har trivts bra, 
men nu var tiden inne att gå vidare och tillfället att 
köpa en egen salong dök upp - och Jenny slog till.

Mycket kommer att ändras i Jennys vardag - istäl-
let för att köra söderut till Helsingborg, kommer 
nu kosan att ställas norrut till en betydligt mindre 
ort. Och nu kommer hela verksamheten hänga på 
Jenny – från det lilla till det stora. Lite vana har 
hon, när man hyr stol får man själv hantera sin 
ekonomi, nu blir det bara lite mer och en del annat 
förstås. Tidigare har hon kunnat vara lite flexiblare 
med arbetstider, men det blir svårare nu.
Jag frågar Jenny vad som är roligast med frisöryrket 
och Jenny tycker just att variationen är bäst - olika 
slags kunder och olika slags arbeten. Det förstår 
man med 10 - 15 kunder per dag. Och så förstås allt 
prat - Jenny har lätt för att prata och lyssna, men 
vill man bara vara tyst är man välkommen att vara 
det. Vad är värst eller minst roligt? vill jag veta och 
Jenny ser ut som ett frågetecken.
Jag brukar fråga vad man tycker är bäst/sämst med 
Nyhamnsläge, men Jenny har ingen erfarenhet av 
det så jag undrar vad hon gillar läget. Toppen, cen-
tralt och synligt. I Helsingborg finns det nästan en 
salong i varje hörna, konkurrensen är stor och pri-
serna pressas ständigt neråt.

Idag arbetar Ulla och Mikaela i salongen , Mikaela 
stannar och Ulla kommer att vara kvar till midsom-
mar, detta för att göra övergången till Jenny så smi-
dig som möjlig.
När Jenny tar över efter Ulla kommer Salong Ulla 
att bli Jennys Hårvård men kunderna kommer att 
känna igen sig i salongen. Jenny planerar inte att 
direkt göra några förändringar, fast det är klart så 
smått kommer hon att sätta sin prägel.

Jag kan verkligen se på Jenny att hon ser fram emot 
att bli “sin egen” och vi hälsar henne välkommen 
till Nyhamnsläge.

Nya klipp i Nyhamnsläge

TACK!
Alla mina underbara kunder som gjort mina drygt 40 år i 

Nyhamnsläge till ett fantastiskt yrkesliv. Jag överlåter 
nu salongen till Jenny, önskar henne all lycka och hoppas 
att Jenny får lika trevligt som jag har haft i Nyhamnsläge.

Ulla Fisch

From 4 maj kommer jag att arbeta tillsammans med 
Ulla och Mikaela. Ulla kommer att arbeta på salongen 

fram till midsommar, därefter kommer jag och Mikaela 
att arbeta tillsammans. Jag vill hälsa gamla såväl som 

nya kunder varmt välkomna.
Jenny

Erbjudande
Vid bokning av färg + klippning under maj månad erhåller du 

utan kostnad schampo + balsam från Keune

Telefon: 042-34 46 61
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De flesta Nyhamnsbor känner till salong Ulla och Ulla Fisch som i så många år klippt och 
fixat hår i Nyhamnsläge. Nu har Ulla bestämt sig för att nu är det färdigklippt, men man 
kommer fortfarande att kunna klippa sig på hörnan.

av ingrid herrström
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 Implantat – Från förlorade tänder till god tandhälsa.

   Allmäntandvård

   Välkomna!

Boningen Mäklarfirma        042 - 42 42 555          www.boningen.com

Fin havsutsikt både från lummig trädgård om 378 m2 och från fönster och framförallt från stor balkong i 

soligt västerläge. Etagekedjehus med tuu planlösning som ger mycket ljus och rymd - fem våningsplan 

som sammanbinds med halvtrappor. Boarea 133 m2  - 6 rok.                                 Pris: 2 750 000 kr / bud.

NYHAMNSLÄGE - Janne Petters väg 5
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AxEL BErGENFELT
Jag heter Axel Bergenfelt, 
är 52 år, ensamstående 
och har haft anknytning 
till Nyhamn sedan vintern 
1959/60. Vi köpte då ett 
sommarhus här och till-
bringade sedan alla somrar 
och de flesta veckoslut och 
skollov här. Sedan ca 10 år 

tillbaka bor jag permanent i Nyhamn och min mor 
bor sedan 16 år tillbaka i permanent vårt gamla 
sommarhus.

