
Det kanske inte är så många som vet att biblioteket på 
Nyhamnsskolan även har öppet för allmänheten? Men 
faktum är att måndagar och torsdagar mellan 15-19, 
samt lördagar mellan 10-12 är det fritt för vem som 
helst att komma och låna böcker och ljudböcker, hyra 
fi lmer, kopiera, läsa tidningar/tidskrifter eller kanske 
surfa på nätet. Biblioteket bemannas av fi lialförestån-
dare/ bibliotekspedagog Birgitta Unger. Hon beskriver 
med värme bibliotekets äldre stamgäster som dyker 
upp varje vecka.

– Många äldre tycker att det är en träffpunkt där man 
utan stress kan sitta ner och kanske prata lite med mig 
eller läsa tidningar. Många har barnbarn här i skolan 
vilket gör att det blir en mötesplats över generations-
gränserna.

Medan vi pratar släntrar några tonåringar in, hejar lite 
och går och sätter sig i några soffor. De pratar lågmält 
med varandra och ser ut att ha riktigt mysigt.  Jag frå-
gar om det är många elever som kommer på rasterna.
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Visst vill ni följa med? Ja!!!  Foto: Mikael Fors

Biblioteket – en mötesplats för alla 
åldrar i Nyhamnsläge
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– För många är det avkopplande och rofyllt att kunna 
gå till biblioteket på rasten. Även de små barnen från 
småskolan är helt trygga med att komma själva och 
räds inte alls de stora barnen.

bokprat med skolbarn
Jag får också vara med på ett så kallat bokprat, det är 
klass 4a som ska komma med sin lärare och få lästips 
av Birgitta. Barnen vill gärna berätta om sitt bibliotek, 
om hur välordnat allt är och vad många bra böcker det 
fi nns här. Det som slår mig är hur de beskriver miljön 
och sitt förtroende för Birgitta.

– Det är verkligen lugnt när man kommer in, det är 
så skönt och mysigt. Och det bästa med biblioteket är 
Birgitta, hon har alltid tid, säger Elias. Ja, hon är en 
bra hjälp när man ska hitta berättar Mia och Linnea.

Alla klasskompisar håller med och beskriver noggrant 
hur allt är ordnat bland böckerna och var man hit-
tar vad. Det känns verkligen som att de känner sig 
hemma bland hyllorna.

– Det är skönt att komma in och låna böcker, säger 
Oskar och Nils påpekar att det är särskilt skönt vid 
soffan. Nataniel menar att det fi nns allt, böcker för 
alla, och Ella fyller i att man känner sig välkommen 
just för att man får låna alla böcker. Gratis.

Barnen lyssnar senare 
uppmärksamt på när Bir-
gitta beskriver de nya 
böckerna hon köpt in och 
när boksamtalet är klart 
blir det huggsexa om vem 
som ska få låna först. Det 
visar sig också att barnen 
gärna delar med sig av sina 
favoritböcker (se boktips 
här bredvid) och bibliote-
ket lägger också ut barnens 
boktips på youtube i ett 
projekt som kallas ”läspi-
loterna” (se mer på http://
laspiloterna.blogspot.com).
Jag får också reda på att det 
fi nns möjlighet för elever 
som önskar väcka sin läs-
lust, träna sin läsförmåga 

eller få upp modet att våga läsa inför liten publik, att 
få enskilda läsestunder med Birgitta. Det går upp för 
mig vad mycket bra saker skolan och biblioteket kan 
göra tillsammans när det fi nns ett bemannat skolbib-
liotek!

Varje termin bjuds byns småttingar in till två före-
ställningar med teater eller sång och musik. För oss 
vuxna presenteras guldkorn ur säsongens boknyhe-
ter. Boka redan nu in måndagen 16/5 kl. 19.00! Ar-
rangemanget kommer att annonseras både i press och 
på hemsidan. Det fi nns också en bokcirkel som träffas 
en gång i månaden. För tillfället kan man inte ta emot 
fl er deltagare men det fi nns alltid möjlighet att skriva 
upp sig i väntelistan.

Hos barnfamiljerna duggar kalasen ofta tätt. Tiden 
känns ibland knapp och då kan det vara bra att känna 
till att man kan köpa små presenter på biblioteket!

Det slår mig också hur många det är som måste känna 
Birgitta och hur många av besökarna, både de all-
männa besökarna och skoleleverna som hon nämner 
vid namn. Det inger en känsla av social trygghet och 
också en nyfi kenhet att komma tillbaka någon kväll 
för att se hur det är på vårt byabibliotek. Tydligen är 
det ett visst uppehåll i tillströmningen av besökare 
precis när människor är på väg hem från jobbet, men 
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både före och efter det är det en stadig tillströmning. 
Det som verkar underligt är att biblioteket inte har 
några öppettider för allmänheten på förmiddagarna 
under vardagarna med tanke på alla föräldralediga 
som är hemma med små barn. Vilket perfekt ställe att 
slå ihjäl ett par timmar tillsammans med andra hem-
mamammor/pappor det hade varit?!  Och vad viktigt 
det känns med att det kulturella flödet kommer ut i 
byarna på det här sättet. Det verkar som att det är läge 
för ett samtal till kommunen, eller vad tycker ni?

Öpppettider:
Måndag: 15-19
Torsdag: 15-19
Lördag:   10-12

Nyhamnskolan
Eleshultsvägen 24
Tel. 042-337666

personal:
Birgitta Unger
Filialförest./Biblioteksped.
Birgitta.unger@hoganas.se

Maria Andersson
Bibliotekarie
maria.andersson@hoganas.se

Amalia Adling-Tuvesson 
tipsar om Kärleksbo-
ken. – Jag tycker att det 
är spännande att läsa om 
hur tjejerna i boken hittar 
på saker de inte får göra 
och hur de andra tjejerna 
vågar sätta sig upp emot 
Ariel som vill bestämma 
över alla.

Boktips
Jenny Ziegler tipsar om 
boken Tack vare Winn-
Dixie. – Jag har lånat den 
för den handlar om hun-
dar och jag tycker om djur. 
Annars läser jag helst kär-
leksböcker t ex Serien om 
Emma. Jag gillar dem för 
då får man veta hur kär-
leksproblem är för andra.

Elias Maurin tipsar om 
boken Legenden om Av-
antien
– Jag har läst alla böcker i 
Beast Quest serien för jag 
gillar fantasy och alla un-
derliga varelser som t ex 
elddrakar.

Johan Ahlgren Björk tip-
sar om boken Star Wars-
the Clone Wars.
– Jag är väldigt intresserad 
av filmerna och har sett 
dem alla. Jag tipsar om 
den här boken för jag gil-
lar fantasy och krig mel-
lan det onda och det goda.

på vårt bibliotek finns det:

•	 ca 20 000 böcker, 2 dagstidningar och 36 olika 

tidskrifter

•	 2 datorer med utskriftsmöjlighet

•	 1 barndator för enkla spel

•	 Kopiator

•	 DVD-filmer till uthyrning. 10 kr för barnfilmer 

och 30 kronor för vuxenfilmer. Filmerna får 

man behålla i 3 dygn. Filmutbudet byts varan-

nan månad

•	 Möjlighet att smidigt önska och återlämna böck-

er som tillhör andra bibliotek inom kommunen. 

Leverans sker två gånger per vecka. 

•	 Personalen hjälper även gärna till med fjärrlån.
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Barnen vill sjunga om en elefant och Katta Pirat och SjörövarMange bjuder upp 
till att sjunga och balansera på en silvertråd.

Pirater och pyjamasteater på biblioteket
för barn och vuxna från 2 år

Berätta din historia för Nyhamnsbladet!

Kontakta oss på redaktionen eller skriv
till info@nyhamnslage.nu

SE MER PÅ WWW.NYHAMNSLAGE.NU

God Morgon! 
God morgon! 
Katta Pirat 
sätter igång 
pyjamasteatern 
med en god 
morgonsång.

Barn och vuxna sjunger om hur mycket vi älskar 
vår pyjamas.

fotograf: mikael fors



Vardagslycka
Jag	tror	de	flesta,	om	än	ej	alla,	småbarnsföräldrar	kan	känna	igen	att	oavsett	hur	
mycket	man	älskar	sina	små	barn	och	hur	underbara	små	kottar	man	än	har,	så	smy-
ger	det	sig	ändå	lätt	in	lite	gruff	i	vardagen.

Ni vet, sånt där som ”Nu har du ju inte tagit undan 
din väska igen!” eller ”Det hjälper inte att du surar, 
det är ändå dags att borsta tänderna” eller ”vad du än 
tycker om spagetti och köttfärssås, så är det den ma-
ten som servars här idag!”... 

Hemma hos oss brukar det ganska ofta uppstå en viss 
irritation vid middagsbordet på grund av de outsinliga 
strömmarna av verbala utläggningar. Hur varm och 
rykande maten än är när vi sätter oss till bords, så blir 
ALLT helt rumstempererat innan vi äntligen lyckats 
få ned den sista biten i våra barn, eftersom precis vil-
ken detalj som helst från dagen kan beskrivas minu-
tiöst och ned till minsta beståndspartikel. För att inte 
tala om vilka filosofiska utsvävningar 
som kan äga rum, i vilket obevakat 
ögonblick som helst, i universums 
centrum (respektive barn) i vårt oan-
senliga kök. Kan låta charmigt och 
roligt, men när det händer exakt var 
gång man sitter vid matbordet och inte 
ens ett mellanmål kommer ned under 
timmen, så är det lika skoj som att 
städa, diska och tvätta... Fast så fort barnen lagt sig, 
saknar jag deras pladder och skratt, och glömmer helt 
att de surar och tjafsar ibland...  Men precis som Al-
fons så klokt upplyser oss om, så måste man ha tråkigt 
ibland, för att veta när man har roligt, mörker måste 
finnas, för att man ska se ljuset. Hur roligt hade det 
varit med julafton varje dag, egentligen? Nä, precis så 
är det, tjatet och tjafset måste finnas för att man ska 
få de där stunderna... De där lördagmornarna, precis 
efter frukost, när dagen är ny och full av möjlighe-
ter. De där stunderna när min dotter ligger i sin säng 
och läser sin alldeles egna, fantasi- och inlevelsefyllda 
tolkning av Bamses Sommarbok, bilder beskrivna så 
muntert och med klar barnaröst, att jag till en början 
inte märker leendet som sprider sig på mina läppar. 

