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Midsommar i Nyhamnsläge
av vaike fors

Himlen var mulen på midsommaraftons förmiddag
men det hindrade inte att många slöt upp för att
löva och pryda midsommarstången med blommor
på festplatsen vid badbryggan i Nyhamnsläge. Med
blommor i hinkar och skottkärror kom gamla och
nyinflyttade Nyhamnslägebor från alla generationer och hjälpte till. Just den blandningen av människor skapade en fin gemenskap som kulminerade
när vi med gemensamma krafter satte midsommarstången på plats. När sedan dansen skulle börja
sken solen från en klarblå himmel och massor av

Årets Valborgafton

Läs mer på sida
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människor strömmade till, många i traditionsenliga blomsterkransar på huvudet. Dansen och lekarna sköttes exemplariskt av fyra duktiga ungdomar från byn, Caroline Bernklev, Theo Norrestad,
Hanna Carle och Ronja Brandt (som ledde lekarna).
Till toner av gitarr och fiol fick dessa ungdomar oss
att glatt leende erkänna att vi var morsgrisar allihopa, hoppa som små grodor och sjunga om en kråka
som hela tiden ramlar ner i diket. Trångt och roligt
var det, för att alla skulle få plats vi fick bilda 4-5
ringar runt stången!
Se mer på sidorna 16 och 17

Historisk återblick
på vår idrottsplats

Läs mer på sida
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Hur byföreningen blev markägare
av olof suneson

Jag vill inleda min artikel med att återge
Bosse Brantmarks artikel för drygt två år
sedan, då han skrev om Nyhamns Badortsförening. Många har flyttat hit sedan
Bosse skrev sin artikel. Här kommer vad
Bosse skrev:
Den 25 februari 1948 föddes Nyhamns Badortsförening u.p.a. Knappt 20 år senare – 1965 – smälte
den samman med den 10 år yngre Fastighetsägarföreningen och fortsatte sin tillvaro under namnet
Nyhamns Byförening. Helt obemärkt har alltså vår
Förening just passerat sin 60-års dag. Föreningen
tillkom för att man ville försäkra sig om att stranden skulle få leva vidare och inte fördärvas av ovälkommen bebyggelse. – Detta var före strandlagens
tid. Man säkrade stranden helt enkelt genom att
köpa upp den. Säljare var John och Alfred Fex samt
Martin Lundholm. Köpeskillingen var 17 000 kronor och som handpenning erlades 2 000. – Slutbetalningen gjordes 1962 då också tingsrätten i Luggude Domsaga utfärdade en lagfart för stranden
som nu fått beteckningen Bräcke 317 i Brunnby
Socken. – Byföreningen och därmed vi alla är alltså lagfarna ägare till vår strand. – Tänk gärna på
det och hjälp till att vårda din egendom. Hur klarade man då finansieringen av detta köp. 17 000 var

mycket pengar. Man utfärdade andelsbevis i föreningen och för att bli medlem måste man inköpa
minst ett sådant bevis à 50 kronor. Sen tillkom
medlemsavgift för ”rätten att utnyttja badstranden” och den avgiften uppgick till 5% av hyresbeloppet för dem som hyrde ut till badgäster.
Sommargäster med eget hus fick betala 0,25% av
taxeringsvärdet. Om man betänker att 50 kronor
motsvarar 2 000 i dagens penningvärde, gjordes
alltså en ganska ordentlig uttaxering av medlemmarna. Den strand vi äger sträcker sig enligt kontraktet ”i norr till Herr Leijons boningshus, i öster
till Bröderna Lundhs plantering-Strandhem, Nils
Peterssons fastighet och Otto Wessmans fastighet,
i söder till d.s.k. Tångvägen och i
vester till Öresund”. Skilsmässan från Fastighetsägarföreningen kom 1982, då bildades Vägföreningen Gamla Nyhamnsläge med ansvar för vägar och
huvuddelen av byns grönytor. Vid sina nuvarande
60 år står byföreningen på egna ben, på egna meriter. Stranden fortsätter att vara det centrala, och
har blivit så alltmer sedan badbryggan invigdes
den 20 juni 2001. Bryggan har medverkat starkt
till att hela byn har blivit en enhet och gör tillsammans med Byalagets sillgrillning på hamnen att vi
kommit varandra närmare och att samhället blivit
lite rundare.
Bosse