Under uppväxten var jag med i röde Orm och i 
Brunnby Scoutkår och har fortfarande många vän-
ner i byn sedan den tiden.

Jag har varit med både i Brunnby Scoutkår, röde 
Orm och i Nyhamns Byalag under ett flertal år un-
der senare tid som styrelseledamot, kassör och en i 
övrigt aktiv deltagare.
Jag är Kapten i reserven (P7), Civilekonom från 
Lund och arbetar för närvarande sedan ca fyra år 
inom försvarskoncernen Saab, dels som dotterbo-
lags- och landchef för Pakistan, dels i ledningsgrup-
pen för Saabs största utlandskontrakt (flygburna 
radarsystem) och dels med koncernens säkerhets-
frågor avseende Sydasien.

Tidigare har jag arbetat för IKEA i Ukraina, för 
Skanska/NCC i Saudi Arabien och i Indien, för olika 
bolag i Filippinerna och i Hong Kong samt sist men 
icke minst, som beriden kofösare i Australien och 
tillverkare av främst ekmöbler på Knutstorp i när-
heten av Kågeröd, Svalöv.

Nu har jag ombetts att sköta kassörssysslan i Ny-
hamns Byaförening och det ser jag fram emot 
och hoppas att det skall fungera bra trots att jag 
är en del på resande fot och tillbringar tid dels i 
Nyhamn, dels i Stockholm och dels på resor, än så 
länge främst i Pakistan.

VAIKE FOrS
”Jag heter Vaike Fors och 
bor med min familj sedan 
ett år tillbaka i ett hus på 
Gullregnsvägen i Nyhamns-
läge. Min familj består av 
min man Micke och våra 
tre barn. Just nu syns vi 
mest cyklandes runt runt i 
sakta mak på Gullregnsvä-

gen/Eleshultsvägen eftersom våra två yngsta poj-
kar, Leo och Tom, aldrig verkar kunna få nog av 
detta. Vi flyttade ner till Kullabygden från Luleå för 
snart fyra år sedan och den här tiden på året blir 
påminda om varför. I Luleå snöade det 20 cm under 
påskhelgen.

Jag har nog vad man skulle kunna kalla en gedigen 
erfarenhet av styrelsearbete i ideella föreningar ef-
tersom jag suttit två år i styrelsen för I Ur och Skur 
Glada Laxe, en ideell förening som driver förskola 
i Nyhamnsläge/Strandbaden. Genom detta arbete 
har jag fått en mycket positiv erfarenhet av hur 
man kan organisera sig så att man med en ideell 
arbetsinsats direkt kan påverka villkoren för, i det 
här fallet, barnens situation i förskolan. När jag 
blev tillfrågad om jag vill sitta i styrelsen för Ny-
hamnsläges byaförening så kändes det inte svårt 
att tacka ja.

På mitt förslag så valde jag att ta ansvar för det fest-
liga som sker i byaföreningens regi. Det betyder att 
jag kommer att ta ansvar för samordnandet av t ex 
midsommarfirandet. Till detta behövs det folk som 
vill hjälpa till! Hör av er till mig, gärna via e-post. 

Vaike Fors

vaike.fors@gmail.com

Nya medlemmar  
i Nyhamnsläge Byförening

GB KROPPSKULTUR

Gunilla Bergdahl
cert. massör

0708-320893 – 344876

KLASSISK MASSAGE
TAKTIL MASSAGE
ENERGIMASSAGE
FRISKVÅRDSTRÄFFAR
FÖRETAGSMASSAGE
STAVGÅNG
ALOE VERA-PRODUKTER

NYHAMNS SJUKGYMNASTIK

Anne-Marie Lind
    leg. sjukgymnast

    344239 – 347553 (bost)