I rummet mitt emot den lilla bokläsaren, har en kille 
stängt in sig, plockat fram sina favoritbilar och sjung-

er förnöjt medan han kör dem genom landskapet han 
byggt upp i sin oändliga fantasi. Det råder harmoni i 
hemmet, så andäktigt att det snudd på känns religi-
öst. Mamman står med händerna i diskbaljan, fing-
rarna som skrumpna russin i det varma vattnet, men 
lyckan går inte att ta miste på, den trallar högljutt i 
hjärtat och denna dag kan inte gå fel...  Det händer ju 
faktiskt, rätt ofta, om man tänker efter... 

Mitt förhållande till McDonalds har varit otroligt 
svalt, på sin höjd har jag satt foten på detta stressiga, 
bullriga, livlösa etablissemang några sena kvällar på 
väg hem från krogen för att inhandla milkshake, men 
deras burgare har jag aldrig riktigt förstått mig på. För 

ca två år sen, gick plötsligt deras stor-
het upp för mig! De har nyckeln till 
barnens hjärta! Om det är socker i 
maten, ofelbart med leksak eller vad, 
spelar ingen roll, McDonalds lyckas 
med ett konststycke som jag oräkne-
liga gånger falerar i: barnen sitter tys-
ta, stilla och GLADA och äter sin mat 
till sista smulan på aldrig mer än 20 

minuter!!! Det går inte med ord att beskriva vilken 
avkoppling dessa måltider är! I ett nafs har jag kopplat 
bort allt sorl omkring mig, kassans smattrande och 
läskmaskinens surrande och jag är helt fokuserad på 
stämningen i min familj: HARMONI!!! Hade någon 
sagt mig för några år sen att jag skulle sitta på McDo-
nalds en dag och vara LYCKLIG, så hade jag nog inte 
kunnat låta bli att brista ut i gapskratt, men här sitter 
jag nu... En helt vanlig tisdagkväll, då en felmedici-
nerad öroninflammation medförde en extra VAB-dag 
som helt enkelt var tvungen att fyllas med ett litet 
äventyr, som resulterade i förenklad middag, vilket 
gjorde mina barn glada... och jag sitter mitt i kvälls-
rusningen, på ett smutsigt McDonalds och servetterna 
är slut och jag är inget annat än genomlycklig...  

Tack för idag alla vardagslyckliga männsikor!
INGMARIE

” Men precis som Alfons 
 så klokt upplyser oss om, 
 så måste man ha tråkigt 

 ibland, för att veta när man 
 har roligt, mörker måste 
 finnas, för att man ska 

 se ljuset. ”
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Vintern har hållt oss alla 
i ett kallt grepp alltsedan 
mitten av november. Ter-
mometern har varit nere 
på minus 17 om det räcker. 
Snön täckte vår vackra 
bygd i nästan fyra måna-
der men så, en dag i slutet 
av februari, märktes att 
ljuset dröjde sig kvar en 
aning längre på kvällen. 

Någon dag sken solen och snön började smälta undan 
och man fi ck en spirande känsla av att man överlevt 
ännu en vinter och att våren med små men tydliga 
steg ännu en gång var på väg. När jag skriver dessa 
rader, i mitten av mars, så har både snödroppar och 
vintergäck tittat upp och, faktiskt, förra helgen hörde 
jag den första lärkan över fälten mellan Höganäs och 
Nyhamn.

Ett nytt år i Nyhamns Byförenings historia stundar. 
Den 10 mars hade Byföreningen årsmöte. Här redo-
gjordes för förra årets verksamhet, valdes nya ledamö-
ter och drogs upp planer för framtiden. Mellan tjugo 
och trettio tappra hade slutit upp, ett deltagande som 
kunde varit större och välkomnats, men som var un-
gefär som det har brukat vara. 

Några förändringar har skett; Olof Sunesson som 
varit ordförande i tre år ville lämna över till någon 
annan. Stämman valde mig, Axel Bergenfelt, till ny 
ordförande. Ingrid Herrström som varit aktiv styrel-
seledamot i många år och som varit initiativtagare till 
Nyhamnsbladet och i det sammanhanget gjort stora 
insatser, ville lämna sitt uppdrag liksom Jan Malm-
berg som under sin tid i styrelsen, förutom att stän-
digt komma med goda och kloka idéer, också varit en 
drivande kraft när det gällde att genomföra projek-
tet med badbryggan. Per-Axel Roth har också lämnat 

Förändringarnas tidevarv
En vacker vår vinterdag med utsikt över bryggan, hamnen och Kullaberg. Fotograf: Axel Bergenfelt
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styrelsen och övergått i Supportgruppen som jag skall 
beröra lite senare.

Nya friska krafter har kommit till oss: Pernilla Beh-
rens, som valts till sekreterare och Kiki Brännström 
och Minea Horn Mineau som båda med iver har kas-
tat sig in i den nybildade redaktionsgruppen för Ny-
hamnsbladet, där också Olof ingår – allt borgar för att 
vi skall få full fart i verksamheten och dessutom kun-
na producera Nyhamnsbladet, och sköta våra andra 
åtaganden, med minst lika god kvalité som under de 
senaste åren. Sverker Ingvarson, vår tidigare revisor, 
har också valts in i styrelsen och har tagit sig an arbe-
tet som kassör. Hjärtligt välkomna till Byföreningen!
Så vad skall Byföreningen göra framöver? Vi har fått 
stor uppskattning för det vi hittills hanterat; bryggan, 
trafikfrågor, tångrensning på stranden, Nyhamnsbla-
det, Valborgs- och Midsommarfirande och julgranen 
i Brunnbykorsningen, så det skall vi fortsätta med. 
Men vi kan göra mera! Jag skulle vilja att det vi gör 
syns och märks lite mer i byn, så att de som betalar 
medlemskap i föreningen faktiskt ser att vi gör något. 
Vi skall (och har i viss mån gjort) sätta upp små skyl-
tar vid sådant föreningen bekostat (bryggan, soptun-
nor vid hamnen och midsommarängen, gungor och 
fikabord vid bryggan och bänkar här och där och det 
kommer säkert andra saker). 

Vi skall också försöka åstadkomma lite samordning 
mellan de arrangemang som Byföreningen ordnar 
och de som andra föreningar i byn organiserar, allt i 
en ambition att skapa en god bygemenskap. 
Nyhamn är en by som lever hela året då vi ännu är 
förskonade från alltför många hus som bara bebos un-
der ett par sommarmånader. Dessutom pågår här året 
runt en omfattande ideell verksamhet – presenteras på 
annan plats i Nyhamnsbladet – vilket gör att byn lever 
och förhoppningsvis, svetsas samman.

Föreningens Supportgrupp utgörs av personer som 
känner för vad Byföreningen åstadkommit hittills, 
och som dessutom aktivt medverkat till att förverkliga 
ett flertal projekt, men som inte längre vill ta plats 
i styrelsen, utan ”bara” ställa upp med praktiska in-
satser: läsa korrektur, laga bryggan vid behov, vakta 
Valborgselden mm. Uppskattade insatser som gör att 
man utan direkt ansvar likväl kan vara en aktiv del i 
byns och föreningens angelägenheter.

Slutligen några nya grepp i tillvaron; Byföreningen 
finns på Facebook. Här kan man ge synpunkter på 
vad som är bra eller dåligt i vår verksamhet eller i 
övrigt kommentera. Här kommer finnas ett kalenda-
rium där stundande aktiviteter noteras, samma skall 
finnas på vår hemsida (som nu kommer att genomgå 
ett visst ”ansiktslyft”). Vi avser också att ”annonse-
ra” stundande aktiviteter med informationsblad som 
kommer att synas på Skeppet, vid skolan, på hamnen 
och vid Midsommarängen.

Väl mött till ett nytt år i vårt vackra Nyhamn, och 
stöd gärna Byföreningens verksamhet med ett med-
lemskap eller på annat sätt!

Vårhälsningar
Axel Bergenfelt

Vårtecken från hamnen – fiskebåten ”Lobster” som gått i arv 
i familjen Wessman. I dag kan man träffa Mikael Wessmann 
ombord – kanske med dagens fångst av fisk.
Fotograf:  Marielle Andersson Gueye
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gamla nyhamnslÄges vÄgfÖrening
Ordförande: Arne Lundin
Tel.: 042-34 48 16, 070-54 89 420
e-mail: ar.lundin@telia.com
Hemsida: http:/nyhamnsvagforening.se
Antal medlemmar: Ca. 280 medlemmar (andelsägare)

Hur gör man för att gå med? 
– Alla ägare till fastigheter (bebyggda eller obebyggda) 
väster om Väg 111, från Peter Lundhs Allé tom. Svarta 
Halla Vägen.

När och varför bildades föreningen?
– Ca 1983. Bildades pga krav från myndigheter
Vad är föreningens motto/syfte? Svara för underhåll 
av vägar (ej cykelvägen) och grönområden.

Har ni någon särskild uppgift i byn? 
– Snöröjning, sandning, sopning, rensning av gatu-
brunnar samt gräsklippning.

Vad ska man vara intresserad av om man ska gå med i er 
förening?
– Köpa fastighet!

Vad har ni för framtidsplaner?
– Styrelsens mål är att avveckla föreningen genom att 
kommunen övertar ansvaret! 