Efter Bosses historiska redogörelse vill undertecknad gärna fylla på med lite bakgrundsfakta som
jag fått berättat av min far. Initiativtagare till att
man skulle köpa stranden var Margareta Runsten.
Hon startade ett lobbyarbete för att bevara marken
obebyggd och även i fortsättningen kunna användas som byns badstrand och rekreationsområde.
Hon fick med sig ett antal herrar i byn och den
25 februari 1948 bildades Nyhamns Badortsförening u. p. a. Alla erbjöds att köpa andelsbevis
i föreningen. Det fanns inga begränsningar på
hur många andelar man fick köpa. Trots priset
var det många som köpte 3 – 5 andelar.
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Andelsbevisen ser ut nästan som gamla tiders aktiebrev men redan från starten var de flesta köparna medvetna om att någon lysande ekonomisk
investering hade man inte gjort. Däremot kan vi
konstatera att alla Nyhamnsbor som 1948 köpte
dessa andelar investerade i god livskvalité för sig
själva och kommande generationer. Här kan läsare se ett av min fars andelsbevis. Alla styrelseledamöter har undertecknat andelsbevisen. De är Erik
Eriksson, Gottfried Cronberg, Margareta Runsten,
Ernst Åvik, Sven Cronberg, Bo Tillberg och Knut
Balling.
1977-11-29 blev marken naturreservat. Det innebär att markägarens inflytande blir starkt begränsat. För att inte säga att inflytandet upphör.
För Byföreningen och alla Nyhamnsbor innebär
det att marken är säkrad från exploatering för all
framtid. Naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen
som bestämmer hur det ska skötas. Även om Byföreningen äger marken så kan vi inte bestämma
över skötseln. Länsstyrelsen kan ge kommunen i
uppdrag att utföra skötseln utifrån Länsstyrelsens
anvisningar.
För några veckor sedan fick Ingrid Herrström ett
anonymt brev där ett par personer ondgjorde sig
över att Byföreningens mark norr om Lilla Skärsvägen var stökig med nedfallna trädgrenar etc.
Den anonyme brevskrivaren hoppades på snar
åtgärd.
Nu har jag egentligen inte lust att föra diskussioner med folk som vill vara anonyma. Men jag tar
trots det upp brevet, eftersom det avslöjar brevskrivarens attityd till Byföreningen och dess styrelse.
Man påstår sig vara medlem i Nyhamns Byförening, vilket vi inte vet på grund av anonymiteten.
Men låt gå för att så är fallet. Då tar sig den anonyme skribenten rätten att ta styrelsen i örat så
att vi bättre ska sköta vår mark. Vad jag beskrivit
tidigare är att det Länsstyrelsen som beslutar om
vilka åtgärder som skall göras och även vem som
skall göra det. Byföreningen må äga marken men
vi har ingen beslutanderätt över hur marken ska
skötas. Så är lagstiftningen och vi har bara att rätta oss efter den. Med bakgrund av att regelverket

ser ut så här var det naturligt för mig att kontakta
Länsstyrelsen när jag såg mängden grenar som sågats ner. Lars Knutsson på Länsstyrelsen hade inte
gett order om fällning på vår mark och ansåg att
jag borde polisanmäla händelsen. Dagen efter visade det sig att kommunens skogsavdelning gjort
det utan att kommunicera med Länsstyrelsen! Vi
får hoppas att det snart är uppröjt och snyggt på
vår mark.
Bryggan är på plats och i skrivande stund återstår
endast att flotten på plats. Fyra man lade ut alla
flakar och reparerade det som behövde repareras.
Av de fyra var tre styrelse-medlemmar och 55+
den fjärde var blott 48! När bryggan ska plockas
in efter sommaren hoppas jag få se ett gäng starka
25 – 45-åringar fixa det på en timma eller max två.
Efter en lång och kall vinter hoppas jag att vi ska få
en lång, varm och solig sommar, så vi alla kan njuta av vår fina by och hela den vackra Kullabygden.
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Trots blåsten grillades det korv på
stranden. Trots röken samlades folk
runt brasan. Trots regnvarningar kom
det mängder av människor. Ja, vad ska
man säga? Ett trefaldigt leve för våren!
av vaike fors. foto: marielle andersson gueye

Höganäs manskör sjöng in våren i vita studentmössor med
traditionsenliga studentsånger, och bidrog till känslan av att
nu är det ”siste april”.
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Så har en av våra äldsta högtider firats i Sverige
och Nyhamnsläge, den där när vi firar att våren
har kommit. En urgammal ritual som egentligen,
enligt förkristen tro, firas runt vårdagjämningen.
När ljuset kom tillbaka så skulle naturens och livets cykel firas och hedras. Brasor skulle tändas
för att bränna det gamla och ge plats till det nya.
Att högtiden flyttades för att istället påminna om
den heliga Valborg när Norden blev kristet på

Vårtalere Görrel Espelund

1000-talet har inte ändrat grundidén. Detta handlar om att fira att naturen vaknar igen ur sin vinterdvala och bokstavligt talat ger oss hopp om ljusare
tider!
Ljus var också temat för årets vårtalare Görrel
Espelund, frilansjournalist som skriver för Sydsvenska Dagbladet och Göteborgsposten. Hon har sedan barnsben tillbringat sina somrar i Kullabygden

Valborgafton

och återkommer nu med jämna mellanrum
till Kullabygden. Det var som utlandskorrespondent som Görrel (åter)upptäckte det stora
med återkomsten av det nordiska ljuset
varje vår. Att komma till Sverige och
vara med om hur en vinter där
kylan ”hängde sig kvar som en
gammal afrikansk diktator”
sakta töar bort, samtidigt som
det blir ljusare och ljusare, är
i allra högsta grad inte bara
en meteorologisk förändring
utan även en känslomässig
erfarenhet. Det är nog därför
vi går man ur huse för att i
snålblåst och regnstänk elda
stora brasor och stå tätt intill
varandra och lyssna på sång
och tänkvärda ord. En brasa
som i Nyhamnsläge tändes av
scoutkåren.

