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d
NYHAMNS BYFÖRENINGS MAGASIN UTKOMMER TVÅ GÅNGER PER ÅR TILL ALLA hushåll I NYHAMN med omnejd

Foto: Calle Ringdahl

Från vänster: Oscar Wallin, Anna Flodin, Maja Paulsson, Maja Svensson, Fideli Medin,
Sara Arneberg, Alice Bishop, Tore Ek och Calle Ringdahl.

ENGAGERADE SKOLREPORTRAR
MEDARBETAR I NYHAMNSBLADET
Klass 7A och B på Nyhamnsskolan är dubbelt engagerade i Nyhamnsbladet. Dels delar de ut bladet
och samlar pengar till en skolresa. Dels bidrar några av dem i det här numret med flera texter och foton.
Invävt i lektionerna i svenska med läraren Anna Flodin i spetsen har vi inlett ett roligt samarbete
som gett mersmak. Det finns redan idéer för nästa nummer!
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Kära Nyhamnsbor!

Översiktsplanen (ÖP) 2030

Nu har jag bott här permanent i drygt 16 år och jag
minns då jag just flyttat hit: jag gick ner till hamnen
och tog ett bad vid stranden där och tänkte ”Vilken
lyx - tänk att jag nu bor i Nyhamn på riktigt och kan
gå ner till stranden på ett par minuter, när andra sitter
i tunnelbanan eller i bilköer i Stockholm eller i någon
annan storstad”.
Ibland måste jag nästan nypa mig i armen och så att
säga öppna ögonen på vid gavel för att inte bli hemmablind. Det är ju lätt hänt när man dagligen omges det
man tycker är vackert eller behagligt men det vore trist
om man inte uppskattade det hela utan slentrianmässigt bara lät den ena dagen efter den andra passera.

Nu kan du betala
med Swish
Nyhamns Byförening har
öppnat ett Swish-konto,
så att det ska vara lätt att
föra över medlemsavgift
för 2017 (enskild 117 kr,
hushåll 217 kr) eller annat
bidrag (valfritt belopp) till
Tångfond, Bryggfond,
Nyhamnsbladet eller annat.
Swish Nr 123 174 44 08
(BG 5436-8485 går förstås också bra, som vanligt)
Red
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Foto: Gunilla Wingertz

När jag skriver dessa rader är det bara två dagar tills
vi får vintertid igen. Då blir det ännu mörkare och
dagarna känns kortare så passa på att utnyttja de ljusa
stunderna, nyp dig i armen lite lätt och gå ut i det
vackra och öppna ögonen.
Snart vänder det och blir ljusare igen – så håll ut!
God Jul och Gott Nytt År önskar
Axel Bergenfelt
Ordf. i Nyhamns Byförening

Barolikvällarna
När detta skrivs har vi precis haft säsongens första
Barolikväll med Byföreningen. Trevligt att samlas
en stund över en bit mat och pratas vid.
Vi räknar med att bjuda in till Barolikvällar fram till
och med mars eller april och siktar på att det skall bli
den sista fredagen i varje månad om det inte krockar
med annan aktivitet eller någon speciell helgdag,
Inbjudan skickas ut via Facebook och till dem vi har
mailadress till men alla är som vanligt välkomna!
Om du vill vara med på maillistan, lämna din adress till
Nyhamsbyforening@gmail.com

Under sommaren ställde kommunen ut ÖP 2030
på ett flertal ställen bl.a. biblioteket i Nyhamn.
Jag var där och tittade och fann att det knappast
fanns något nytt som vi inte redan skrivit om i
Nyhamnsbladet (nytt vårdboende, bebyggelse
vid idrottsplatsen och ICA Skeppet etc). Det som
däremot inte var kul att se i svart på vitt var kommunens plan för en ny dragning av väg 111. Den
anges i tre etapper varav alla omfattar en dragning
från Väsbyrondellen och öster om Outletområdet
men sen kommer 1) en dragning ner mot nuvarande v 111 strax norr om Margreteberg vid ”Rosa
huset”, huvudstråket fortsätter dock öster om
Strandbaden och 2) ansluter till nuvarande v 111
i gränsen mellan Strandbaden och Nyhamn (Stora
Skärsvägen). Det naturliga tredje steget (som borde
göras redan ifrån början) är att dra vägen öster om
hela Nyhamn. Men si det ligger utanför den planeringshorisont man har i ÖP2030 och nämns alltså
inte. (Jag har skummat igenom ÖP’s 101 sidor och
för den som är intresserad kan sidorna 24 resp. 5558, som rör väg 111 och Nyhamn vara av intresse
– finns på ”hoganas.se”)
Vi har framfört dessa synpunkter till kommunen
vid ett flertal tillfällen och samma har Strandbadens Byförening gjort. Nu försöker vi agera
gemensamt i frågan för att få till stånd en ändring
av ÖP2030. Håll tummarna!
Axel Bergenfelt

86
Exteriört & Interiört
Ideér och skisser, ritningar
Bygglov

58

Jag minns när jag var liten och vi bodde i Malmö. Där
gick jag i skolan men det var i Nyhamn jag levde. Vi
åkte hit varje helg året runt och så på loven förstås.
Hjärtat slog alltid lite hårdare när vi passerade skylten
”Nyhamnsläge” vid Stora Skärsvägen. Nu väntade scouter, segling, bad, vandringar på Kullaberg och allt annat
kul. När vi på söndagen eller när lovet var slut, lastade
bilen för att åka till Malmö satt jag alltid i baksätet och
rabblade samma ramsa: ”Hej då huset, heden, hamnen – vi kommer snart tillbaka”. Klart att jag tjatade på
mina föräldrar att vi skulle lämna Malmö och flytta hit
för gott, men det gick ju inte då Far arbetade i Malmö.