Nyhamnsläge – föreningarnas by
När	jag	tar	del	av	alla	föreningar	vi	har	i	byn	blir	jag	förvånad.
Det	verkar	som	att	vi	är	en	by	med	många	föreningsmänniskor.	

av olof suneson

Varför bildar man en förening? Det genomgående te-
mat är; att täcka ett behov. Det kan vara någonstans 
att förtöja sin båt på ett säkert sätt – Byalaget eller 
barnomsorg – Glada Laxe eller rädda en strandäng 
från exploatering – Nyhamns Badortsförening, nu-
mera Nyhamns Byförening. Det verkar också som att 
det är ett sätt att komma in i byagemenskapen. Vad 
kan vara ett bättre sätt att få kontakt med byinvånare 
än att gå med i en ideell förening? 

Många föreningar har funnits länge. Äldsta fören-
ingen är Byalaget som har funnits sedan 1880 och är 
därmed 131 år i år, följt av Brunnby FF – en pigg 76 
åring. Nyhamns Byförening är 63 år i år. Men mycket 
positivt är att även unga föreningar kan vara mycket 
aktiva och väl förankrade i byn. Jag tänker på Glada 
Laxe som i år fyller 21 år och bedriver en fi n barnom-
sorg för våra yngsta bybor. Byns yngsta förening är 

Hamnens Vänner med endast ett år på nacken. Det 
fantastiska är att den bedrev verksamhet i några år 
innan den bildades! Alla vet att sillakvällarna sköttes 
av Byalaget och först förra sommaren tog Hamnens 
Vänner över den aktiviteten.

Vi vet att utöver dessa föreningar som beskrivs här, 
fi nns ytterligare två vägföreningar; NÖ Nyhamnslä-
ges Vägförening som ansvarar för byns vägar öster om 
111:an och Backarnas Vägförening som ansvarar för 
vägarna söder om Peter Lunds allé, väster om 111:an 
och norr om Stora Skärsvägen.

Du som läser detta känner kanske till ytter-
ligare föreningar som inte fi nns beskrivna 
i denna artikel. Hör gärna av dig till sty-
relsen så tar vi med dem i nästa nummer.

Presentation
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kullens skutseglare 
Ordförande: Torben Brattström
torbenbrattstrom@hotmail.com
Hemsida: www.valkyrien.se
Antal medlemmar: Ca 100

Hur gör man för att gå med?
Tar kontakt via hemsidan eller till Torben eller Sören 
Ellén i Nyhamnsläge 

När och varför bildades föreningen?
– 1997. Syftet med verksamheten är att skapa gemen-
skap, kamratskap, medansvar, medbestämmande 
och kunskap om hav, segling och om livet ombord i 
ett segelfartyg. Föreningen skall ha en verksamhet 
där teori och praktik stödjer varandra samt att män-
niskor i olika åldrar och från olika bakgrund skall 
kunna arbeta tillsammans för ett gemensamt mål.
Genom lägerverksamhet vill föreningen kunna 
erbjuda skolor i kommunen nya former av undervis-
ning och skolresor.

Vad ska man vara intresserad av om man ska gå med i er 
förening?
– Segling och gemenskap med människor från skif-
tande bakgrund

Vad har ni för framtidsplaner?
– Segla på!

kullens fiskarefÖrening
Ordförande: Roland Spegel 
Näckrosvägen 10 263 62 VIKEN
e-mail: roland.spegel@telia.com
Antal medlemmar: ca 150

Vi är anslutna till vår centralorganisation Sveriges 
Kust- och Insjöfiskares Organisation (SKIFO) genom 
vilken vi agerar i gemensamma frågor gentemot Fis-
keriverket och andra berörda myndigheter.

Nya medlemmer är välkomna. Är du intresserad så ta 
kontakt för mer information. Vår medlemsavgift är 
för närvarande 75 kr.

I slutet av 1970-talet bildades Kullens Deltidsfiskare-
förening där många medlemmar då var deltidsfiskare. 
Föreningen bytte sedan namn till Kullens Fiskareför-
ening vars främsta uppgift är att värna om kustbe-
folkningens traditionella husbehovsfiske.

Föreningen arbetar med aktiv fiskevård i de små kust-
bäckarna. Detta arbete syftar främst till att säker-
ställa en god tillgång på havsöring genom att skapa 
naturliga förutsättningar för reproduktion.
Vi arbetar aktivt för att det ska ske en anpassning av 
och mer gemensamma fiskeregler i Öresund. Fören-
ingen deltar i möten för Öresundsfiskarna, en sam-
organisation för yrkesfiskare i Öresund. I deras två 
årliga möten, då även Länsstyrelsen Skåne medver-
kar, har vi ett givande utbyte och samarbetar i gemen-
samma frågor. Andra viktiga frågor är att begränsa 
skadorna från säl och skarv.
Genom sitt arbete vill föreningen bidra till att en gam-
mal kultur bevaras och att de idylliska fiskelägena får 
fortsatt livskraft som sådana.

nyhamns byfÖrening  
Ordförande: Axel Bergenfelt 
axel.bergenfelt@saabgroup.com 
0734-37 42 44 / 042 344 690.
Hemsida:www.nyhamnslage.nu 

Antal medlemmar?  Ca 300 hushåll med plats för fler! 

Hur gör man för att gå med?
– Betalar medlemsavgiften på 211 kr för en familj och 
111 kr  för enskild person. Bg  5436-8485. Eller kon-
takta ordförande.
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Har ni någon särskild uppgift i byn?
– Sköta om badbryggan, ge ut Nyhamnsbladet, ar-
rangera Valborgs- och Midsommaraktiviteter, driva 
by-gemensamma frågor.

Vad ska man vara intresserad av om man ska gå med i er 
förening?
– Att vilja påverka livet i Nyhamn eller att vilja stödja 
Byförenings verksamhet.

Vad har ni för framtidsplaner?
– Sköta det vi hittills åtagit oss samt utvecklas för att 
hantera frågor som Nyhamnsborna fi nner angelägna 
och föreslår föreningen.

fÖreningen brunnby ff
Ordförande: Jan Lekstål 042-344416
Hemsida www.brunnbyff.se
Antal medlemmar: ca 300
Vill du bli medlem, kontakta kansli 
042-344263, eller U-ansvarig
Ola Garvell 042-345403

När startades föreningen? 
1935. Målsättningen för vår verksamhet är att ge våra 
ungdomar en aktiv och meningsfull sysselsättning, 
och att utbilda spelare till vår seniorverksamhet.
Aktiviteter: Loppis i juli.
Framtidsplaner: Att klubben lever vidare och fostrar 
fi na ungdomar.

nyhamns idrottsfÖrening
Ordförande: Peter o Anki Hansen 345290
eller 0734-100943
Antal medlemmar: 50 st.

Hur gör man för att gå med?
– Vår förhoppning är att vår reklam når ut och att det 
ska räcka, annars krävs det absolut ingenting för att 
gå med i vår förening. Vi är glada för alla våra nya 
medlemmar som kommer till oss.

När och varför bildades föreningen?
Det var Mariann Andersson som startade upp ”Ny-
hamns Gymnastikförening” som det hette då 1974. 
Hon fl yttade till Nyhamnsläge ifrån Helsingborg och 
var redan aktiv som ledare i fl ickgymnastik genom 
fritidsnämnden och motions gymnastik som hon drev 

privat. Numera heter föreningen Nyhamns Idrottsför-
ening.

Föreningens motto/syfte?
– Att aktivera så många barn/ungdomar som bara 
möjligt är.

Vad ordnar ni för aktiviteter?
– Vår huvudaktivitet är Innebandy men vi erbjuder 
också Senior 60+. Där vill jag gärna länka vidare till 
Maria Andersson och Catarina för vidare information. 

Vad ska man vara intresserad av om man ska gå med i er 
förening? 
Att röra på sig och ha roligt.

Vad har ni för framtidsplaner?
Att vår Lilla förening ska växa och bli större. Sen har 
vi ett framtidsmål att starta upp Dansaerobics igen 
och dom nya tankarna att hitta en ledare/dansare 
inom dansen ”BollyWood”.

hamnens vÄnner 
Ordförande: Kaj Arenbo (kaj.arenbo@swipnet.se) 
Antal medlemmar:  Ett tiotal aktiva men ett par hund-
ra som kommer till aktiviteterna. 

Hur gör man för att gå med?
Skicka ett mail till Kaj Arenbo eller bara kom till Sill-
lakvällarna under sommarens fredagskvällar. 

När och varför bildades föreningen?  
– Formellt år 2010 men verksamheten har funnits se-
dan länge. ”Hamnens Vänner” är en ideell förening 
med syfte att skapa trivsel och gemenskap för folk i 
Nyhamnsläge genom att arrangera sådana aktiviteter 
som gör att folk träffas under enkla former. Ursprung-
et kom sig av att man sedan länge under ett par helger 
per år samlades för att tillsammans utföra underhålls-
arbeten på hamnen. De fl esta arbetade, målade, tjä-
rade bryggor och annat som behövdes medan några 
frivilliga såg till att det serverades kaffe och smörgå-
sar vid den välbehövliga rasten under förmiddagen.
En gång per sommar arrangerade hamnen/byalaget 
en grillkväll på hamnen för att tacka alla som under 
säsongen ställt upp ideellt. Det var mäkta populärt 
och uppslutningen var väldigt stor. Tanken kom då 
upp att sprida ut detta lite i tiden över sommaren med 
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flera kvällar och då med sill på menyn och även nu 
blev det mycket uppskattat. Dessa träffar var främst 
till för alla som på något sätt hjälpt till med hamnens 
underhåll men ryktet spred sig och snart kom folk 
från alla håll i byn och utan anknytning till hamnen 
och de var förstås också välkomna.
Det var ungefär då som vi insåg att detta var en bra 
sak för sammanhållningen i Nyhamn och att vi nog 
borde få lite bättre organisation på det hela, se till att 
hygienen svarade upp mot moderna krav och hante-
ring av mat, sopor mm också var bra. Att vi också såg 
en möjlighet att få in lite pengar till hamnens under-
håll skall inte förnekas. Alltså bildades föreningen 
Hamnens Vänner.