Hur var det nu?
– någonstans skulle här vara
en eld att vakta…
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Strandbadens Byaförening leder
kampanj för ny sträckning av 111:an
av olof suneson
Följande inlägg har vi fått från
Strandbadens Byaförening. Vid
Byarådet, där alla kommunens
byföreningar deltog, förklarade
kommunalrådet Peter Kovacs
att kommunen arbetar för en ny
sträckning och trycker på hos Trafikverket. Han betonade att det
räcker inte med kommunens påtryckningar, utan det krävs också
att berörda bybor också agerar.
Nu över till Ragnar Falck i Strandbadens Byaförening:
Väg 111 mot Mölle och Kullaberg är en av Skånes mest
trafikerade turistvägar. Under sommarmånaderna
2009 uppmättes 7763 fordon per dygn enligt Vägverkets mätningar. Samma mätning visar att 90 procent
av fordonen överträder hastighetsbegränsningen 50
km/tim. Genomfarten består av flera raksträckor som
inbjuder dels till fortkörning och omkörningar. Såväl
arbetspendlare som kvälls- och nattrafikanter utnyttjar flitigt dessa möjligheter. Flera olyckor och otaliga
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olyckstillbud har orsakats av för hög hastighet och omkörningar.
Trafiken ökar ständigt genom att nya bostadsområden tillkommer exempelvis norra Nyhamnsläge och
expansionsplaner för Mölle. Men även genom generationsskifte som ofta innebär att 0-bilshushåll ersätts av
2-bilshushåll. Ökad satsning på turism innebär också
ökad trafik.
Vi som bor norr om Höganäs har väg 111 som vår ”bygata”. Vägen passerar förbi våra bostäder, skolor, dagis.
Nu vill vi ha förändring. ”111 ÖSTRA” är vårt samlande
begrepp för den väg som vi anser måste anläggas utanför byarna för att förbättra vår trafiksäkerhet, miljö
och livskvalitet. Samtidigt får arbetspendlarna en helhetslösning mellan Mölle och Helsingborg.
Idag finns ett par olika förslag till en planerad sträckning utanför Strandbaden och Nyhamnsläge. Vi ska
agera påtryckningsgrupp gentemot Vägverket och Höganäs kommun och verka för en helhetslösning utanför byarna. Läs mer på www.bygg111ostra.nu

Sjš butiken

ModellbŒt ar & maritim inredning
Butik: SmŒ bŒ tshamnen, Hš ganŠ s
MŒ n Ð fre: 11 Ð 18
Lš rdagsš ppet 10 Ð 15

Webshop: www.sjobutiken.se
Telefon: 042 Ð 34 31 80
E-post: info@sjobutiken.se
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Eva klipper till
text og foto av ingrid herrström

Norr om Klätterskogen i Nyhamnsläge
löper Thin Jöns väg från 111:an ner till
kontorshotellet på Brovägen. I nummer
12 i den östra delen bor Eva med sin familj. När man går längs gatan och låter
blicken svepa ner mellan husen så hittar man det, fast hussiffran är mindre än
skylten NYHAMNS SAXEN.
Sedan 1996 har Eva Svensson haft sin salong i källaren i huset– snacka om nära till jobbet! Men Evas
frisörkarriär började tidigare än så. Redan 1971
började Eva hos Ulla Fischer (Salong Ulla) och fram
till 1974 gick hon i lära och sen var hon klar. Då
började yrkeskarriären och fram till 1996 arbetade
arbetade Eva hos Ulla, Ulla var en duktig lärare och
Eva kände att hon lärde sig mycket.
Men efter många år som anställd
ville Eva prova sina egna vingar - då
föddes Nyhamns Saxen. Med både
för- och nackdelar: man är å ena
sidan helt ensam och har ingen att
fråga till råds, å andra sidan får man
rå sig själv och ens idéer får styra.
Samtidigt medför det extra arbete,
sätta priser, sköta ekonomin osv.
När Eva startade eget var hon mån
om att inte sno Ullas kunder och
fortfarande är Eva inne på att de olika Nyhamnsfrisörerna ska arbeta i samförstånd: inte bjuda under varandra i pris och kunna skicka kunder mellan varandra vid t ex semester.
Eva är utbildad damfrisör, ett yrke som inte finns
längre, numera blir man frisör (unisex, alltså för
båda könen).
När jag stiger ner och in på Nyhamns Saxen ser
jag genast en löpsedel på väggen, den handlar om
översvämningen i augusti 1999. Evas salong blev
skadad och fick renoveras, samtidigt flyttade hon
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tillfälligt in i salongen i bankahuset som då var
obemannad. När Eva började sin karriär ägnades
fredagar åt att tvätta, men framförallt åt att lägga
frisyrer, då hade man en ny kund i kvarten som
skulle tvättas och hårbottenmasseras. Dessutom
förberedde man postischer - löshår som fyllde upp
på höjden eller i längden – så var modet. Då kostade en permanent 12 kr, en liter mjölk ca 1 kr. Nu
kostar en liter mjölk ca 10 kronor, men man lär
nog inte hitta en permanent för 12 gånger mjölkliterpriset. Men enligt Eva har det varit tvunget att
höja prisnivån, man utför ett jobb och man måste
kunna leva på det.
Roligast är att färga och klippa tycker Eva, men
även permanenter när man får se ett rakt hår få
fall och lockar. Tråkigt? – Inget Eva kan komma på
– hon bara trivs.
Bartendrar, taxichaufförer och frisörer är nutidens
psykologer säger Eva. Många av
Eva’s kunder är också hennes vänner. Hos Eva är salongen liten och
stämningen intim.
Under sina år har Eva upplevt både
ett och annat, utmaningen var när
en kollega en lördag bad henne ta
över en bruduppsättning. Det visade sig inte vara vilken som helst,
bruden hade ett stort härligt midjelångt hår. Eva brukar alltid träffa
brud- och balkunderna en gång före
själva dagen D och göra en provfrisyr, men den här
gången var det bara att kasta sig in i sysslan - och
resultatet? En nöjd och lycklig brud.
Nu jobbar Eva bara halvtid, jobbet har gått hårt
åt hennes händer, men Eva gillar sitt jobb och vill
fortsätta så länge hon kan - ”vad ska jag annars
göra?”.
Så måste jag ställa den klassiska frågan: Bäst och
sämst med Nyhamnsläge? Eva svarar: Årstiderna,
men sammanfattar det hela med att hon helt enkelt stormtrivs.