Lillaskärsvägen 4, Nyhamnsläge
042-123010, inbox@ljungbergs-id.se www.ljungbergs-id.se

Elavtalet
Det kWh pris som Byföreningen förhandlade fram
med Dalakraft för snart tre år sedan går ut vid årsskiftet 2016/2017. Under dessa tre år har Höganäs
Energi börjat leverera el och inte bara elnät. En
sammanställning visar att Höganäs Energi, sedan
man börjat sälja el, har haft samma, och i vissa fall
en aning lägre, pris som Dalakraft. Vi har därför
beslutat att inte vara med om någon ny gemensam
prisförhandling utan rekommenderar var och en
att själv teckna avtal. Vi förordar Höganäs Energi
för visst känns det bättre att handla lokalt när
priset också är gynnsamt.
Styrelsen

Modellbåtar & Marin inredning
www.sjobutiken.se
Varierande öppettider, se anslag på
dörr och på vår hemsida.
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Byarna runt Nyhamn, del 1:

God sammanhållning
i Skättekärr
Skättekärrs by är känd sedan 1500-talet, där den
omnämns i den danska jordelängden under namnet Skäftekärr. Som man ser av namnet var det
sankmark och skäfte är en fräkenväxt, som också
föredrar att ha det vått om fötterna.
Utbytet av odlingarna var så litet, att Krapperup aldrig
kastade sina blickar på den här byn, med påföljd att
bönderna här förblev självägande genom tiderna.
Magert i Skättekärr
Om man står på Skättekärrs byaväg och tittar åt öster,
så ser man först Smedstorp, där bodde hantverkarna av
olika slag. Ytterligare lite längre österut kommer Rågåkra, där de goda jordarna finns. Här i Skättekärr var det
magert, vissa år fick man endast kornet tillbaka, som
man sått.
Ursprungligen bestod byn av fyra gårdar, men genom
delningar vid arvsskiften, avstyckningar och försäljningar kan man idag räkna femton fastigheter.
För hundra år sedan dominerades byn av jordbruket
och antalet djur var fler än människorna. Det fanns
kor, hästar, grisar och höns. Fortfarande finns det gott
om hästar och höns.
Gurkor och plantskola
Förutom jordbruk har det bedrivits många andra aktiviteter här. För närvarande kan man nämna Thomas
Anderssons gurkodling, som sysselsätter många. Under
nästan hela nittonhundratalet var Kullens plantskola
den största i landet och tack vare järnvägen kunde träd
och buskar lätt distribueras i hela landet.
Hovfotograf P.P. Lundh hade också sin första ateljé i
föräldrahemmet här i Skättekärr.
Ge grannen ett handtag
Sammanhållningen här i byn har alltid varit god och
man kan ge grannen ett handtag när det behövs.
Skättekärrs byaväg och Avrösningsvägen sköter vår
vägförening och i samband med årsmötet brukar vi ha
lite festligheter tillsammans. Byn har de senaste åren
haft eget valborgsfirande i Avrösningen med bål och
grillning och i höstas arrangerade vi för första gången
byamarknad, för att visa vad vi sysslar med på fritiden.
Lena Jarring
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Bilder från byamarknaden.
Överst Lars Olsson med försäljning av inlagd gurka.
Mitten; Tina Paulsson serverar Dag Enget en grillad korv.
Nederst loppis med Geetali Eriksson och Ulla Krenchel.
Foton: Christer Paulsson
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Maja Paulson 7A: - Jag tycker det är bra för att man kan
handla toast och annat gott som man får energi av så
man håller sig pigg och glad hela dagen.
Fatima Bayat och Amy Bengtsson 9A och B: Det är bra
att det är öppet för annars kommer det bli tomt på
rasterna.
Något som kan bli ännu bättre?
Finns det några förbättringar? Neo Korths 7A: - Det
skulle vara trevligt om det blev lite billigare men det
kanske är svårt att åstadkomma.
Maja Paulson 7A: - Det skulle kunna finnas mer personal så det kan vara öppet på eftermiddagarna med.

Monika

Foto: Calle Ringdahl

Det är skönt att Monika är här på skolan och sköter om
vårt café och vi hoppas att hon stannar länge.
Tore Ek och Oscar Wallin 7A