Vad är föreningens motto/syfte?
– Se ovan samt att arrangera Midsommarfirande 
(bryggdans, lotterier, försäljning av kaffe o korv) på 
hamnen.

Vad ska man vara intresserad av om man ska gå med i er 
förening?  
– Äta sillamackor, ungås och köpa lotter dvs spendera 
en slant som går till hamnens bästa. 

Vad har ni för framtidsplaner?
Fortsätta på den inslagna vägen. 

nyhamns byalag, nyhamns hamn
Ordf. Hans Grönwall, tel 070 3249180
gronwall@industridesignkonsult.se
Antal medlemmer: ca 60-70 medlemmar. 

För att bli medlem får man ansöka till Nyhamns Bya-
lags styrelse. Föreningen bildades 1880, för att ha en 
hamn att landa fisk i. Syftet är att erbjuda en trevlig 
och säker hamn att ha sin båt i.
Vi anordnar under midsommarhelgen lite festligheter 
på hamnen med segling och dans på bryggan. Varje 
fredag under sommaren har vi ”sillaträffar”  från  juni 
till aug. sill i olika tappningar serveras. Nyhamns 
Byalag har två subföreningar Hamnens Vänner som 
anordnar sillaträffar och festligheter, och Röde Orm 
som erbjuder segling /båtliv.

Vad ska man vara intresserad av om man ska gå med i er 
förening? 
– Intresserad av segling och båtliv

Vad har ni för framtidsplaner? 
– Utveckla hamnen i en positiv anda.

nyhamns byalag båtklubb rÖde orm 
Ordförande: Christina ”Tinni” Richter 
christina.richter@se.mcd.com, 0768-580989
Antal medlemmar: ca 70 personer

När och varför bildades föreningen? 
– 1965 av Nyhamns Byalag 

Hur gör man för att gå med? 
– Medlemskapet betalas inpå Bankgiro nummer 5904-
8223,  300- för enskild medlem och 500.- för familj. 

Har ni någon särskild uppgift i byn? 
– Att lära barn och ungdomar att segla och lära sig att 
vistas på och i vatten.

Vad ordnar ni för aktiviteter?
– Seglarskola v 25-26; 19-23/6 och 27/6-1/7, Rekord-
många deltagare 2010, 36 st! Nyhamnsspelen under 
midsommarhelgen, kölbåt på eftermiddagarna och 
jollar på förmiddagarna. Kvällsseglingar under tisdag 
och torsdagskvällar v 26-31. Medlemmar får låna våra 
jollar. Även en Yngling finns i klubben.

Vad ska man vara intresserad av om man ska gå med i er 
förening? 
– Att segla, att vara på havet och umgås med likasin-
nade i miljön runt båtar och hav.

Vad har ni för framtidsplaner?
 Att fortsätta utveckla vår verksamhet, vidarutbilda 
våra instruktörer och säkra nästa generations seglare.

Röda Orm styrelsen. Från vänster till höger är: Annika 
Wessman, Christian Blandford, Tinni Richter, Anders 
Bergman, Clemens Andersson, Jean Daniel Maurin. Ej med 
på bild: Niclas Nielsen, Arthur Wessman, Hannes Efsing
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nyhamnsskolans
fÖrÄldrafÖrening nff
Ordförande: Pär Sjölander
parsjolander@hotmail.com
Hemsidan: www.hoganas.se/nyhamnsenheten
Antal medlemmar: Varierande varje läsår beroende på 
antalet betalande familjer.

Hur gör man för att gå med?
– Genom att ha barn på Nyhamnsskolan och betala 
medlemsavgiften på 100:-/familj och läsår.

När och varför bildades föreningen?
– Det är inte känt hur länge NFF har funnits. Anled-
ningen är att genom samarbete mellan föräldrar, elev-
er och skola vill NFF verka för en trygg miljö, allsidig 
utveckling och i högsta grad en levande och trivsam 
skola.

Har ni någon särskild uppgift i byn?
–  Att verka för samarbete mellan skola och föräldrar.

Vad ordnar ni för aktiviteter?
– Gemensamma aktiviteter tillsammans med skolan. 
Sponsring av aktiviteter och material till skolan ge-
nom samråd med skolan.

– Vad ska man vara intresserad av om man ska gå med i 
er förening?
Sina barns skolgång.

Vad har ni för framtidsplaner?
– Att fortsätta verka för ett bra samarbete mellan skola 
och föräldrar.

glada laXe
 ideell fÖrening
– i ur oCh skur fÖrskola

Ordförande: Pernilla Behrens
info@gladalaxe.se, Tel: 070-6118975
Hemsida: www.gladalaxe.se
Antal medlemmar: ca 50 familjer (90 medlemmar) 
som har sina barn på förskolan Glada Laxe

Hur gör man för att gå med?
– Hör av er till ordförande eller förskolechef Therése 
Bengtsson, tel 042-345180.

Glada Laxe är en ideell förening som driver enskild 
förskola här i Nyhamnsläge. Vi är anslutna till Fri-
luftsfrämjandet och vår verksamhet bedrivs enligt 
Ur & Skur-pedagogiken.

Föreningen startades 1990 av fyra föräldrar som ville 
ha ett alternativ till de befi ntliga barnomsorgsalterna-
tiven och verksamheten bedrevs under en tid i myck-
et liten skala i en villa på fi skvägarna i Nyhamnsläge. 
Föreningen har idag ca 90 medlemmar och verksam-
heten bedrivs dels i ”Lilla Skolan” på Skonarevägen, 
dels på kursgården Örestrand i Strandbaden. Vår verk-
samhet omfattar i dagsläget ca 70 barn och 14 anställda.
 
Medlemmarna i Glada Laxe består av de föräldrar 
som har barn inskrivna i vår pedagogiska verksam-
het. Alla föräldrar arbetar ideellt på olika sätt i fören-
ingen genom att t ex sköta om trädgården, byggnader, 
ordna med fester och trivselaktiviteter och fi xa med 
marknadsföring. Medlemmarna arbetar också ideellt 
i verksamheten som styrelseledamöter och i barn-
grupp på fredag eftermiddagar.

Glada Laxe skall även i framtiden bedriva en verk-
samhet som dagligen tillfredsställer barns behov av
kunskap, rörelse och gemenskap genom vistelse i na-
turen året om.
 
För mer information och anmälan av barn till höst-
terminen 2011 kontakta gärna föreningens ordföran-
de Pernilla Behrens på tel 0706-18975, förskolechef 
Therése Bengtsson på tel 042-345180 eller gå in på vår 
hemsida www.gladalaxe.se. 

Glada Laxe
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Konserter i bygden
9 juli   kl 20 – I Jussi Björlings spår – Krapperups musikhall

Helsingborgs Symfoniorkester under ledning av Stefan 
Solyom. Solister: Katarina Dalayman och Thomas  Sun-
negårdh

10 juli  kl 20 Pianoafton med Hans Pålsson –  Väsby kyrka
Hommage à Hans Leygraf 
Joseph Haydn: Sonat nr. 12 A-dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasi c-moll KV 396
Ludwig van Beethoven: Sonat c-moll op 13 ”Pathétique”
P A U S
Franz Schubert: Sonat B-dur Op. posth 

11 juli   kl 20 Brantelid med vänner   – Brunnby kyrka
Andreas Brantelid, cello
Nils-Erik Sparf, violin
Lilli Maijala, viola
Bengt Forsberg, piano

Wilhelm Stenhammar (1871 - 1927)
Allegro Brillante, pianokvartett i Ess-dur (1891)
Gabriel Fauré (1845 - 1924)
Pianokvartett nr. 2,  g-moll, Op 45 (1944)
P A U S
Johannes Brahms (1833 - 1897
Pianokvartett nr. 2, A-dur Op. 26

12 juli  kl 20 –  The Real Group   – Krapperups musikhall
Emma Nilsdotter, sopran
Katarina Henryson, alt
Anders Edenroth, alt
Morten Winter Sörensen, tenor
Anders Jalkéus, bas

13 juli   kl 20 – Arve Tellefsen, violin och  Roland Pöntinen, 
piano  – Vikens kyra

Johan Svendsen (1840-1911) 
Romance i G-dur, op. 26  
Franz Liszt (1811-1886) 
Mephistovals nr. 2  Pianosolo 
Arne Nordheim (1931-2010) 
Cadenza – från violinkonsert (1997) Violinsolo 
Polacca Guerriera  
P A U S 
Wilhelm Stenhammar (1871-1927)  
Två sentimentala Romanser  
Edvard Grieg (1843-1907) 
 Sonat nr. 3 i c-moll för violin och piano, op. 45  

14 juli  kl 20 Paris på 20-talet –  Brunnby kyrka
The Royal Wind Quintett:
Peter Fridholm, flöjt
Fredrik Söhngen, oboe, eng horn
Staffan Mårtensson, klarinett
Hans Larsson, valthorn
Fredrik Ekdahl, fagott
(medlemmar ur Kungl Hovkapellet) 
samt Johan Ullén, piano

15 juli   kl 20 – Romeo & Julia Kören  
–  Krapperups musikhall

DECAMERONE 
– en dramatiserad renässanskonsert 

16 juli  kl 20 LaGaylia och Jan Lundgren Trio
 – Krapperups musikhall

”Jazz i skymningen”
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NyhamnsBladet

Både Lise och Marielle har haft världen som arbets-
plats under många år av sina arbetsliv och bägge har, 
nu när de själva har små barn, landat i Nyhamnsläge. 
Lise Hougs Östberg är grafi sk formgivare som lämnat 
det hektiska storstadslivet i Paris, Los Angeles och Kö-
penhamn. Istället vill hon ge sina barn en naturnära, 
trygg uppväxt i Nyhamnsläge likt hennes egen uppväxt 
i det lantliga Jylland.