NYHAMNS HÄLSOCENTER
i gamla bankhuset, Nyhamnsläge

NYHAMNS SJUKGYMNASTIK

GB KROPPSKULTUR

Anne-Marie Lind
leg. sjukgymnast

Gunilla Bergdahl
cert. massör

344239 – 347553 (bost)

0708-320893 – 344876

SJUKGYMNASTIK
AKUPUNKTUR
BALANSTRÄNING
TRÄNINGSPROGRAM VID
BENSKÖRHET
INKONTINENS
ARTROS

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

Ansluten till Region Skåne

Implantat –

Från förlorade tänder till god tandhälsa.
Allmäntandvård

Välkomna!
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”Gatornas historia”
I Nyhamn finns många gator med namn
som kanske inte alla känner till historien
bakom. Brovägen, Thin Jöns väg, Tambos
väg, Viktoriapromenaden, Öfverbergs
väg för att nämna några.
text och foto av axel bergenfelt
Jag frågade för ett tag sedan Bertil Peurell som jag visste ingick i den grupp av bybor som på sjuttiotalet fick
i uppgift att finna lämpliga namn för Nyhamns gator,
hur man tänkte och vad som ligger bakom namnen.
Han berättade att det fram till dess endast fanns två
namngivna gator (eller vägar som det senare kom att
heta i namngivningssammanhang) i byn, nämligen
Viktoriapromenaden och Petter Lunds allé (den senare lär tidigare ha föreslagits att heta Kungsvägen
eller –gatan men det tyckte man lät lite övermaga för
Nyhamn varför den döptes till Petter Lundhs allé efter bygdens kände son – Hovfotografen N.P. Lundh).
För övrigt fanns i Nyhamn endast postlådeadresser.
Jag minns själv att vår gamla adress var Pl. 681 fram
tills att den kom att bli Ljunghedsvägen 16 någon
gång på sjuttiotalet.
Bertil berättade vidare att namngivningsgruppen bestod av ett antal infödda nyhamnsbor plus Bertil själv
som då var relativt nyinflyttad till byn.
Man försökte hitta namn som hade anknytning till

10

folk som var eller varit kända i byn eller namn med
anknytning till dem som bodde vid en viss gata eller
till någon plats eller område som var signifikant för
vad som fanns eller funnits i Nyhamn. Således kom
Skeppsvägen att få detta namn därför att det då bodde fem sjökaptener och gamla skeppare längs samma
lilla gata, och skepp av olika slag var det som, liksom
vägen, förenade dem.
Brovägen heter inte så därför att den går över någon bro utan därför att den leder genom byn ner till
hamnen, och förr i tiden kallades den norra hamnpiren som då utgjorde den första och då enda delen av
hamnen, för just ”Bron”. ”Bro” är ett ord som kommit
ifrån danskan och betyder hamn eller hamnpir. Den
som har besökt Helsingör och lockats av frestelsen att
köpa en stor ”is” eller glass i våffelstrut med grädde
och strössel på, i närheten av hamnen, har sannolikt
gjort det just på ”Brosträde” dvs den gata som leder
rakt ner till hamnen.
Jag avslutar denna första del av ”Gatornas historia”
med ett foto över Brovägens övre del i söder, strax
innan backen ner mot havet. I kommande nummer
av Nyhamnsbladet hoppas jag kunna skriva mer om
”Gatornas historia” och uppmanar även de i byn som
har någon anekdot eller historia om våra gator och
vägar, att skicka in en berättelse som vi kan publicera
i Nyhamnsbladet.