– uppskattad cafévärdinna

Saknade eleverna
På vår fråga vad som fick henne att komma tillbaka till
Nyhamnsskolan efter pensioneringen i våras svarar hon
att hon saknade oss elever och ville komma tillbaka.
Rektorn Anne Bergknut ringde till henne och frågade
om hon kunde tänka sig att arbeta här i skolans café.
Det ville hon gärna då hon tyckte att det var lite jobbigt
att vara ledig så mycket. Tidigare har Monika jobbat
i matbespisningen på skolan i sex och ett halvt år.
Monika berättar att hon gillar att jobba här för att hon
tycker om att jobba med ungdomar.
Vad tycker eleverna?
Vi frågade några andra elever vad de tycker om caféet?
Neo Korths 7A: - Det är trevligt att ha ett ställe att
handla på utan att behöva gå till Skeppet.
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Vi är två tjejer på 13 år som går på Nyhamnsskolan
och vi har intervjuat Lars Ahl som är skolans nya
rektor. Lars Ahl är 60 år ung, alltså lika gammal
som skolan. Hans dröm när han var liten var att bli
idrottslärare eller förskolelärare.
Vi började med att fråga Lars om han viste något om
60års jubileet och vad han har för planer för det. Han
svarade att han tänkte göra något slags kalas eller litet
party för personal och elever.
Sen frågade vi honom om han hade jobbat med något
annat innan och då svarade han att han hade jobbat
inom skolvärlden ända sedan han var 21år och då som
So- och svenskalärare. Han har dessutom varit reservofficer. Han berättade att skolan och militären var ganska
lika, båda handlade om att lära sig saker.
Första gången han gick runt skolan tänkte han att den
här skolan tycker jag om och här vill jag jobba. Sen
frågade vi varför han valde just rektor och då berättade
han för oss att han tycker om att lära ut till andra och
att jobba med människor.

Äntligen är lektionen slut. Klockan är nio och
magen kurrar. Alla kutar till caféet i hjärtat av
Nyhamnsskolan. I caféet bland pingisbord, biljardbord och en massa elever står Monika Johansson,
vår cafévärdinna, med nybredda frallor.
Frallorna med ost, skinka och gurka ser läckra och
lockande ut där de ligger på brickan. Eleverna börjar
köa för att få något att äta. Monika står leende bakom
disken och säljer sina bullar. Hon småpratar med eleverna och vi blir nyfikna på varför hon vill jobba här fast
hon är pensionär. Vi frågar om vi får intervjua henne
och bestämmer att ses på fredagsförmiddagen när det
är lite lugnare i caféet.

Vår nya rektor

Foto: Calle Ringdahl

Lars har inga planer på att göra om skolan på något
sätt utan istället använda sig av det som vi har och det
som är bra.
Alice Bishop och Fideli Medin. 7A

Bra jobbat Eric Ruuth!
Eric Ruuth är en kulturskola i Höganäs som
håller i fritidsgårdar runt om i Höganäs
kommun. Hos oss på Nyhamnsskolan brukar det
oftast vara två ledare och det är samma personer
som kommer varje gång. Då kommer de till
Nyhamnsskolan varje tisdag, torsdag och
varannan fredag.
På fritidsgården kan man spela pingis, biljard, olika
tv-spel, hänga med kompisar, pärla armband, man
kan köpa bl.a godis, nudlar, toast, dricka och massa
mer. Ibland har de olika aktiviteter som man kan
göra t.ex. bumperball, gipsa sina händer, gå till
gympahallen och köra t.ex hinderbana.
Foto: Calle Ringdahl

Man kommer till fritidsgården för att ha kul och få
träffa nya kompisar.

Halloweenfest

Eric Ruuth har även precis vunnit pris för Sveriges
Bästa Fritidsgårdar och kulturskola!
Maja Paulsson, Maja Svensson & Sara Arneberg 7A

Det var kalla kårar på Nyhamnsskolan fredagen den
27 oktober när 7-9 elevråd ordnade en halloweenfest
för högstadiet på Nyhamnsskolan.

På festen fick eleverna gå en kuslig spökrunda i gympasalen, spela frågesport om halloween & även göra en
egen skräckfilm. Det blev en festlig halloweenfika med
chokladbolls-spindlar och marsipanfingrar.
Sara Arneberg & Maja Paulsson 7a
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VI SPONSRAR

LOKALA SPELARE

Personligt engagemang
behövs
Vilka är de viktigaste funktionerna i Nyhamnsläge? Jo naturligtvis skola, äldreomsorg och andra
kommunala angelägenheter. Och de fungerar ju bra
utan att vi tänker särskilt mycket på det och så skall
det vara.
Men det jag uppfattar som byns mest utmärkande
karakteristika är Hamnen, Stranden med Bryggan,
midsommarfirande, Valborg och ”sillakvällarna”
som alla kräver vårt eget personliga engagemang.
Hamnen sköter Byalaget med en del ekonomiska bidrag
från Hamnens Vänner som under hela sommaren
organiserar de mycket uppskattade ”sillakvällarna”.
Nyhamns Byförening
För allt övrigt svarar Nyhamns Byförening.
Vid stranden har vi vår egen fina badbrygga. Bättre
finns ej i hela kommunen. Bryggan läggs i regel
ut i april/maj och för att hindra att den förstörs av
höstens och vinterns stormar monteras den ner för
vinterförvaring i september/oktober dvs. nu i dagarna.

TILLSAMMANS VÄRNAR VI OM KULLABYGDEN
Som kund hos oss är du med och stöttar ett lokalt föreningsliv och en
levande kommun. Vi investerar i Kullabygden och arbetar för en trivsam
och trygg miljö till våra invånare och företag.

e-handelns oändliga utbud och de stora köpcenterkluster som omger oss är ovedersägliga faktum

En egen
lokal bokhandel.

men visst är det personliga mötet i kärnan av en
levande stad alltid oöverträffat som ”socialt media”!
Och förutsättningen för en levande stad är – just
det – en levande handel.
Med exempelvis riktiga bokhandlare att rådfråga
och låta sig guidas av. Eller bara språka en stund
med. Dessutom är ju böcker fysiska föremål som
man gärna och helst måste ta i. Innan man bestämmer sig, alltså.
Hos oss hittar du alltid drygt 3.000 titlar i lager
parallellt med ett uppdaterat sortiment av pappersoch kontorsvaror – och så en kaffemeny som inte
skäms för sig. Riktigt kaffe.
För enkelhetens skull kallar vi det kort och gott
– en levande bokhandel...