Fotografen Marielle Andersson Gueye växte upp i Fortu-
na i Helsingborg. Men efter att ha bott i Tyskland under 
många år och arbetat över hela världen, upplever hon nu 
att hon har kommit hem. 
 
Lise och Marielle talar mycket om den kreativa sidan 
av sina arbeten och hur de lärt sig hantverket genom att 
prova sig fram. Formell utbildning i alla ära, men bägge 
är överens om att det fi nns ett kunnande, det som sitter 
i kroppen och blicken, som man utvecklar genom erfa-
renheter med att arbeta i skapande projekt tillsammans 
med erfarna kollegor. Detta kunnande är det som ger 
den kroppsliga skicklighet som krävs i kreativa yrken, 
och det är också så som både Marielle och Lise valt att 
utbilda sig. Men det var egentligen av en slump som de 
hamnade i sina respektive yrken. Marielle gick en ut-

bildning som matros på ett danskt skolfartyg, fi ck jobb 
direkt på ett stort skepp, och älskade livet på sjön. Ändå 
valde hon att åka och träna hästar Tyskland och ham-
nade i en väl fungerande fi rma, hästfotograf Edition 
Boiselle. Det dröjde inte länge förrän Marielle blev Gab-
rielle Boiselles assistent.
 
M: Jag fi ck en kamera i handen direkt och fi ck använda 
Gabrielles utrustning hur mycket jag ville. Det första jag 
fi ck lära mig var hur en bra bild kunde se ut. Jag fi ck 
ju arbeta med de bästa djur- och naturfotograferna och 
började förstå vad som gör en bra bild. Då insåg jag att 
tekniken är sekundär, det viktiga är att lära sig se.
 
Lise läste språk på gymnasiet och begav sig till Paris som 
au pair. Där träffade hon en gammal barndomskamrat 
som arbetade med kläddesign. Lise beskriver med inle-
velse hur hon började assistera henne kvällarna och nät-
terna i ända och klippte, ritade och designade i tyg. 
 
L: Jag har sökt en del utbildningar efter det men jag 
tycker dessa har varit för instrumentella. Jag har istället 
lärt mig genom att arbeta på olika företag och med olika 
material. Genom att samarbeta med konstnärer har jag 
lärt mig mycket om skapande, färg och form.
 

Fria händer i Nyhamnsläge
En	solig	morgon	träffar	jag	Lise	Hougs	Östberg	och	Marielle	
Andersson	Gueye	 i	 Lises	 ramverkstad	 i	 källaren	på	Stinsvä-
gen.	Bägge	bidrar	 till	Nyhamnsbladets	utformning	med	sitt	
professionella	kunnande.		Jag	ville	helt	enkelt	veta	mer	om	
två	av	alla	dessa	”doldisar”	som	arbetar	ideellt	för	Nyhamns	
Byaförening	utan	att	sitta	i	styrelsen.	

Både Lise och Marielle har haft världen som arbets-

Fotograf Mareille
på jobb, Idrott för alla.av vaike fors
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Genom sitt arbete med textiltryck lärde sig Lise digital 
teknik för design och började göra försäljningsmaterial 
och mässmaterial. Detta ledde henne mot reklam och 
marknadsföring, och hon har sedan dess arbetat på oli-
ka reklambyråer som Art Director. På frågan varför de 
har startat eget är både Lise och Marielle överens om 
att det kom som ett naturligt steg efter att i så många år 
arbetat väldigt självständigt inom sina respektive bran-
scher. Marielle startade Anderssons Fotodesign och Lise 
öppnade EnLise och fortsatte att arbeta med sina gamla 
kunder, kontakter som bägge beskriver med värme. 
 
M: Med åren utvecklar man nära relationer med kunder 
som tagit hänsyn till familjeliv, och problem som kan 
komma när man t ex är gravid eller har små barn. Det 
är en riktigt go känsla i de jobben. Men ibland får man 
inte ihop det, jag fi ck tacka nej att fotografera kungen av 
Jordaniens hästar för jag fi ck ingen barnvakt!

Marielle fl yttade till Nyhamnsläge 2009, då hade Lise 
redan bott i byn två år.  Det var ett stort steg att fl ytta till 
en liten by, men barnen avgjorde. Bägge har växt upp i 
småbyar och den erfarenheten vill de gärna ge vidare till 
sina barn, naturen och det trygga fi ck gå före ett busi-
nessliv i storstaden. 
 
L: Det känns lyxigt att kunna ta sig överallt med cykel, 
var som helst i naturen. Och det fi nns en bygemenskap 
i Nyhamnsläge som präglas av en sund nyfi kenhet där 
man ändå respekterar integritet.
 
M: Det är så många som kom och önskade välkommen 
till byn och hoppades att vi skulle trivas. Byborna ver-
kade uppriktigt glada för att man kommer och ska bo 
här året om. Vi kände oss verkligen välkomna.

Lise driver två företag. Genom EnLise tar hon uppdrag 
som handlar om grafi sk formgivning och tryck och i sin 
verkstad Rameriet jobbar hon med inramning och kon-
servering av konst. 

Marielle är som fotograf nischad mot hästbranschen, 
och hennes företag Anderssons fotodesign gör allt från 
reklamprodukter/modefotografi er till böcker. När Ma-
rielle och Lise beskriver sina uppdrag så är det med 
känsla, de beskriver vissa uppdrag som särskilt ”goa”. 
Tex berättar Marielle med mycket glädje om ett upp-
drag hon gjorde för den ideella föreningen ”Idrott 
för alla” där hon ställde upp och gjorde bilder till en 
sponsorkatalog. Lise beskriver särskilt det ”goa” i 
kreativa projekt och nämner ett tavelramsprojekt 
hon driver tillsammans med konstnären Helena Staf-
fas. Med stolthet berättar bägge två om böcker de va-
rit med och göra, Marielles bok heter ”Hingstboken” 
och Lises är en fackbok om diamanter med den dans-
ka titlen ”Diamanter – brillans, mystik og historie”.

Överhuvudtaget verkar den “goa” känslan och ögonblick 
av att ha fria händer vara drivkraften i dessa båda krea-
tiva kvinnors företagande. Vilken tillgång i byn! Om det 
fi nns fl er kreativa företagare i byn som ni tycker att vi 
ska skriva om, hör av er till styrelsen!

Från Marielles fotograf jobb för Horsewear Ireland

Lise har till-
sammans med 
författeren Nina 
Hald och förla-
get Gyldendal 
get ut fackboken 
”Diamanter - 
brillans, mystik 
og historie” i 
2010.
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De	 lätt	 gulnade	 studentmössorna	 sitter	
som	de	ska.	Inte	konstigt.	Under	ett	helt	
livs	 sångarmöten	 har	 de	 formats	 av	 sin	
bärares	 huvud	 och	 hårsvall.	 Nåja,	 håret	
svallar	kanske	inte	riktigt	som	förr	men	
sången	 skallar	 ut	 över	 den	 stora	 skara	
människor	 som	 fi	rar	 vårens	 ankomst	
som	den	alltid	gjort.	

av jan malmberg

Som vanligt sitter jag eldvakt vid majbrasan och hör 
hur manskörens sång accompagneras av eldens spra-
kande och barnens glädjetjut när de lyckas få ut en 
brinnade pinne som de skall använda till en egen liten 
brasa bland stenarna där de kanske kan grilla en korv.
I brasans fl ammor ser jag först bara ris och grenar 
men när ögat vant sig vid det starka skenet syns inte 
bara sly och torra fjolårsgrenar utan också gröna gre-
nar från fruktträd med friska knoppar. Tanken slår 
mig .Vad kunde inte blivit av en sådan knopp om den 
fått växa? Kanske ett Ingrid Marie äpple lika rött som 
en förstamajfl agga eller ett frodigt blåblodigt viktoria-
plommon. Det får vi aldrig veta. Den fi ck aldrig chan-
sen att slå ut i blom och se våren. Den föll för skarpsli-
pade verktyg. Livet blev kort. Märkligt, samma tankar 
slog mig i morse där jag satt med med kaffekoppen i 
hand och ryggen lutad mot en solvarm husvägg. 

En eldvakts
funderingar

Där nedanför mig på en gångplatta som spruckit, tro-
ligen av vinterfrosten eller plattläggarens dåliga un-
derarbete, syntes ett litet strå. I denna lilla spricka har 
ett grönt något lyckats leta sig fram. Det lilla gröna 
har sökt ljuset som svagt silat ned i sprickan och där 
funnit en möjlighet att ta sig upp.Där fanns en chans 
att komma upp i en ljusare värld. Jag tvekar. Skall jag 
dra upp det lilla gröna i cementplattan för där skall 
ju inget växa? Vankelmodet griper mig. Så hemskt! 
Den lilla växten har utstått hela den långa kalla vin-
tern nere i mörkret och nu kämpat sig upp och hit-
tat denna lilla spricka. Och då när den funnit ljuset 
slits den bort bara för att den råkat växa upp på fel 
ställe.Vad gör jag? Skall jag bryta upp cementplattan, 
gräva upp det lilla skottet och plantera om det på en 
plats där det kan växa och få en framtid bara för att 
se vad som kunnat bli av det om det så att säga växt 
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upp på ett rätt ställe.Visst, det kanske hade blivit ett 
så kallat ogräs, men vem vet kanske en ståtlig akleja 
eller en väldoftande lavendel hade kunnat komma ur 
denna lilla knappnålsstjälk. Det är omöjligt att veta. 
Avgörandet är för svårt. Någon annan får ta beslutet. 
Min fru löser säkert problemet på bästa sätt. Hon har 
ju trädgården full av knappnålsstora problem. 
Men tänk om det gör ont i växter när man 
sliter upp dem, klipper av dem eller varför 
inte bränner upp dem, tänker jag inspire-
rad av Axels tankar i sitt vårtal.
Jag väcks ur mina funderingar där jag sit-
ter och stirrar in i elden, av att den sten jag 
sitter på känns kall och hård. Jag ändrar sitt-
ställning och på samma sätt som Dan Anders-
sons kolarkompisar vände sig manligt och lugnt intar 
jag en bekvämare ställning. Manligt och lugnt. Elden 
i kolarkojan falnade och dog. Det börjar den också 
göra här. Med tjugan i hand makar jag ihop glöden så 
att brasan minskar i omfång. 