”Husens historia”
Min förhoppning är att kunna skriva lite om historien bakom en del hus i Nyhamnsläge. Lite känner
jag själv till men det vore skoj om de som känner till
historien bakom ett eller flera hus i byn, ville skriva
några rader och skicka in till Nyhamnsbladet så kan
vi publicera lite i taget.
Jag tänker på Pensionat Strandhem, Wallenborgs Pensionat, Sahlstens Charkuteri, fd Konsumbutiken, Villa Pax, ”Sniglarnas Snabbköp”, Cronbergs livs, Blandfords gård med byns gemensamma frysutrymme, Jan
Malmbergs hus som jag tror mig minnas var mjölkaffär förr och villan vid Stelegången där det förr var
missionshus, för att bara nämna några.
Di gamle minns säkert allt detta men för många som
är nyinflyttade i Nyhamn tror jag att det kan ge en
annan dimension till promenaderna i byn, om man
vet lite grann om husens historia.
Skriv! Och om ni har, så skicka gärna med något foto
från förr!

&

REAGERA
DEBATTERA

Där det finns människor, där finns det åsikter
– även i ett litet samhälle som Nyhamnsläge.
Saker behöver tas upp och ventileras.
Vill man göra införandet anonymt är det ok, så
fatta pennan och skriv vad ni vill ha sagt.
Maila någon av oss i styrelsen så publicerar vi i
nästa nummer av Nyhamnsbladet.
Mvh
Nyhamnsbladet

Axel Bergenfelt

Välkommen till din
närservicemack
Hos oss hittar du bl a:
•

Frukostlivs

•

bilvårdsprodukter

•

blomjord

•

eMMAlJuNGAs JordFÖrbÄttriNG

•
•
•
•

SLÄPUTHYRNING
GASOL
TVÄTTHALL
DÄCKVERKSTAD

VARJE DAG
Nygräddade
frallor
och
wieNerbröd

plantjord – kogödsel – täckbark – gräsmattedress

”Gå inte över ån efter vatten”
dana & paul med personal
Nyhamnsläge Mack & Mat Ab
krapperupsvägen 99
tel: 34 40 77
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På bilden från BFFdagen den 5 juni; bl.a.
legendaren Claes Svensson (i hatt), u-ansvarig
Ola Garvell (i rött) och
u-ledaren Jessica Nordblad (i vitt). I bakgrunden u-ledaren, Tobias
Itzigehl (i keps) som
grillar korv och hamburgare för glatta livet.

Lite om och kring en pigg 75-åring!
Det hela startade för mer än 75 år
sedan vid Louisefred en bit nordost
om Nyhamnsläge. Ägaren till Louisefreds gods vid början av 30-talet
lät bygdens pågar fixa till en fotbollsplan på en av godsets ängar.
Det började spelas boll, intresset
ökade och…
text och foto av olle nilsson

”tösernas” fortfarande i Smedstorp men närmre
Nyhamnsläge, sedan mitt över infarten till Skättekärrs byaväg och sista anhalten före dagens
placering var i trägården hos Britt & Sven Magneklint, dagens Cypressvägen.
1956 invigdes dagens idrottsplats som vi sedan
på ett icke korrekt sätt döpt om till Brunnbyvallen, till vissas förtret. Allt detta och mycket mer
berättats av två legendarer i Brunnby FF. Lennart
Svensson som med stöd och ”ickestöd” av broder

… 1935 flyttades planen till Smedstorp, intill hu-

Claes fick en lördag att bli en upplevelse, för en

set där Bernt Hansson, en av föreningens många

BFF-fantast.

målvaktsfantomer under ett antal år hade ”Kul-

Många personer har lagt ner massor av tid och

lamannens Keramik”. Detta år bildades också

betytt oerhört mycket för Brunnby FF. Under de

Brunnby FF, den 19 april närmare bestämt.

inledande åren främst genom Ernst Bergström

Första ordförande i föreningen var handlaren i

och Knut Karlsson. Därefter har Lennart Svens-

Smedstorp, Hugo W Svensson.

son, Göte Hallengren, Bengt Kuoppala, Kent

På sin väg till dagens idrottsplats har planen

Nordblad, Björn Karlsson, Bo Pettersson, Jörgen

”stannat till” vid ytterligare tre platser. Först vid

Andersson med flera tagit över som de som lagt
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och lägger ner en herrans massa

drar för många år framåt!). Då

tid för vår förening och för våra

behövs det verkligen hjälp från

ungdomar. En som varit med un-

oss alla och man behöver inte

der de flesta av alla dessa år och

vara medlem eller fotbollsäls-

som lagt ner inte bara sin tid utan

kare för att hjälpa till utan alla

också sin själ i Brunnby FF, är al-

är välkomna. En massa jobb

las vår Claes Svensson. Han har

under två dagar, men vi som

varit med i föreningen i nästa alla

brukar vara där kan intyga att

de 75 åren och varit mycket aktiv

vi har förbaskat kul. Dessutom

som tränare, ledare, vaktmästare

blir slitet mindre och nöjet stör-

och allt i allo under de senaste 60

re ju fler vi blir som hjälper till.