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet mån–fre 10 –18, lör 10 –15.
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Ovan: Gittan Larsson och Ann-Margret Nilsson skrapar rent
en av stegarna till bryggan. Foto: Gunilla Wingertz
Nedan: Bo Brantmark vid korvgrytan. Foto: Inger Brantmark

Allt det praktiska arbetet görs av ideella krafter, som
nu emellertid delvis börjar bli lite gråa och till åren
komna. Jo då, några ungdomar deltar också, men
knappast någon under 50!
Jag är själv en flitig badare och jag kan se att jag
delar mitt intresse med många. Många unga,
småbarnsföräldrar som tycks trivas bra med både
strand och brygga och jag tänker att det måste vara
personer ur den gruppen som skall hjälpa till så att allt
frivilligarbete fungerar också framöver.
I slutet av september togs första delen av bryggan in.
Det gick både snabbt och smidigt men jag noterade
att flertalet av arbetarna låg omkring eller lite över
pensionsåldern.
Personliga insatser behövs
Jag tror inte att de yngre medvetet nonchalerar
arbetet. Man tänker förmodligen inte på att den
personliga insatsen behövs. Men det gör den. Här tar inte
kommunen hand om verksamheten. Vi måste själva
göra en insats och det inte bara för bryggan utan också
vid Midsommar och Valborg.
Bo Brantmark

Byföreningen tackar Bo Brantmark - en av de i byn
som engagerar sig - för dessa ord . Vi hoppas att fler
vill vara med i vår gemenskap. Alla kan bidra på något
sätt, välkomna! Följ Nyhamns Byförening på Facebook.
Om du vill få utskick om vad som är på gång, skicka ett
mail med din adress till:
nyhamnsbyforening@gmail.com
Du är också välkommen att höra av dig till ordförande
Axel Bergenfelt tel 0734-374244
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042-34 48 39

kända för sitt fasta kött och späck och goda smak. Att
de lever och bökar utomhus är givet och någon annan
råvara skulle Alex aldrig överväga.
Hanterbar nivå
Färskkorv var det han först gjorde och sedan kom
salamin. Båda kräver ett noggrant hantverk och för att
ge dem en egen karaktär krävs en hel del experimenterande för att få fram rätt blandning och kryddning.
Recepten är sedan en väl förborgad hemlighet. Han
förfinar också löpande den teknik som skall resultera i
lufttorkad korv. Under högsäsong (juni-augusti) tillverkas totalt 200-300 kg per vecka och allt går åt direkt
och mer skulle kunna säljas men det tar på krafterna så
detta, säger Alex, känns som en hanterbar nivå.

Alex Charkuteri

Efter att ha läst några olika artiklar i lokala tidningar under det senaste året blev jag lite nyfiken på
Alex Charkuteri som ju har en mycket lokal förankring i Nyhamn och Bräcke. Jag träffade Alexander
Boström och bad honom berätta lite mera om sin
verksamhet.
Alex är uppvuxen i Nyhamn och är i stort sett självlärd
men har gått i god skola genom arbete på Grand Hotel
i Mölle och sedan på Saluhallen i Höganäs. I maj 2015
beslutade han sig dock för att starta en egen verksamhet. Han hyr in sig hos Johan Fritzell på Holy Smoke i
Bräcke under ca 3 dagar per vecka. Här finns mycket
av den utrustning han behöver men han har även
kompletterat själv med en del specialmaskiner.
Hantverk med kvalitet
Målet för Alex är att göra högkvalitativa
charkprodukter utan artificiella tillsatser och konstiga
färgämnen. Han gör allt för hand, från att stycka
grisarna, hacka eller mala köttet, väga upp kryddor,
till att tillverka de slutliga produkterna. Råvaran dvs
grisarna kommer främst från Brunnby Boställe men
även andra lokala uppfödare levererar. Det rör sig om
skånska Linderödssvin men även Berkshiregrisar, båda
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www.kullasnickaren.se
Ny- och ombyggnationer
samt reparationer.

Vi utför även kakel- och klinkerarbeten.
www.kullasnickaren.se

Doft av pepparkaka
Inför julen skall Alex tillverka såväl julkorv som
julsalami. Kryddorna han skall använda är bl.a. kanel,
ingefära, kryddnejlika och stjärnanis och kan kanske
även innehålla lite ost – vi får se vart inspirationen
leder honom i detta, men en svag doft av pepparkaka
tycks kunna slingra sig iväg från dessa specialiteter.

Tandläkaren i Nyhamnsläge
Vi tar emot hela familjen! Från nyfödd och uppåt.

Den som vill köpa produkter från Alex Charkuteri
gör det säkrast vid Höganäs Bryggeri (vid Saluhallen)
där Alex står på fredagar men varorna finns också på
Hallen respektive Oxhallen i Helsingborg.
Axel Bergenfelt

Implantatbehandling och allmän vuxentandvård.
Besök gärna vår hemsida:
www.tandlakarenordstrand.se

Välkomna

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand
Foto: Claes Boström

Foto: Axel Bergenfelt

070-25 33 617

Krapperupsvägen 115
263 76 Nyhamnsläge
telefon 042-34 48 03
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Brasilien och Frankrike. Men hon uppskattar lugnet
i Nyhamn och tycker det känns hemma här med
hav, berg och variation i landskapet. Även ljuset och
färgvariationerna.