Valborgsfi randet är snart över. Mycket människor 
samlades som vanligt.Grannar och vänner som inte 
så ofta sett till varandra under vintern träffas nu, um-
gås och småpratar lite. Valborgsfi randet har gått bra. 
Brasan tändes av idrottsungdomarnas facklor med lite 
hjälp av tändvätska och brann sedan fi nt. Manskören 

sjöng de kända sångerna. Axel, vår nye ordfö-
rande i Byföreningen höll ett spirituellt och 

tänkvärt vårtal. Vi hurrade och välkom-
nade våren trots att den redan varit här 
några veckor och solen nådde horisonten 
just när vår nye ordförande avslutade fest-

ligheten. Och lite senare brann brasan ut 
i en svag frånlandsvind. Allt blev som det 

skulle bli.
Vi har det fi nt i denna del av världen. Här i Sverige. 
Slumpen har gjort att vi fötts och vuxit upp här. Man 
väljer ju inte den plats där man kommer till. Det lig-
ger utanför människans domäner att ordna det. Vad 
gör man då? Ja, inte så mycket. Det vackra och fi na 
som omger oss antar en vardaglighet efter en tid. Men 
en ljummen vårkväll som denna – här i Nyhamnsläge 
– stämmer till eftertanke. Så fi nt det mesta ändå är! 
Utsikten över Sundet, Oslobåten som passerade lite 
tidigare, Kullaberg som antagit en ljusgrön färg och 
det svarta berget som sticker upp på stranden som en 
naturens gärdsgård och leder ut i havet och fäladen 
mäktig och tyst. Och här fi nns vi mitt på denna pas-
torala strand och fi rar Valborg. Jag drar in den friska 
kvällsluften och håller andan, ser mig omkring och 
önskar att själva tiden kunde stanna upp ett tag och 
också den se sig omkring i vår vackra del av världen.
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Det sistnämnda privilegiet har gjort att jag sannolikt 
känner fl er barn och ungdomar i Nyhamnsläge med 
omnejd än de fl esta vuxna i trakten – trots att jag bor 
i Höganäs. Och snart åtta terminer bland dessa unga 
har gjort djupa avtryck i såväl själ som hjärta. Positiva 
avtryck. Annars hade jag så klart slutat för länge sen. 
Annars hade jag förstås inte fullt frivilligt stigit upp 
varje morgon vid sjutiden för att vara i skolan sådär 
en timme senare.
När det någon enstaka gång under åren känts trögt att 
gå upp har jag snuddat vid tanken på att säga  tack och 
hej. Jag är ju pensionär med all rätt i världen att ligga 
och dra mig i sängen hur länge jag vill. Men nej, jag 
skulle sakna barnen f ö r mycket. Hoppas att lärarna 
och de andra arbetskamraterna har förståelse för den 
prioriteringen.
Att skriva om sig själv på det här sättet känns lite för-
mätet, men jag har låtit mig övertalas av en av Ny-
hamnsbladets redaktionsmedlemmar med egna barn 
i skolan. Om inte för annat så för att inspirera andra 
pensionärer att på liknande sätt ge tillvaron menings-
fullt innehåll när det ”vanliga” arbetslivet är över.

Själv började jag min nya ”karriär” med att  till  kom-
munens utbildningschef e-posta ett brev  där  jag be-
rättade vad jag gärna ville, vad jag gjort tidigare och 
vad jag kunde. Jag bad honom skicka uppgifterna vi-
dare till rektorerna i kommunens skolor. Dåvarande 
rektorn på Nyhamnsskolan, Birger Nilsson, nappade 
och sedan dröjde det inte länge förrän jag var på plats 
och försedd med den ytterst inoffi ciella ”titeln” skol-
morfar. Fast rätt snart började de fl esta eleverna kalla 
mig vid förnamn, precis som de gör med alla andra 
vuxna som arbetar på skolan. Och detta givetvis som 
den naturligaste sak i världen.
Att vara skolmorfar handlar i mitt fall i huvudsak om 
att fi nnas till – i första hand för eleverna förstås, men 
också  för att ibland ge lärarna en hjälpande hand. 
Exempelvis hjälper jag till regelbundet under en del 
mattelektioner. I huvudsak rättar jag räknetal, men 
om läraren är hårt upptagen händer det att jag  bi-
står  elever som kört fast. Jag brukar skoja om att upp 
till femmans matte klarar jag, även om metoderna 
inte är riktigt desamma som när jag själv var elev för 
drygt ett halvsekel sen.
Men jag försöker göra lite nytta även på lektioner i 
andra ämnen - och i andra sammanhang. Exempelvis 
i gympan och under diverse cykelutfl ykter. Är man 
skolmorfar kan man också få skådespelaruppdrag 
som såväl Alfred Nobel och Gösta Knutsson som jul-
tomten. Eller anlitas som extrafunktionär på skolbib-
lioteket...
Fast egentligen är det svårt att räkna upp vad en skol-
morfar gör eftersom det skiftar väldigt mycket dag 
från dag och ibland ser mer ut på pappret än det är.
Dock har jag två mycket fasta uppgifter; att vara ute 
på skolgården varenda förmiddags- och middagsrast 
tillsammans med en eller fl era andra vuxna. Bar-
nen ska veta att det alltid fi nns någon vuxen nära till 
hands. Ibland händer det att gråtande måste tröstas, 
skadade plåstras om och slagskämpar stoppas. Eller 
att man måste ryta till på skarpen för att bli åtlydd av 
barn som gör något olovligt – exempelvis springer ut 
på åkrarna bredvid skolgården. Men för det mesta är 
det mycket mysig stämning på rasterna och så lugnt 
det nu kan bli när  lekande barn med spring i benen 
är i farten. Ofta leker de med bollar som då och då 
förirrar sig upp på taket. Då plockar skolmorfar fram 
stegen och hämtar ner dem.
I början var en och annan av de unga imponerad över 
hur en ”så gammal man” som jag kunde klättra på 

Skolmorfar
Att	 vara	 morfar	 till	 de	 egna	 barnens	 barn	
är	många	förunnat.	Att	vara	skolmorfar	till	
andra	än	de	egna	barnens	barn	är	betydligt	
färre	förunnat.	Och	att	vara	skolmorfar	i	Ny-
hamnsskolan	är	för	närvarande	bara	förun-
nat	skrivaren	av	dessa	rader.

av kjell-åke persson 
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Vad är bra med Nyhamnsläge?
Hugo: Allt med Nyhamnsläge är kul. Speciellt bryggan 
med kompisar på sommaren, att simma till flotten.
Elias: Jag gillar Skeppet och fotbollsplanen.
Noah: Vet inte… väldigt många saker.

Vad är bästa lekstället?
Hugo: Klättra i tallarna vid stranden.
Elias: Klättra i träden och leka på stranden.
Noah: På stranden och pulkabacken, simma och åka 
pulka och träffa kompisar där.

Vad är bästa vinterminnet?
Hugo: Pulkabacken på Kullaberg när den var isad.
Elias: Åka skridskor på fäladen.
Noah: Kraja isen på bäcken.

Hur är det att gå på Nyhamnsskolan?
Båda: Jättekul, snälla lärare, god mat och vi lär oss 
mycket på ett roligt sätt.
Noah: Bra, kul att vara där, boll i ruta och fritids. Jag vill 
gärna ha en större klätterställning.

Finns det något som är mindre bra med Nyhamn?
Båda: Det är långt att åka till en stor stad där det finns El-
giganten och andra roliga affärer som man kan köpa saker i.

dags att välja 

förskola 
till hösten?

Skonarevägen. 6, Nyhamnsläge. www.gladalaxe.se

Vi berättar gärna vad utomhuspedagogik innebär 
för ditt barn, samtalar om hur vår verksamhet 

passar för er familj samt tipsar om vad som kan 
vara bra att fråga om vid val av förskola. 

Kontakta Therese Bengtsson för mer information:
tel 042-34 51 80 / therese.bengtsson@gladalaxe.se

Nyhamns Saxen
34 51 77
Eva Svensson

Sommarerbjudan
Passa på att tona håret 
till special-pris i 
samband med klippning. 
Toningen är ammoniak-fri!

Barnklipp upp till 10 år 
inför skolavslutning och 
skolstart. Pris: 100 kr

Gla’ sommar

det sättet. Efter kanske ett halvt hundratal klättringar 
upp på taket genom åren har de vant sig vid att jag 
faktiskt kan.
Det är skönt att känna sig behövd som bollhämtare, 
men också att emellanåt få höra av snälla elever  och 
arbetskamrater att man är lite behövd till annat också.
Å andra sidan behövs de för mig också. De ger mitt 
liv dimensioner som jag inte annars hade fått. Får mig 
att känna mig yngre än jag är - samt  får mig att ännu 
bättre förstå barn. Alltså inte bara de barn som jag är 
”riktig” morfar för.