    SJUKGYMNASTIK
    AKUPUNKTUR
    BALANSTRÄNING
    TRÄNINGSPROGRAM VID
    -     BENSKÖRHET

- INKONTINENS
- ARTROS

Ansluten till Region Skåne

NYHAMNS HÄLSOCENTER
i gamla bankhuset, Nyhamnsläge

att sätta i kalendernx
Valborgsfirande 30 april

Scouternas fackeltåg startar från Nyhamnsgår-
den 19.50 och brasan tänds 20.00. Vi får lyssna 
till Höganäs Manskör som sjunger alla de vackra 
vårsångerna och vårtalet hålls av journalist och 
författare Görrel Espelund kl 20.10. Efter att 
programmet är slut och folk börjar traska hemåt, 
behöver vi några frivilliga eldvakter – hör av er till 
Olof Sunesson (T: 34 51 91).

badbryggan

8 maj kl. 10.00 är det dags att lägga ut badbryg-
gan och städa heden från bryggan och söderut. 
Detta är ett trevligt vårtecken för hela familjen. 
Tag gärna med fika.

MidsoMMarafton 25 juni

Midsommarstången kläds kl. 10.00 och reses ca 
12.00. Dansen börjar kl.15.00
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av ingrid herrström

Fler och fler har upptäckt det. Tanken är att vi 
ska samsas där vare sig man bara promenerar 
eller är på cykel, med barnvagn, med hund.
En del har undrat över dragningen och därför 
passade jag på att fråga Lennart Andersson och 
Carl-Gustav Lind som är de ansvariga på kom-
munen.
Placeringen är gjord med hänsyn taget till att 
hålla kostnaderna nere. Mittemot macken har 
man utnyttjat den breda vägrenen och längre 
söderut har man placerat promenaden längre in 
för att inte dra på sig kostnader med att sätta 
igen diket.

Busshållplatsen utanför Helins ska göras om.  
I det ärendet finns flera aktörer och det måste ri-
tas och godkännas innan arbetena kan påbörjas. 
Därefter kommer promenaden från Bräcke, norr 

Nyhamns nya promenad

om Brunnbyvägen, att få en naturlig fortsätt-
ning söderut. Stråket är inte färdigställt, belägg-
ning återstår och det görs efterhand som andra 
arbeten görs i kommunen.

– Vi träffar Trafikverket torsdag d. 15. april 2010 
för att diskutera hur de vill ha det med busshåll-
platserna nu när vi skall fortsätta med utbygg-
nad av den sista biten för att knyta ihop gc-vä-
gen, troligen vill de att vi skall bygga om och 
tillgänglighetsanpassa dessa.
Vi skall också höra med dem om vi kan bygga 
ut någon gångbana på den västra sidan av väg 
111, med någon form av samarbete, sager Len-
nart Andersson.

Som säkert alla noterat har vi fått ett nytt promenadstråk genom Nyhamnsläge

    Värmepumpstankar eller VVS-arbeten,
då går man till!

Eleshultsv. 33, 260 41 
NYHAMNSLÄGE
www.obvvs.com

Butiken är öppen 
mån-fre 8-16.

042 - 33 06 70
070-248 48 85

Spara inte värme 
- spara utgifter!

Installera en CTC luft/vatten värmepump 
och få pengar över till annat.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Välkommen till din 
närservicemack

•	 SLÄPUTHYRNING
•	 GASOL
•	 TVÄTTHALL
•	 DÄCKVERKSTAD

•	 Frukostlivs

•	 bilvårdsprodukter	

•	 blomjord

•	 eMMAlJuNGAs	JordFÖrbÄttriNG

plantjord	–	kogödsel	–	täckbark	–	gräsmattedress

VARJE	DAG
Nygräddade

 frallor 
och 

wieNerbröd

Hos oss hittar du bl a:

”Gå	inte	över	ån	efter	vatten”
dana	&	paul	med	personal
Nyhamnsläge	Mack	&	Mat	Ab
krapperupsvägen	99
tel:	34	40	77
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Rosiga kinder och solsken i blick 
– så känns ett Glada Laxe barn igen!