åren. Claes är dessutom född och

Så därför Nyhamnslägebor och

uppvuxen in det hus där förening-

ni som bor i grannbyarna, boka

en bildades 1935. Och för att göra

in lördag och söndag 17-18 juli

det hela ännu märkligare så bor

och jag lovar er en riktigt trev-

han naturligtvis kvar där ännu!

lig helg!
Föreningen har inte bara syss-

Förr i tiden sade man att fotbollen

lat med fotboll utan har även

och idrottsplatsen var byns sam-

haft handboll, bordtennis, ten-

lingspunkt och detta gäller fortfarande i mycket stor utsträckning
för

Nyhamnsläge.

Medlemmar

Ett av våra framtidslöften, sexåriga
Lovisa Larsson som är klar för dagens F8 match i knattesammandraget.

och aktiva varierar år från år, pre-

nis och skateboard sektioner
genom åren. Sedan en tid är
det bara fotboll på programmet
och antal lag varierar år från

cis som kvaliteten på fotbollen som spelas. Det

år, men ligger normalt mellan 12 till 20 bero-

som inte förändras är vikten av att ha en sam-

ende på antal barn och konkurrerande verk-

lingspunkt och en vettig sysselsättning för våra

samheter. Föreningen har under årens lopp

barn och ungdomar i byn. För detta krävs en hel

fått fram många duktiga spelare, även en del

del pengar men framförallt en massa ideellt ar-

som lockats till spel i högre divisioner, KUL!

betande styrelseledamöter, ledare, engagerade

Under alla dessa 75 åren har föreningens A-lag

medlemmar och föräldrar. För tillfället har klub-

vunnit serien en enda gång, 1995. Men vi har

ben en stabil ekonomi, aktiv styrelse och duk-

förhoppningar om att det ska vara dags snart

tiga ledare men tyvärr något sviktande stöd från

igen, mycket snart!

oss föräldrar och passiva medlemmar. Vad jag

Under sensommaren kommer klubben att fira

tänker på närmast är vikten av att vi ställer upp

sin 75-årsdag med allt vad detta innebär. Vi alla

när föreningen ber om hjälp, stöttar våra barn

Nyhamnslägebor lyfter på hatten till ett fan-

på träningar och matcher, hjälper till att köra till

tastiskt arbete, önskar stort lycka till framöver

bortamatcher och att stå i kiosken då det behövs.

och hoppas på ett finfint jubileumsfirande!

En av byns största årliga begivenheter är
Brunnby FF’s loppmarknad som normalt infaller tredje helgen i juli (boka in det i era kalen13

En gång BFF:are, alltid BFF:are!
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1956

Vid ingången till idrottsplatsen från vänster Lars Roderman og Bo tillberg ﬁsar det sista målningsarbetet före invigningen söndag
den 17 juni 1956. Foto Gunnar Gunnarson

Sol och idrottslig fest när Brunnby
invigde idrottsplatsen i Nyhamsnläge
text och foto av gunnar gunnarson

14

Den stilfulla gymnastiktruppen
tågar in på atenan. T.h. överlämnar herr Carlius Svenska
Idrottsförbundets diplom till
Bo Thillberg, Gösta Bråhed och
Sven-Filip Cronberg.
Foto: Gunnar Gunnarson.

1956

1958
15
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Midsommarfest i byn 2010
Vackert väder och massor med folk!
av vaike fors. foto: marielle andersson gueye och marielle handermann

Midsommarfirandet som arrangeras av Nyhamns
Byförening börjar traditionsenligt kl 10 med att bybor samlas och lövar och reser majstången på festplatsen på ängen vid badbryggan. Här lämnas inget
åt slumpen, stången är av aluminium och sitter fast
i marken med bultar i ett gjutet fundament! Klockan 15 börjar själva firandet och förutom ringdanser till levande musik och lekar så finns det
några återkommande inslag. T ex så delas
Nyhamns Byförenings vandringspris till
Årets Badare ut sedan ca 10 år tillbaka.
Detta pris går till någon, gammal som
ung, som nomineras för att vara högfrekvent och/eller originell badare. Vem som
helst kan lämna in nomineringar, det är
bara att höra av sig till styrelsen! Förutom
äran så får pristagaren motta en glaspokal med sitt och alla tidigare pristagares
namn ingraverat som mycket generöst
skänkts av Ulla Kjellenberg Fägerstrand på
Galleri Glas & Trä i Höganäs. I år gick priset till Miklos Cronberg som är känd för att
vara en flitig simmare och som är väldigt
glad för badbryggan eftersom den erbjuder
en snabb väg ner till simbart vatten.

16

Dansen avslutades till sist med lite stafettlekar för
barnen och den gamla OS-grenen dragkamp (Sverige fick faktiskt sitt första OS-guld någonsin i just
dragkamp vid OS 1900 i Paris) där flicklaget visade
sig på styva linan och drog sig till en seger mot pojkarna i barnklassen. Barnen visade också på toppform när de utan vidare vann mot vuxenlaget i den
mixade klassen. Prisutdelningen bestod av ett karamellregn!