Intervju med 
Hugo och Elias, 10 år och Noah 9 år
Söndagen den 27 mars 2011
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Den mallige doktorn som tror sig veta allt, den skräv-
lande men fege kaptenen, de smarta och akrobatiska 
tjänarna, den snåle och pilske gubben, och de vansin-
nigt förälskade ungdomarna. Denna folkliga form av 
gatuteater med anor långt bort i tiden var också alltid 
med sin tid. Dvs i allt skoj fi nns en udd riktad mot 
stupida och giriga makthavare och andra tendenser 
i tiden. Så kommer vi också att göra. För regin står 
Claudio de Maglio, vår ”egen” commedia-expert från 
Italien. Han kommer att samarbeta med oss för att få 
fram den skånsk-italienska mixen som fungerade så 
fi nt i ”Gruffet”.

Bakgrunden är den workshop som Claudio höll för 
sommarteaterns ensemble i maj 2010. Arbetet var 
mycket lyckat, och både Claudio och vi ville sedan 
gärna fortsätta samarbetet. Claudio kom på ett nytt 
besök till Sommarteatern för att se vår föreställning 
�Gruffet i hamnen� i juli 2010, och då utarbetades 
planerna för den kommande produktionen.

Föreställningen ska rikta sig till både vuxna och barn, 
med mycket situationskomik och roliga repliker. Men 
den ska även ha ett innehåll som ger något för familjer 
att prata om och fundera över. Det kan kanske röra 
sig om roffarmentalitet, förtryck inom familjen eller 
mobbing.

Vi bygger intensitet, fysiskt utspel och komik på den 
italienska traditionen, men för publiken ska spelet 
och gestalterna inte kännas främmande. Scenariot 
kommer inte att arbetas fram förrän efter den första 
repetitionsveckan. Då har vi sett vilka gestalter som 
passar skådespelarna, och så byggs handlingen kring 
dem. Vi kommer då att plocka upp aktuella händelser 
eller tendenser och kombinera dem med strukturen 
på ett traditionellt scenario.
Även i den färdiga föreställningen kommer det att fi n-
nas ställen ”luckor” som är fria för aktuella inlägg.
Claudio de Maglio och Martha Vestin kommer att 
samarbeta kring detta.

Produktionen kräver ingen scenografi , bara en spel-
yta på  3 x 4 meter med en neutral bakgrund. Kostym 
ska vi ha, och musik. Claudio erbjuder sig att låna ut 
masker från sin skola (de är annars mycket dyra). Vi 
kommer att ha med oss podium, fond och vikpallar 
för publiken.

Biljettpriset blir ca 100 kr för vuxna och 50 kr för 
barn. För närmare information om tidspunkt och tur-
néplan skriv gärna till kontakt@sommarteaterpak-
rapperup.se eller besök hemsidan www.sommartea-
terpakrapperup.se

COMMEDIA på turné i sommar!
Sommarteater	på	Krapperup	planerar	i	år	att	göra	en	familjeföreställning	i	Commedia	dell	
arte-stil,	dvs	burleska	fi	gurer	som	spelas	i	mask.

av martha.vestin@sommarteaterpakrapperup.se

Martha Vestin, Saskia Husberg Claudio de MaglioDavid Weiss Peter Bergared
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Ring oss, så får du veta allt om arbetet för 
att göra IVT:s kunder till Sveriges tryggaste. 
Välkommen!

Varför är det bara IVT 

som ger 10 års försäkring 

när du köper värmepump? 

IVT-center Viken/Helsingborg
Prästavägen 480-5
263 65  Viken
Kontakta oss på 042-23 85 82 eller
skicka intresseanmälan på
info@behrensaenergi.se
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NyhamnsBladetNyhamnsBladet

Sillakvällar i Nyhamn
text och foto av gunnar gunnarson

Fredag	den	1	juli	kl.	18	–	21	startar	säsongen	igen.	Välkommen	i	hamnen!

Här avtackas de gåda som håller i det mesta: Kaj och Ma-
rita Arenbo av ordf. i Byföreningen Axel Bergenfeldt med en 
ostbricka med tillbehör som tack för att de hållt i trådarna 
under sommarens sillfredagar.

Många bybor har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Detta har 
medverkat till de lyckada ”Sillakvällarna”.
Bilden är tagen Fredagen d. 27 augusti sista ”Silla Kvällen 
2010”

  

Örestrand
Hotell │ Vandrarhem │ Kurs │ Konferens

Dagens lunch måndag-fredag kl 11.30-14.00.
Bufféer och festmiddagar för bokade sällskap.
Bufféer och smörgåstårtor för avhämtning.

 

  

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

Er nya 
mötesplats! 

✁

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 maj-sep för boende i 
Strandbaden och Nyhamnsläge.

Service inom 48 timmar!Service inom 48 timmar!

Felsökning
Ominstallation
Hämtservice
Backup standard
Service i verkstad

300 kr
600 kr
200 kr
500 kr
300 kr/halvtimme

Gäller inte om delar inte måste beställas
och ej heller avancerad dataåterskapning.

PC & Mac

(med skivor)

Nyhamn Data AB
Storgatan 53B
26331 Höganäs

042 - 36 21 20
info@nyhamndata.se
www.nyhamndata.se

Du vet väl
att vi har

iPad & Mac?
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Utbildning av häst och ryttare
Turridning

Tel: 070-627 71 65
www.kullabergsislandshastar.com

Telefon: 
042-34 46 61 

 
Öppettider: 

Tisdag-torsdag 9-18 
Fredagar 9-17 

Lördagar (jämn vecka ) 9-13
 
 
 

Krapperupsv. 115, NYHAMNSLÄGE
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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

M{ZD{3
SPORTIG, KOMPAKT

OCH KUL ATT KÖRA!

M{ZD{3
1.6 Bensin 105 HK

FRÅN: 169.900:-
1.6 Diesel 115 HK

FRÅN: 202.900:-
FIN
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ÖBIL!

Mazda3 är vår viktigaste och mest sålda modell i Europa. Nu har Mazda3
fått en ny dieselmotor som är mer effektiv samtidigt som den ger mindre
bränsleförbrukning och lägre CO2 -utsläpp. Den klassas dessutom som
miljöbil och är fri från fordonsskatt i 5 år.

M{ZD{.SE Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,4-7,6 l/100 km, CO2-värde 117-175 g/km. Alla nya Mazda personbilar säljs med 3 år/
100 000 km nybilsgaranti, 12 års rostskyddsgaranti, 3 års vägassistans samt 3 års vagnskadegaranti. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Erbjudandet gäller tom. 30/6 2011.

Öppettider: Mån -Tors: 09.00-18.00 Fre: 09.00-17.00 Lör: 10.00-14.00

BILGRUPPEN AB
Din Suzuki/Mazda-handlare i Helsingborg
Försäljning: 042 - 16 50 50

E-mail: suzukiservice@telia.com

Välkommen till TH Bilgruppen AB på hörnet av Florettgatan/Mörsaregatan 10 
på Berga industriområde, Helsingborg – Er kompletta Japan-leverantör.

För mer information se vår hemsida: www.thbilgruppen.se
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Din Suzuki/Mazda-handlare i Helsingborg
Försäljning: 042 – 16 50 50
E-mail: suzukiservice@telia.com

Välkommen till TH Bilgruppen AB
på hörnet av Florettgatan/Mörsaregatan 10

på Berga industriområde, Helsingborg
– Er kompletta Japan-leverantör.

Bränsleförbrukning vid blanda körning: 4,4-7,6 l/100 km, 
CO

2
-värde 117-175 g/km. Alla nya Mazda personbilar säljs med 3 år/100 000 km

nybilsgaranti, 12 år rostskyddsgaranti, 3 års vägassistans samt 3 års 
vagnskadegaranti.  Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Erbjudandet gäller tom. 30/6 2011.

För mer information se vår hemsida: www.thbilgruppen.se
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VI FINNS DÄR 
DU FINNS
Ingen annanstans. Med 34 kontor på 25 orter i västra Skåne är vi den enda banken med fullt 
fokus på Öresundsregionen. Vi bidrar till att människor, företag och andra verksamheter på 
orten utvecklas och mår bra. Och vi gör det bland annat genom att en del av vår vinst går 
till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv i 
västra Skåne. 

Välkommen till oss i Höganäs!

Storgatan 77A, Höganäs

042-490 29 30

Höganäs Bokhandel&Cappuccino. Köpmansgatan 13 i Höganäs.Tel 042-34 01 97. Öppettider: måndag–fredag 10–18, lördagar 10–15.

Nu större och vackrare.
Det betyder mer yta och plats för ännu mer av det vi älskar allra mest! Det vill säga ännu 
fler titlar än de drygt 3.000 vi alltid har i lager. Och så ännu mer av vårt uppdaterade sortiment 
av pappers- och kontorsvaror – och så kaffemenyn såklart. Som inte heller skäms för sig. 
 Välkommen till en riktig bokhandel – nu riktigt stor.
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TEL: 042-126870

WWW.GRASKLIPPARSERVICE.SE

Se hela sortimentet på hemsidan.

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

Välkomna!

Köp din nya gräsklippare
tankad och klar hos 

GRÄSKLIPPARSERVICE
A
nn

on
se

rin
g

Ring 0768 97 98 99 eller maila till lise@enlise.dk

(Jag bor i Nyhamnsläge)

Förpakningsdesign

K
atalo

g
d
esig

n

Pr
ofi
 le

rin
g

Logotyp

Annons till
Nyhamnsbladet?

www.enlise.dk

Grafi sk formgivnig

 Implantat – Från förlorade tänder till god tandhälsa.