Dessa fem bilder på vinteruppställda båtförar från Nyhamn hängde på Fotografiska museets väggar under höstsalongen.
Liksom en affisch på utsidan av museet som flaggade för utställningen .

Annorlunda
porträtt från
Nyhamn

Vem tycker att en detalj av fören på en vinteruppställd och inplastad båt är speciell? Jag hade i vart
fall inte upptäckt det vackra och speciella utan
hjälp av Colinette Hammars foton. Lika hänförd
blev juryn på Fotografiska museet i Stockholm,
när de skulle välja utställare till den prestigefyllda
höstsalongen. De tog med alla de fem inskickade
bidragen i serien som Colinette döpt till ”Porträtt”.
Och nog får man hålla med om att de fem fotona av
båtarnas förar liknar porträtt. Man vill nästan börja
prata med dem – fantasin sätter i alla fall igång om
vem (!) de föreställer. Alla har de sin unika utstrålning.
”Förföriska förar” var rubriken i en av våra lokala
tidningar.
Som nyinflyttad till Nyhamn för drygt fyra år sedan
blev Colinette medlem i Höganäs fotoklubb. Här
kickade hennes tidigare intresse och nyfikenhet
för fotografering igång på allvar. Tävlingarna inom
klubben inspirerade. Egna experiment och en lust att
utvecklas bara fortsätter. Hon testar just nu ännu mer
nära perspektiv och detaljer.
Hemma i Nyhamn
Innan Colinette kom till Nyhamn har hon bott i bl.a
Värmland, Östergötland och Västmanland. Men hon
har vidare vyer med sig i sin livsresa och kommer
från en internationell familj. Hon har bott både i
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Språk och kulturgeograf
Som, kan det tyckas, en naturlig följd har Colinette
förutom studier i portugisiska och franska tagit
examen i kulturgeografi, ett ämne som studerar
orsakerna och konsekvenserna av mänskliga aktiviteter
ur sociala, kulturella, politiska och ekonomiska
perspektiv och den fysiska miljön där de mänskliga
aktiviteterna utspelar sig (enligt Wikipedia).
Presenterar Nyhamnsläge
På ett plakat intill de utställda bilderna på Fotografiska
skriver Colinette följande motivering:

Foton: Colinette Hammar

Kullaberg i norr
Åkermarker i öster
Havet i väster
Stadsmiljö i söder
Här bor jag. Är man intresserad av att
fotografera är det ett utmärkt ställe att bo på.
Bilderna jag har valt till denna utställning är
på båtarna nere vid hamnen i samhället där
jag bor. Jag drogs till de grafiska formerna och
det personliga uttrycket. Bilderna ser för mig
ut som porträtt på olika karaktärer med sina
vinterkläder på.
Vad händer härnäst?
Att som amatörfotograf bli antagen (2326 personer
skickade in sina bidrag, 31 blev utvalda) till den
prestigefyllda jurybedömda höstsalongen på
Fotografiska museet ger naturligtvis funderingar på
vad som ska hända härnäst. Vi följer utvecklingen med
spänning! Bilderna är förresten till salu.
Gunilla Wingertz

Foto: Johanna Florebrant
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Rum i kontorsfastighet vid hamnen i Nyhamnsläge.

I samråd med Henrik Ranby, tidigare
stadsantikvarie i Höganäs, har vi byggt
ett magasin som det troligen såg ut där
det stod vid möllan en gång i tiden.
Bland annat har fria bjälkar och takstolar
fått ett kvadratiskt tvärsnitt och inte
de rektangulära som idag används vid
byggnation.

Uthyres rum på 322 med plats
för två skrivbord. Kan även
hyras som separat kontorsplats
och delas på två.
Internet och kopiator ingår.
Konferensrum och pentry, fritt
att disponera.
För information kontakta, Hans Grönwall.
Telefon 0703-24 91 80.

Skånelist

Nytt magasin vid Bräcke Mölla
Under året har ett magasin återuppförts intill
Bräcke Mölla. Vid den gamla möllan fanns ett magasin, troligen byggt på 1920-talet, när behov av mer
lagringsutrymme för säd och mjöl ökade. Genom att
återuppföra ett magasin så visar vi på den historiska
utvecklingen.

www.skanelist.se
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TH Bilgruppen AB

Din Suzuki-handlare i Helsingborg
Telefon 042-16 50 50

Hörnet Florettg/Mörsareg
Helsingborg. Tel. 042-165050
Mörsaregatan 10,
10,Berga
254ind
66omr
Helsingborg,
Mån-Tors 9-18, Fre 9-17, Lör 11-14 www.thbilgruppen.se
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Finansieringen av materialet till projektet
har skett dels genom en privat donation.
Foto: Peter Sandell
Länsstyrelsen i Skåne har beviljat
bidrag ur landsbygdsprogrammet 2014-2020, som
delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling samt bidrag från
Sparbanksstiftelsen Gripen och Stiernstedt Kockenhus
Kulturförening.
Peter Sandell
Ordförande i kommittén för Bräcke Mölla