Mellanmål i det fria 

Ser du ett gäng småknattar i knalliga reflexvästar 
som är ute och vandrar i Nyhamnsläge tillsam-
mans med ledare i blåa jackor är det mest tro-
ligt barn från förskolan Glada Laxe du ser. Bär 
barnen dessutom vandringsvänliga ryggsäckar 
med Laxemärken och en uppmärksam, nyfiken 
och glad uppsyn så är de helt säkert så. De yngsta 
barnen i förskolan håller till på Skonarevägen i 
Nyhamnsläge, de äldre har sina lokaler på Öre-
strand i Strandbaden. På sommarhalvåret befin-
ner sig barnen på östra Kullaberg en dag i veckan.

Även om Glada Laxe är en Ur och Skur-förskola 
så glömmer vi inte allt annat som är viktigt för 
våra barn. Vi målar, klipper, sjunger och dansar. 
Ibland styr vi kosan mot biblioteken, teatrar el-
ler gör studiebesök. På vinterhalvåret går våra 
4-6-åringar i skridskoskola.

Barn är fantastiska! Vi hoppas och tror att vår 
verksamhet ger barnen en god grund att stå på 
när de sedan ska gå vidare livet.

Vi ser att barnen trivs i naturen. 
Leken går över stock och sten och 
det finns lekredskap så det räcker 
till alla. I naturen kan alla hitta 
sin egen utmaning, i det lilla eller 
stora, kika med lupp eller klättra 
i träd. I naturen finns möjlighe-
ter till lärande, äventyr, lugn och 
eftertanke, som bara begränsas 
av fantasin. Trollen hjälper till att 
förklara världen, Mulle och Laxe 
visar hur man ska bete sig i na-
turen, Gubben i Stubben skickar 
hemliga brev, Snick och Snack 
sjunger och spelar pjäser med bar-
nen om hur man är en bra kompis 
i skogen (och överallt annars).

av vaike fors. foto: glada laxe

Fakta
Glada Laxe är en ideell förening som bedriver en-
skild förskola enligt det sk I Ur och Skurkonceptet. 
”I Ur och Skur” är samlingsnamnet på förskolor 
som är anslutna till Friluftsfrämjandet och präg-
las av att så stor del som möjligt av verksamhe-
ten är förlagd utomhus. Vår verksamhetsidé är att 
barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap 
tillfredsställs genom vistelse i naturen året runt. 
Därför går friluftsliv och hälsa som en röd tråd 
genom barnens utbildning hos oss. 

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet på det pe-
dagogiska innehållet samt erbjuda en god omsorg. 
Vårt mål är att all personal som arbetar i barn-
grupp ska ha förskollärarutbildning eller annan 
pedagogutbildning. Våra lärare är välutbildade, 
kompetenta, motiverade och skapar en fantastiskt 
trygg och fin miljö för våra barn. Genom deras ar-
bete kan en svan på stranden bli ett oförglömligt 
ögonblick.

Förskolechef Soffi Domefalk är populär hos barnen

Barnen från Mulle-gruppen kan ofta ses på stranden vid Örestrand

Är du intresserad av 
att veta mer om oss?
Besök vår hemsida
www.gladalaxe.se
eller kontakta förskole-

chef Soffi Domefalk på 042 - 34 51 80 eller email: 
soffi.domefalk@gladalaxe.se

Glada Laxe

 Kom till öppet hus

       
     p

å Glada Laxe den 28 april från kl. 14.30-17.00
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Nu er lyset kommet og det giver en spirende lyk-
kefornemmelse i kroppen. Sådan er det at bo  
tête-à-tête med naturen: vi påvirkes af forand-
ringerne. Naturen her i og omkring Nyhamnslä-
ge kan nydes både i korte og lange stunder  – på 
gå-ben eller på hjul. Mine børn elsker, når vi på 
en hverdag har været i god tid med aftensma-
den, og når ned til stranden og gyngerne. Vi skal 
ned og se, hvad der er skyllet op på stranden, 
om katten Pelle mon kommer (lige nu er der 3 
Pelle-katte, vi kan klappe) og måske møder vi en 
kompis, som vil lege. 