   Allmäntandvård

   Välkomna!
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Besök 

gärna min hemsida

www.gb-kransar.se

GB Kransar i Nyhamnsläge 
–inspirerad av naturen och årstiderna

Eleshultsvägen 41, 26041 Nyhamnsläge
Mobil  0707- 205850

och efter 
överenskommelse

Öppet 
onsdagar

 12-18

GB Kransar i Nyhamnsläge 
–inspirerad av naturen och årstiderna

Till bröllopet

ca. 40x40 cm

GB Kransar i Nyhamnsläge GB Kransar i Nyhamnsläge 

Till bröllopet

ca. 40x40 cm

Till bröllopet

till vardags och fest

Kransar 

Till dopet

ca. 15x15 cm

GB Kransar i Nyhamnsläge 

Till studenten

ca. 15x15 cm

www.gb-kransar.se

GB Kransar i Nyhamnsläge Öppet 
onsdagar

est

GB Kransar i Nyhamnsläge Öppet 

Till studenten

ca. 15x15 cm

ca. 15x15 cm

Till studenten

ca. 15x15 cm

Till studenten

tilll vardag

ca. 15x15 cm

Till dopet

ca. 15x15 cm

Till dopet

Kom och bygg din egen krans här i min verkstad. Kontakta mig för bokning av tid och antal personer.

Professionell behandling i lantlig miljö

Ansluten till Region Skåne
Högkostnadskort och frikort gäller
Även kvällsmottagning

Åsbacka Gård  ·  Jonstorp  ·  Tel. 070-487 65 78
www.isjukgym.se  ·  Ingrid Schlegel, Leg. sjukgymnast

Marint - klassiskt, modernt
och symboliskt

Webbshop: www.sjobutiken.se
Butik: Småbåtshamnen 18E, Höganäs

Mån-fre: 11 - 18  Lörd: 11 - 15

Marint - klassiskt, modernt
och symboliskt

Webbshop: www.sjobutiken.se
Butik: Småbåtshamnen 18E, Höganäs

Mån-fre: 11 - 18  Lörd: 11 - 15

Marint - klassiskt, modernt
och symboliskt

Webbshop: www.sjobutiken.se
Butik: Småbåtshamnen 18E, Höganäs

Mån-fre: 11 - 18  Lörd: 11 - 15

Marint - klassiskt, modernt
och symboliskt

Webbshop: www.sjobutiken.se
Butik: Småbåtshamnen 18E, Höganäs

Mån-fre: 11 - 18  Lörd: 11 - 15

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



NyhamnsBladetNyhamnsBladetNyhamnsBladet
#1	11

28

M O N I C A  P A L M Q V I S T

Formgivare,kreatör & stylist

monica.palmqvist@tele2.se

www.monicapalmqvist.se

042 34 50 60
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Grafisk design
företagsprofiler & logotyper

Styling inför fotografering

Fotografering

Produktformgivning
hantverk & industri

Design av vipprodukter

  

Må bättre!

Många är stressade och känner sig slitna. Symtomer på 
det kan t ex vara huvudvärk, orolig mage, insomnia och 
nedstämdhet. 

Med akupunktur och shiatsu kan jag utan biverkningar 
lindra dina besvär och återställa din balans.

Anna Svensson . Bruksgatan 26 . Höganäs . Tel 0705-98 76 61 
info@annasakupunktur.se . www.annasakupunktur.se

Nu även Reconnective Healing 
och The reconnection

  

Må bättre!

Många är stressade och känner sig slitna. Symtomer på 
det kan t ex vara huvudvärk, orolig mage, insomnia och 
nedstämdhet. 

Med akupunktur och shiatsu kan jag utan biverkningar 
lindra dina besvär och återställa din balans.

Anna Svensson . Bruksgatan 26 . Höganäs . Tel 0705-98 76 61 
info@annasakupunktur.se . www.annasakupunktur.se

Nu även Reconnective Healing 
och The reconnection

  

Mölle

Höganäs

Arild
Lillefred
Företagsby

Mitt i Kullabygden

Lediga lokaler

www.lillefred.se  
0705-504168 300 k

r /
 k

vm



29

TEL 042 34 49 00

Stinsvägen 10, 263 76 Nyhamnsläge

42 34 49 00
info@rameriet.se
www.rameriet.se

BYTA GAMMALT MOT NYTT 
Är passe partoutet gult i kanterna? Byt till syrafritt 

passe partout – för bildens livslängd!

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.

Till privatpersoner, företag och konstföreningar.

Kom förbi eller ring för ett kostnadsförslag.
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Årets Badare 
Nu har förra Årets Badare, Miklos Cronberg, åter-
lämnat vandringspokalen och i säkert förvar står 
den nu och väntar på nästa man/kvinna/flicka/
pojke!
Nominera gärna Årets Badare 2011, med en moti-
vering såklart, på Byaföreningens hemsida. 

Simma lugnt...

Kalendarium
Maj: 
Flotten läggs i och bryggan fixas. 
Strandfogdar anställs för att se efter
badstranden under sommaren.
Nyhamnsbladet  kommer ut

Juni:
Midsommarfirande

Augusti:
Nyhamnsbladet kommer ut

September:
Bryggan och flotten tas upp

November:
Nyhamnsbladet kommer ut

December:
Julgranen sätts upp

10.00 lövar vi stången nere vid bryggan
15.00 dansar vi runt stången till levande musik
21.00 är det ”Bryggdans” på hamnen till levande 
musik

Midsommardagen
10.00 och 13.00 är det segeltävlingar vid ham-
nen med lotteri och kaffeförsäljning

Söndagen den 26 juni
10.00 och 13.00 är det segeltävlingar vid ham-
nen med kaffeförsäljning och loppis

Träden Dansar
Himmelstorp 21-22a maj kl. 15-17.
En vandring som bjuder på både musik för speci-
albyggda ”skogsinstrument”, röster och texter om 
träd, och koreograferade inslag. Föreställningen 
kommer att hylla träden och människans relation 
till träd och skog, och ansluta till utställningen. 
Sommarteater på Krapperup fortsätter här sin tra-
dition av vandringsteater, och sitt samarbete med 
Fredriksdal, som inletts med Potta Långhaka och 
Skogen Sjunger.
Biljettbokning och prisinformation till Träden 
Dansar
Fullpris: 120:-
Barn: 60:-
Om man tecknar medlemskap i Kullabygdens hem-
bygdsförening: 90:-

Boka biljetter till Fredriksdal på www.ticnet.se och 
till Himmelstorp via traden@sommarteaterpak-
rapperup.se, ange då datum, telefonnummer, i vil-
ket namn och hur många. När du bokar via mailen 
hämtar du ut och betalar du på plats.

Välkomna till traditionellt

MIDSOMMARFIRANDE
i Nyhamnsläge,

på ängen bredvid badbryggan.

10.00

15.00 

lövar och reser vi majstången
– ta med egna blommor.

börjar dansen till levande musik.

Efter dansen är det prisutdelning till Årets Badare.
Ta med egen fikakorg!

Hjärtligt välkomna

www.nyhamnslage.nu
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annonsering

ANNONsPRISLISTa (ex. moms)

Format Pris

1/1 sida (baksidan)  179 x 257 2.000:–
1/2 sida  178 x 120 mm 800:–
1/4 sida 86 x 120 mm 600:–
1/8 sida 86 x 58 mm 400:–

Format: A4 – 210 mm x 297 mm

Redaktion
Minea Horn Maurin, Kiki Brännström,
Vaike Fors, Pernilla Behrens, Lise Hougs Östberg, 
Marielle Andersson Gueye, Margareta Malmberg

Ansvarig utgivare
Axel Bergenfelt

Fotografer
Marielle Andersson Gueye, Gunnar Gunnarson, 
Vaike Fors, Kiki Brännström, Mikael Fors,
Axel Bergenfelt, Lise Hougs Östberg 

skribenter
Axel Bergenfelt, Vaike Fors, Gunnar Gunnarson,
Olof Suneson, Jan Malmberg, Ingmarie Olsen,
Noah Brännström, Hugo Maurin, Kiki Brännström

Tryck
www.exaktaprinting.se

Annonser
Pernilla Behrens
nyhamnsbyaforening@gmail.com

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

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

STYRELSEMEDLEMMAR

Axel Bergenfelt
T: 34 46 90

axel.bergenfelt@saabgroup.com

Olof Suneson
T: 34 51 91

olof.suneson@telia.com

Vaike Fors
T: 34 63 67

vaike.fors@gmail.com

Lukas Östberg
T: 0708 20 67 90 

lukas.ostberg@gmail.com 

Kiki Brännström
T: 0704-022498

danielkiki@telia.com

Minea Horn Maurin
T:345393

mineahorn@hotmail.com

Sverker Ingvarson
T: 345219

Pernilla Behrens
nyhamnsbyaforening@gmail.com

För annonsering kontakta:
Pernilla Behrens, nyhamnsbyaforening@gmail.com

Byföreningen informerar
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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.

Skicka runt informationen att vi finns på Facebook 
till hela era nätverk som kan vara intresserade.

NYHAMNSBLADET
PÅ FACEBOOK

Så stödjar du  Byföreningens verksamhet

Det går bra att betala till Nyhamns Byförening på
Bg 5436–8485 eller Pg 67 66 21–6 (  vi föredrar Bg). 
Glöm inte att ange betalningsavsändare!
Man kan betala in:
• Medlemsavgift (enskild person): 110,– kr

• Hushåll: 210,– kr

• Bidrag till Tångfonden (tångrensning på stranden vid 
badbryggan): valfritt belopp

• Bidrag till Bryggfonden (reparation och underhåll av 
badbryggan): valfritt belopp

• Övrigt bidrag (ex.vis. till Nyhamnsbladet): valfritt belopp

Byföreningen tackar på förhand för bidrag till verksamhe-
ten (som förutom vad som angivits ovan även omfattar 
Valborgsfirande och Midsommarfirande plus att Byför-
eningen utgör remissinstans till Höganäs Kommun och 
andra myndigheter i lokala utvecklingsfrågor som berör 
Nyhamnsläge och som kräver möten och andra insatser)

www.nyhamnslage.nu
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