Att fira den längsta dagen på året, sommarsolståndet, är en urgammal tradition vid våra nordliga
breddgrader som uppenbarligen fortfarande är
mycket levande folkfest i Nyhamnsläge. Tack alla
som kom för att ni bidrog till den goda stämningen! Ett särskilt tack vill vi i styrelsen ge till den fina
orkestern, Jonas Carp för ”lövbidraget”, Lise Östberg för utformandet av affischer, samt Marielle
Andersson Gueye och hennes praktikant Marielle
Handermann för fotograferingen. Och framförallt
vill vi tacka Johan Sandberg, Kiki Brännström och
Anna Svensson för att ni hjälpte till med allt det
praktiska.

17

#2 10

NyhamnsBladet

Rolf Andersson
Vad händer i hamnen? Jo, alla vet att
det är Rolf som reser riggen till sin
Liana för 28:e året i rad.
av jan malmberg. foto: jan malmberg
Något i riggen behöver justeras. Eftersom ingen gast ﬁnns
till hands manar
kaptenen sig ”själv
till väders” med
hjälp av ﬂerskuren
talja.

Denna båt har han själv ritat
och byggt. Virket är ek som
han valt ut på rot och fått
sågat upp. Hans son Peter
hjälpte till med linjeritningen och båtbyggaren Gunnar Svensson från Mölle var
ett stort stöd under de sex år
som bygget tog.
Efter sjösättning 1983 har
Liana burit honom på våra
nära vatten men även över
Nordsjön och Engelska Kanalen till London och Bretagne. Rolf har seglat på
de djupa haven i skolskeppet 4-mastbarken Abraham Ryberg till Australien och hem igen runt Godahoppsuddden. Därefter har han bla seglat som befäl
och kapten i fraktfart för Gorthons rederier och har
otroligt mycket att berätta.
Vi planerar en längre artikel om Rolf i ett kommande nummer av Nyhamnsbladet.
Men nu riggar han sin kära båt för årets sommarsegling. Nytt för i år är elektroniska instrument som
ger Rolf uppgifter om vindstyrka, vindriktning, fart
mm. För även om skonaren Liana inte är den snabbaste seglaren skall hon ändå seglas snyggt och effektivt.
Skam vore det väl
annars för det är ju
en 88-årig - väl befaren sjöman - med
kaptensbrev från
1944 som styr.

18

Rolf Liana skolskepp är
med ett stänk av gammal skuta.
Fem elever kärt besvär
komma upp ur hans kajuta.
Varligt grepp kring sin sextang
ryggen spärn mot närmasta vant
skott mot solens underkant.
Visar svarar och förklarar.
ur En dag på ”BRON”
Text Jan Mal berg
Melodi Bellman, ”Solen Glimmar”
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BALEN 2010

NyhamnskolanÊ 2010
Foto: Rebecka Kvart

Niornas bal i
folkparken har
varit en tradition sedan länge. Den 26 maj
samlades alla
Niondeklassare
i Höganäs kommun utanför folkparken för att umgås och dansa hela
kvällen. När vi kom dit bjöds vi på fördrink och blev
fotade. Det var många som hade vägarna förbi folkparken just denna kväll för att spana in alla vackra klänningar och fi na kostymer.
När vi väl fått vår bordspartner satte vi oss till bords och

av: therese sandén och linnea olsson

bekantade oss med varandra. Vi blev serverade av några
åttor från skolorna runt om i kommunen. Det är också
en tradition att åttorna serverar niorna och får då gå in
gratis när de själv ska på bal nästa år.
När maten var undanplockad var det dags för dans. Bandet som tappert spelade hela kvällen hette BoMix och
fick i gång oss ordentligt. På spelschemat var det dansband som gällde. Mellan danserna hann man sitta ner
och prata med gamla som nya kompisar.
Vi tycker att det är både roligt och viktigt att sådana
här tillställningar hålls för ungdomar. Dels knyter man
många nya kontakter med människor man kanske aldrig hade träffat annars, men också dels för att det sysselsätter och förhindrar att tråkiga saker händer.

CABARET 2010
Foto: David Wessman

På nyhamnsskolan
är det tradition att
niorna sätter ihop
en Cabaret under
vårterminen. Den
får handla om i
stort sätt vad som
helst. Tidigare år
har parodi av lärarna varit huvudingrediensen men i år
valde vi att ändra på det. Vår Cabaret handlade istället
om många olika kända fi lmer, som Robin Hood, Star
Wars, Sagan om ringer och Twilight.

Redan i början av terminen fick vi välja vad vi ville göra.
Skriva manus, skådespela, vara med i bandet eller jobba
bakom scen med allt vad det innebär. De som kom och
kollade på Cabareten när det väl var färdig fick chansen
att skänka pengar till Unicef som vi nior hade kommit
överens om att pengarna skulle gå till. Resultatet av allt
hårt slit blev fantastisk och vi kan med glädje meddela
att vi kunde skänka över 1000 kronor till Unicef.
Det är ganska häftigt att se hur bra över 40 elever kan
samarbeta med varandra och hur vi själva lyckas sätta
ihop en hel Cabaret. Det är sådana här saker som gör att
man kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt.