På et tidligt tidspunkt efter min mand og jeg be-
sluttede at flytte hertil fra Malmö, talte vi om, at 
vores børn nu skulle få lov at opleve ”barnsdom-
mens gade” i Nyhamnsläge. Min egen barndom-
mens gade oplevede jeg selv i 70’er og 80’erne i 
Danmark.  For mig betyder barndommens gade: 
legekammerater på og omkring vejen, hvor man 
bor, et sikkert miljø at færdes i, spontane lege,  
venner og uvenner, samlingspunkter udenfor 
hjemmet og så selvfølgelig en masse børn i alle 
aldre!

Den danske forfatter Tove Ditlevsen skrev i 1943 
romanen Barndommens gade. romanen handler 
om Ester, hendes familie og om de fattige kår på 
Vesterbro i København i de tidlige 1930’erne. Her 
følger man situationer i Esters barndom, både 
når hun er glad sammen med sin veninde Lisa, 
og når hun er bange for manden med det røde 
skæg. Man følger Ester helt op i voksen alderen.

I 1986 blev romanen filmatiseret og Tove Dit-
levsens kendte digt af samme navn blev omskre-
vet og sunget af sangerinde Anne Linnet, som 
også lavede musik dertil. 

romanen og digtet foregår i en anden tid, men 
begreberne og oplevelserne i en barndommens 
gade er stadigvæk gældende og fungerer lige så 
godt i en opdateret 2010-version.

Lise

Jeg er din barndoms gade
jeg er dit væsens rod.
Jeg er den bankende rytme
i alt hvad du længes mod.

Jeg er din mors grå hænder
og din fars bekymrede sind,
jeg er de tidligste drømmes
lette, tågede spind.

Jeg gav dig min store alvor
en dag du var vildt forladt
jeg dryssed’ lidt vemod i sindet
en drivende regnvejrsnat.

Jeg slog dig engang til jorden
for at gøre dit hjerte hårdt,
men jeg rejste dig varligt op igen
og tørrede tårerne bort.

Det er mig der har lært dig at hade
jeg lærte dig hårdhed og spot.
Jeg gav dig de stærkeste våben
du skal vide at bruge dem godt.

Jeg gav dig de vagtsomme øjne
på dem skal du kendes igen,
og møder du en med det samme blik
skal du vide han er din ven

Fløj du så vidt over lande                                                 
voksede du fra din ven?                                                                          
- Jeg er din barndoms gade                                                                 
jeg kender dig altid igen.                                                                                                                                           

Digt af Tove Ditlevsen (1943)

Barndommens gade

Tel: 042-126870

www.grasklipparservice.se

Se hela sortimentet på hemsidan.

Behöver du få reparerat din gräs-
klippare under sässongen står en
låneklippare till ditt förfogande. 

Välkommna!

köp din nya gräsklippare
 tankad och klar hos 

gräsklipparservice

  

Örestrand
Hotell │ Vandrarhem │ Kurs │ Konferens

Lunchservering varje dag
Bufféer/Festmiddagar/Julbord för bokade sällskap
Bufféer och smörgåstårtor för avhämtning

För mer information gå in på: www.orestrand.se
 

Har ni gäster hemma? Härbärgera dem hos oss! 
Mot uppvisande av denna kupong, får ni 5 % 
rabatt på rumspriset när era gäster bor hos oss.
Gäller under perioden sep-apr för boende i 
Strandbaden och Nyhamnsläge.

Örestrand ∙ Tel 042 34 00 76 
info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se

Er nya 
mötesplats! 

✁

välkomna till 
helins matstuga

– grillen i nyhamn – 

krapperupsvägen 33, nyhamnsläge

våra öppettider är
mån - fre 11–21
lör- sön 12 – 21
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www.kullasnickaren.se

042-34 48 39     070-25 33 617

Ny- och ombyggnationer samt reparationer.

Vi utför även kakel- och klinkerarbeten.

www.kullasnickaren.se

VÄLKOMMEN! 

BRÄCKE MÖLLA 
är ÖPPEN för VISNING 

 

 
SÖNDAGEN den 4 juli 

 

SÖNDAGEN den 18 juli 
 

SÖNDAGEN den 1 augusti 
 

Kl. 10ºº - 17ºº 
 
 

 

VI MALER MJÖL  
OM VÄDRET TILLÅTER! 