E9R<9;P%+

1<$6˿&5266
+.(;&/86,9()51
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Allt arbete har genomförts med hjälp av
ideellt arbete, både kommittémedlemmar
och andra intresserade har arbetat med
bygget. Tillsammans har vi lagt ner mer
än 2 700 timmar.
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Din Mazda-handlare i Helsingborg
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Telefon: 042-16 50 50
*-,./@]dkaf_Zgj_
Hörnet Florettgatan/Mörsaregatan 10
ooo&l`Zad_jmhh]f&k]
Berga ind omr Helsingborg

Må-To 9-18, Fr 9-17, Lö 11-14 www.thbilgruppen.se

Våra öppettider är:
Måndag 15-19
Torsdag 15-19
Lördag 10-12
Biblioteket i Nyhamnsläge är ett integrerat
folk – och skolbibliotek som har öppet för
alla.
Vi erbjuder bl.a. böcker, ljudböcker,
tidskrifter, två dagstidningar (HD & DN) och
uthyrning av film. Biblioteket har också två
stationära datorer samt trådlöst nätverk
utan extra kostnad.
Vi finns på:
Nyhamnsskolan, Eleshultsvägen 24.
www.bibliotekfh.se

Ny cykelpump
Utefter cykelvägen I hörnet Brovägen/Sven Bonas väg
mitt emot Nyhamnsgården har Höganäs kommun satt
upp den här läckra möjligheten att pumpa sin cykel.
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Lokalproducerat!

ICA Skeppet ”goes Norrland”
Hitflyttade norrlänningarna Beatrice och Johannes
Samuelsson firade ettårsjubileum som ägare till ICA
Skeppet i månadsskiftet oktober – november.
Hela veckan fanns mängder av erbjudanden och
trevligheter.
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Två renar hälsade välkommen vid entrén, så redan där
förstod man att något var på gång. Och inne i butiken
var det extra mycket folk när Beatrice och Johannes
tillsammans med sin personal och olika leverantörer
bjöd in till en hejdundrande norrlandsvecka.
Det bjöds på smakprov av olika norrländska specialiteter som t ex renskav, pitepalt, och suovasskav (rökt
renskav). En kyl var fylld med norrländska specialiteter
och extrapriset på tunnbröd gick inte att missa. Billigt
godis och frukt gick också hem hos kunderna förstås.
–Det fantastiska gensvaret från våra kunder gör oss
pigga på att göra ännu mer av det här slaget, säger en
nöjd Johannes.

INDIE
PRINTS
indieprints.se

Foto: Bojan Kos

Lycka till med fortsättningen önskar vi från Byföreningen!

Adrian - strandfogde 2016

Välkommen till Kullabygdens
till Kullabygdens
endaVälkommen
tandläkare
med
laser!
enda
tandläkare med
laser!
Vi använder
laser ett
som komplement
ett komplement och
är deär
mest
Vi använder
laser som
och
deerfarmest erfarna inom tekniken i nordvästra Skåne. Behandling med laser
na inom tekniken
i
nordvästra
Skåne.
Behandling
med laser
är skonsat för patienten och kan idag användas till allt från
är skonsat lagning
för patienten
och kan
idag användas till allt från
av hål till kirurgiska
ingrepp.
www.hoganastandlakargrupp.se
lagning avLäs
hålmer
tillpåkirurgiska
ingrepp.
Läs mer på www.hoganastandlakargrupp.se

Storgatan 47, Höganäs 042-34 04 44
www.hoganastandlakargrupp.se

Storgatan 47, Höganäs 042-34 04 44
www.hoganastandlakargrupp.se

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.
16
Läs mer på www.hoganastandlakargrupp.se

Hej, jag heter Adrian.
Jag var strandfogde i Nyhamnsläge i somras. Det var svårt i början, men jag kom in i det snabbt.
Det jag gjorde var att städa och
hålla rent för det mesta. Jag fick
även skriva ner vattentemperaturen, sopa bryggan ren från tång
och sand, tömma soptunnor och
rulla bort den stora soptunnan.
Det var kul att jag fick komma ner
till stranden och njuta av naturen.
Jag blev uppskattad av badgäster,
de gav mig ofta beröm.
Efter jobbet kunde jag ta ett
dopp. Det var ett härligt sommarjobb och jag hoppas till nästa
sommar att vi har en stöldsäker
termometer!
Vi ses på Nyhamnsläges beach
sommaren 2017!
Adrian Bjurström
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mellan det offentliga och byggsektorns aktörer skapa
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.
Ulf Zettersten arbetar med Digital Route, ett programvaruföretag inom telekom-branschen med högkvarter
i Stockholm. Ulf arbetar med internationell affärsutveckling och licensiering av företagets programvara till
teleoperatörer världen över.

Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?

Anne Avén flyttade in i kontorshuset för tolv år sedan.
Hon är anställd av ett medieföretag i Göteborg. Annes
huvudsakliga uppdrag är knutet till Svenska Mässan
med service till deras utställare, register till mässtidningar och kataloger. Hon är också webbmaster för
företagets egnasiter.

www.lansbergs.se

Kontorshuset i Nyhamn
– Sveriges bästa arbetsplats, det tycker i alla fall
hyresgästerna i kontorshotellet nere vid hamnen.
– Och nära till jobbet!

Snart är det Jul!

MÖLLE FISKRÖKERI
& HÖGANÄS
FISKAFFÄR

Vi har laddat butiken med alla
läckerheterna till julbordet.
T.ex. 8 sorter gravad och rökt lax,
12 sorter sillinläggningar, nyrökt
kullaål m.m.
Gå in på vår hemsida eller Facebook
och se våra annonser.
Erbjudande!
Tag med denna annons till butiken,
handla för minst 100:- och vi bjuder på
200g valfri sillinläggning
Erbjudandet gäller t.om. 23/12
Höganäs Design Outlet
Keramikgatan 2, Höganäs
Tel. 042-331 332
www.mollefiskrokeri.se
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På första parkett vid hamnen, i det charmiga huset
från 1890-talet, har ett gäng nyhamnsbor och en
möllebo sina arbetsplatser. De är egenföretagare eller
har sina arbetsgivare på annan ort. Här har de blivit
arbetskamrater på ett annorlunda sätt.
Man delar på nätverk, skrivare/kopiator, pentry och
konferensrum med balkong.
På fikarasterna avhandlas allt från aktuella tilldragelser
i bygden till tillståndet i världen, och man delar gärna
med sig tips på bra hantverkare, böcker man läst eller
god mat att laga till helgen.
Även om man verkar inom vitt skilda områden kan
man då och då också ha viss nytta av varandras
kompetenser i sitt eget arbete.

Jan Bäckström var med redan från uppstarten av
kontorshuset. Hans företag Aerochem producerar och
levererar avisningsvätskor till flygplatser runt om i
Norden.
Anna Henricsson bor i Mölle och är management
konsult. Hennes företag Expericence Matching är ett
kompetenstorg som tar tillvara skicklighet, sakkunskap
och kvalifikationer för att matcha företags behov med
tillgänglig kompetens.
Det kan också handla om att effektivisera företags
styrelsearbete, öka försäljningen eller en kvalitetsgenomgång av It-projekt.
Att både bo och arbeta i Nyhamnsläge med omnejd är
LYX!
Sammanställt av Anne Avén
Foton: Hans Grönwall
PS. Nyhamns byförening får också ta del av både konferensrum och den fantastiska utsikten därifrån vid sina
styrelsemöten och passar på att rikta ett stort tack för
denna generositet! DS/Red.

Långt innan huset blev kontorshotell bodde sjökapten
Bo Grönwall med familj här. Nu ägs det av sonen Hans
Grönwall, som själv har sin arbetsplats här.
Hans är industridesignkonsult med utrednings- och
utbildningsuppdrag på flera håll i södra Sverige.
En av uppdragsgivarna finns i Uddevalla där han
bland annat arbetar med kursutveckling till den
marintekniska industrin i Västra Götalandsregionen.
Nyast i gänget är Bo Adling, projektledare inom
Sveriges Byggindustrier för ”Vi bygger Skåne”.
Projektets syfte är att genom dialog och samverkan
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Rapport från stranden

Vi

utför alla sorters
elinstallationer inom
nybyggnation, renoveringar,
ombyggnader, värmepumpar
& olika värmesystem.
Vi är även godkända och
certifierade för lantbruk,
hästgårdar och trädgårdsmästeri
Vi utför "säker gård" som sänker
dina försäkringspremier radikalt
Full Elbehörighet
Godkänd för F-skattsedel
Goda referenser
Rot-Avdrag
Fri konsultation
Fri offert

Liljegatan 1 163 33 Höganäs
Telefon 073-3185198
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Bryggan
Trots en lite märklig sommar där juli och augusti inte
var något vidare så har det badats och solats flitigt vid
bryggan och flotten. Många har uttryckt sin uppskattning över den omfattande reparation vi gjorde i våras
av bryggans yttre delar. Tack för det!
Tack också alla som deltog i den fina invigningen i början av juni. Välbesökt och festligt!
Nu (i mitten av oktober) är allt nedmonterat, bortforslat och ”stormsäkrat” så gott det går så nu kan vi bara
hålla tummarna…
Tyvärr kan vi konstatera att det gått åt 8 badtermometrar under säsongen då man ”roat sig” med att slänga
dem i vattnet eller stjäla dem. Vidare har man släng i
frälsarkransen men den gick att rädda då Stefan Svensson med familj såg den flyta iväg ner mot hamnen,
stack ut med båten och fiskade upp den. Tack för det!
Tången
Det har under några kortare perioder legat en del
tång på stranden och vissa har klagat på att vi inte
tagit bort den snabbt nog. Det är en delikat avvägning
bakom detta; havet ger och havet tar. En kuling som
trycker upp tång på stranden kan strax därpå följas
av en annan som helt rensar stranden igen. När skall
man då rensa maskinellt? Man får väga in faktorer som
väder- och strömprognoser, badtemperatur, tidpunkt på
säsongen mm. Detta är en badplats som Byföreningen
äger och förvaltar efter bästa förmåga och man kan
inte ställa samma krav som på en kommunal badplats
som ex.vis i Helsingborg där stränderna krattas dagligen.
Så småningom bedömde vi att det var läge att rensa en
sträcka och då följde en hel del av de gröna buskarna
med, men dem är det nog inte många som saknat,
eller?
Kampen om rampen
Nu pågår som bäst diskussioner om vad som skall ske
med trärampen ca 50 m söder om bryggan: behållas
och repareras eller sågas ner och tas bort? Viljorna är
många. Rampen fyllde nog en funktion tidigare när
det var trappsteg som ledde ner till badbryggan – då
kunde man lättare ta sig ner på stranden via rampen
om man hade barnvagn el dyl med sig. Nu finns inte
längre några trappsteg till bryggan så då kan man rulla
ner där istället. Rampen fick skador i vinterstormen
som gör att den inte längre når ner till sanden. Den kan
i bästa fall tjäna som sittplats eller badrockshängare