VI HAR ÄVEN KAFFESERVERING 
               
                                                                                                

                                                                                                                                            © Malin Folkesson 

Öppet hus 
på förskolan 
Glada laxe 
28 april
Onsdagen den 28 april har vi öppet hus på Glada Laxe i Ur & skur. Kom och se hur 

vi jobbar med utepedagogik och ställ frågor inför ert förskoleval. Personal och en 

förälder kommer att vara närvarande för att svara på era frågor. Vi bjuder på våfflor!

Plats: Glada Laxe, Skonarevägen 6, Nyhamnsläge
Tid: Onsdagen den 28 april kl 14.30-17.00

Välkomna!
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Mölle

Höganäs

Arild
Lillefred
Företagsby

Mitt i Kullabygden

Lediga lokaler

www.lillefred.se  
0705-504168 300 k

r /
 k

vm

& 
Där det finns människor, där finns det åsikter  
– även i ett litet samhälle som Nyhamnsläge.

Saker behöver tas upp och ventileras. 

Vill man göra införandet anonymt är det ok, så 
fatta pennan och skriv vad ni vill ha sagt.

Maila någon av oss i styrelsen så publicerar vi i 
nästa nummer av Nyhamnsbladet.

Mvh

Nyhamnsbladet

REAGERA 
DEBATTERA

 

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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larmad och bevakad. 

 
Telefon  0761-30 08 40 

 

I BEHOV AV EXTRA FÖRRÅD?

Höganäs Affärsbyrå AB

nära

På Skeppet hittar du det mesta du behöver 
för dina dagliga 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 
anpassat och prisvärt sortiment.

Självklart har vi också våra prisvärda, egna 
varor i hyllorna. 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
Hos oss hittar du också våra receptblad 
”Vad ska vi äta ikväll?” Där hittar du snabb-
lagade vardagsrecept som innehåller max 
5 ingredienser. Var inte rädd att fråga vår 
personal om hjälp. Vi hjälper dig gärna att 
finna ny matinspiration och vi kan ge dig tips 
och idéer om matlagning.

Vi ses på Skeppet!

Skeppet

Serveringsförslag
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Ny- till- och 
ombyggnader  

Bränsleförbr. bl. körning: Grand Vitara 2.4 Exclusive 5-d. 9,0 l/ 100 km. Miljöklass Euro4. CO2 208 g/km. 3 års nybilsga-
ranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad. *Finansie-
ring genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 3,95%. Kontant 25%. Restvärde 50% av nybilspriset efter 36 månader. Effektiv 
ränta 4,65% (inkl. uppläggnings- och aviavgift).

Mörsaregatan 10, 254 66 Helsingborg, Tel. 042-165050,

TH Bilgruppen AB

suzuki.se

STYRKEBESKED
FRÅN SUZUKI

Behöver du en bil som kan dra släp upp till 1.850 kg? En bil som ger dig ett 
unikt grepp i alla situationer tack vare ett 4x4–system med både hög- och 
lågväxel? En äventyrskamrat och arbetsvän utrustad som standard med bland 
annat CD-radio, sex krockkuddar, ESP, ACC, elhissar, farthållare, nyckelfritt 
startsystem, dimljus. Ja, då är det en Grand Vitara du ska ha. Och inget annat. 

219.900:-
1.990:-/MÅN*

SUZUKI GRAND VITARA
4x4  2,4 EXCLUSIVE
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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

Katalogdesign

Art direction

Profilering

Mässmaterial

Logotyp

Få professionell hjälp
med att få fram ditt budskap

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

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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til vinnaren av tre trisslotter i korsords-
tävlingen i Nyhamnsbladet #3 2009:

KERSTIN ROSENKRANTZ i Nyhamnsläge

Grattis

ta möjligheten 
att spela boule 
i Nyhamnsläge

Nyhamn har ytterligare en aktivitet att 
foga till sitt register, och möjlighet till 
rekreation och många intressanta möten 
står till buds.
I Klätterskogen, norr om Nyhamnsgården 
finns sedan länge en boulebana. Den har 
länge stått oanvänd och väntat på att tas 
i bruk.Det enda kravet är att boulebanan 
sköts.