Nyinvigning av bryggan med fanfar av Joacim från Eric Ruth.
Söta och salta fiskar bjöds runt som tilltugg till bubblet i glasen.
Foton: Gunilla Wingertz

Rampen till toan vänds. Nu är det fritt åk i pulkabacken!

så länge som den inte skadas mera. Ja kampen om
rampen fortsätter och så småningom får vi se vem som
vinner. Har ni synpunkter så hör gärna av er.

i samarbete med

Toaletten
Denna är fortsatt mycket uppskattad och används
flitigt. Nytt för i år är att kommunen efter många
påstötningar, äntligen vände tillfartsrampen västerut,
utom räckhåll för Pulkabackens åkare.
Trist dock att någon skruvat bort de klädkrokar som
fanns till vänster innanför dörren, inte bara en utan två
gånger. Även trist att någon pinkat över hela toalettstolen och golvet och att någon (annan?) smetat lort
över toastolen. Än en gång: det finns tydligen många
underliga sätt att roa sig på… Är det någon som har
en aning om vem eller vilka som ligger bakom dessa
dåd så får ni gärna ta dem i örat och hälsa ifrån oss i
Byföreningen!!
Bryggruppen
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Byföreningen informerar
Skriv till redaktionen

Sommarminnen

Några värmande bilder från midsommarfirande och sillkvällar i Nyhamn.
Det kommer en ny sommar!
Ett särskilt tack till Plantagen som bidrog med extra blomsterprakt
till årets midsommarstång.
Foton: Gunilla Wingertz (midsommar)
Foton: Hans Johansson (sill)

Hör gärna av er med synpunkter och text/ bild till:
Gunilla Wingertz, tel 0709 - 24 95 34
Mailadress: g.wingertz@spray.se

Idag består styrelsen i byföreningen av:
Axel Bergenfelt – ordf.
MARTIN BERGENSTRÖM
RONNY HAGDAHL
Sverker Ingvarson

#2/16

NyhamnsBladet
Redaktion
Gunilla Wingertz (redaktör), Axel Bergenfelt,
Ann-Margret Nilsson

PETTER JONSSON
BOJAN KOS
ANN-MARGRET NILSSON
STEFAN SVENSSON
Gunilla Wingertz

Ansvarig utgivare
Axel Bergenfelt
ORIGINAL OCH Tryck
Indieprints i Höganäs - www.indieprints.se

NYHAMNS BYFÖRENING

www.nyhamnslage.nu
Nyhamns Byförening
Mailadress: nyhamnsbyforening@gmail.com
Tel till ordförande Axel Bergenfelt: 0734-374244

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:–

TIDNINGENS Format: A4 – 210 mm x 297 mm

Nyhamns byförening har sitt ursprung i
Nyhamns Badortsförening. Byföreningens
verksamhet spänner över hela Nyhamnsläge.

En iskall glass på stranden
Tänk en varm sommardag på stranden nere vid
havet. Man är jättesugen på en glass eller en iskall
cola men man orkar inte gå till Skeppet. Tänk att
ha en kiosk nere vid stranden, men det går nog inte
eftersom det är naturreservat.
Man hade kanske kunnat bygga en kiosk ovanför
pulkabacken om någon skulle haft tid och lust. Du
kan ju tänka dig själv att köpa en glass eller två
bara tjugo meter ifrån dig, vilken lyx! En annan
fördel är ju att några ungdomar skulle kunna få
sommarjobb. Jag hade gärna velat ha det jobbet!
Maja Svensson 7A

22

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Valborgsfirande på fäladen norrut
Strandmiljön med tångrensning vid behov
Underhåll av brygga och flotte
Midsommarfirande på ängen bredvid bryggan
Nyhamnsbladet två gånger per år
Byarådsmöten (med andra byföreningar och
kommunen)
Julgranen
Föra dialog med Höganäs kommun i frågor som
rör Nyhamnsläge
Baroliträffar under vinterhalvåret
Olika projekt, t ex byggandet av en toalett
i närheten av badbryggan, nya bänkar vid
stranden
Att skapa ett forum för utveckling och
bevarande av byn

För annonsering kontakta:
Ann-Margret Nilsson, tel 0709 724160
Mailadress: attarp1319hotmail.com
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF
(PDF X1 anpassad för FOGRA39)

Så stödjer du Byföreningens verksamhet
Det går bra att betala till Nyhamns Byförening på
Bg 5436–8485
Swish Nr. 123 174 44 08
Glöm inte att ange betalningsavsändare!
Man kan betala in:
• Medlemsavgift för 2017 (enskild person): 117:- kr
och hushåll: 217:- kr
• Bidrag till Tångfonden (tångrensning på stranden vid
badbryggan): valfritt belopp
• Bidrag till Bryggfonden (reparation och underhåll av
badbryggan): valfritt belopp
• Övrigt bidrag (exempelvis till Nyhamnsbladet eller
annat): valfritt belopp.
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Tack för att du
handlar hos oss!

Skeppet
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