Kontakta oss i styrelsen om du är intres-
serad att hjälpa till.

boulefÖrening i nyHaMnslÄge

LÖrDAG 12/6 KL. 18.00  
– DEN DANSKE KOMPONISTEN rUED LANGGAArD
Konsert med Holmens Vokalensemble från Köpenhamn. Dir 
Anders Lorenzen, domorganist Birgitte Ebert, ribe. Arr: rued 
Langgaardsellskapet/Brunnby församling.
Brunnby kyrka, Brunnbyvägen 308, Brunnby

ONSDAG 30/6 KL. 20.00 – ”SOPrANALTOS”
Musik för kvinnliga röster av bl a Pergolesi, Mendelssohn och 
Wesley med Cartias och Brunnby KK´s damer. Dir Agneta We-
ber Sjöholm.
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle

ONSDAG 7/7 KL. 20.00 – ”TrE S I LEKEN”
Schumann, Stenhammar, Strauss med Anders Mårtensson, 
sång och Agneta Weber Sjöholm, piano.
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle

ONSDAG 14/7 KL. 20.00 – ”SåNGEr FråN MITT HJÄrTA”
åsa Arvidsson, sång, Berth Liedeberg, piano och Erik ring, 
kontrabas.
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle

SÖNDAG 18/7 KL. 20.00 – JAzz I SOMMArKVÄLL
Anna Christoffersson, sång och Steve Dobrogosz, piano. Arr: 
Musik i Kullabygden/Brunnby församling. Entré.
Brunnby kyrka, Brunnbyvägen 308, Brunnby

ONSDAG 21/7 KL. 20.00 – ”KLArINETTKVINTETT”
Originalmusik och psalm med Carl Kortegaard & Friends
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle

ONSDAG 28/7 KL. 20.00 – ”POETIC FANTASy
romantiska toner på marimba med Johan Bridger.
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle

ONSDAG 4/8 KL. 20.00 – ”GLÖD”
Frida Engström, sång, Malin Gustafsson, saxofon, slagverk samt 
Andreas Lindgren, piano, orgel.
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle

ONSDAG 11/8 KL. 20.00 – ”LJUVA 80-TAL”
J Haydn, J Sibelius, A Schnittke. Vilekvartetten: Karin Samuels-
son, violin, rebecka Lassbo, violin, Henrik Bertilsson, viola, 
Daniel Fjellström, violoncell.
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle

Koncerter 
i bygden

annonsering i nyhamnsbladet

ANNONsPRISLISTa (ex. moms)

Format Pris

Dubbel sida, 420 x 297 mm 2.000:–
Helsida, 210 x 297 mm 1.000:–
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

Gunnar Gunnarsson, Vaike Fors, iStock

skribenter
Gunnar Gunnarsson, Lise, Olof Sunesson, Vaike 
Fors och Ingrid Herrström

tryck

www.exakta.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.

STyrELSEMEDLEMMAr

Olof Suneson 
T: 34 51 91 

olof.suneson@telia.com

Ingrid Herrström 
T: 34 42 27 

ingridherrstrom@gmail.com

Vaike Fors 
T: 346367 

vaike.fors@gmail.com

Axel Bergenfelt 
T: 344690 

axel.bergenfelt@saabgroup.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:

Lukas Östberg

Tel: 0708 20 67 90

eller maila till lukas.ostberg@gmail.com
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– ett smart sätt att samla ihop människor  i den 
virtuella verkligheten kring det vi gör och vi kan 
snabbt nå ut till många om våra kommande 
”events”

Är du redan FB-användare?
Sök bara på Nyhamns Byförening så hittar du in.

Är du inte FB-användare? 
Bli det om du vill vara med och bidra till innehållet 
på sidan.

I vilket fall, skicka runt informationen att vi finns på 
Facebook till hela era nätverk som kan vara intres-
serade.

nu finns
nyHaMnsbladet
på facebook
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Besök gärna m
in hem

sida

GB Kransar i Nyhamnsläge 
–inspireret av naturen och årstidarna

 Se mitt urval av bröllopskransar

Kransar till
vardags och fest

Eleshultsvägen 41, 26041 Nyhamnsläge

Mobil  0707- 205850 

www.gb-kransar.se

Öppet 
onsdagar 

12-18