SKOLAVSLUTNING 2010
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Foto: Evelina Persson

Det är med bladade
känslor vi lämnar Nyhamnsskolan. Efter tio år på
samma skola och
med samma klasskamrater är det
konstigt att helt
plötsligt skiljas åt. Vi blev i vissa stunder som en ända
stor nionde klass. Känslan som fanns bland oss de sista
veckorna kan inte beskrivas med ord, och att nu behöva
lämna denna trygghet är väldigt jobbigt. Man undrar
någonstans om man någonsin kommer fi nna samma

känsla på gymnasiet, men det återstår ju att se. Samtidigt om det är vemodigt att lämna är det också spännande att komma bort och se något nytt. Oavsätt vilken
gymnasieskola man hamnar på är det alltid en ny miljö
och nya människor man ska anpassa sig till.
Vi kommer minnas Nyhamnsskolan som en plats där
man kände sig trygg och säker och där lärare och kompisar alltid ställde upp för en när man som mest behövde
det. Det är viktigt för oss att inte tappa kontakten med
våra kompisar. Den relation man har haft med en person
man har känt i större delen av sitt liv är en relation att
ta vara på.

Serveringsfš rslag

Skeppet
PŒ Skeppet hittar du det mesta du behš ver
fš r dina dagliga inkš p. Vi vill gš ra varje dag
lite enklare fš r dig som Š r kund hos oss,
och dŠ rfš r Š r vi mŒ na om att du ska fŒ ett
personligt bemš tande, bra fŠ rskvaror och ett
anpassat och prisvŠ rt sortiment.
SjŠ lvklart har vi ocksŒ vŒ ra prisvŠ rda, egna
varor i hyllorna. Har du inte hunnit prova Š n,
sŒ vŒ gar vi lova att du inte kommer att bli
besviken. Alla ICAs egna varor Š r prisvŠ rda,
kontrollerade och kommer frŒ n noga utvalda
leverantš rer.

Hitta inspiration,
tips och idŽ er i butiken
Hos oss hittar du ocksŒ vŒ ra receptblad
Ó Vad ska vi Š ta ikvŠ ll?Ó DŠ r hittar du snabblagade vardagsrecept som innehŒ ller max
5 ingredienser. Var inte rŠ dd att frŒ ga vŒ r
personal om hjŠ lp. Vi hjŠ lper dig gŠ rna att
finna ny matinspiration och vi kan ge dig tips
och idŽ er om matlagning.
Vi ses pŒ Skeppet!

nära
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042-34 48 39

070-25 33 617

www.kullasnickaren.se
Ny-Ê ochÊ ombyggnationerÊ
samtÊ reparationer.

ViÊ utfš rÊ Š venÊ kakel-Ê ochÊ klinkerarbeten.
www.kullasnickaren.se
Lillefred
Företagsby

Mölle

Arild

Höganäs

Lediga lokaler
Mitt i Kullabygden
www.lillefred.se
0705-504168
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Vi är nu även Telia-återförsäljare!

Storgatan 53 C
263 31 Höganäs

Tel: 042-36 21 20
www.nyhamndata.se

vard 10-18
lörd 10-15

Välkommen till Rameriet
i Nyhamnsläge
Vi utför klassisk och kreativ inramning av alla
typer av inramningsjobb, reparationer och
glasbyten. Vi har även kvalitetskonst av både
kända och okända konstnärer till försäljning.
Rameriet använder alltid material av hög
kvalitet och är mån om att göra ett fackmässigt
gott arbete på varje inlämnat objekt.
Vi jobbar bara med syrafritt material, vilket är
viktigt för bildens livslängd.
Till privatpersoner, företag
och konstföreningar.
Kom förbi eller ring
för ett kostnadsförslag.

TEL 042 34 49 00
Stinsvägen 10
260 41 Nyhamnsläge
42 34 49 00
info@rameriet.se
www.rameriet.se
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foto: bosse brantmark

Jag har gått ut klass 7 på Nyhamnsskolan. Jag och Alexandra går inte i samma årskurs men vi är lika gamla.
Alexandra och jag har känt
varandra ända sedan vi båda
var 6 år gamla. Vi gör väldigt
mycket tillsammans!
Jag bor här i Nyhamnsläge
i ett hus som var min mormors mors hus. Min mamma
är svensk och min pappa
är fransman så jag är halvfransk!
Jag har alltid sportat mycket men numera satsar jag på friidrott i Ängelholm, det finns ju ingen friidrottsförening här
i Höganäs. Grenar som jag brukar träna och tävla i är spjut,
längd, höjd, tresteg och 100m.

Vanille

På sommaren brukar jag och mina kompisar vara nere vid
bryggan och bada. Det känns kul att få ett sommarjobb så
nära, och nere vid stranden!

24

På Rorsmansv. 4 (på väg ner
till hamnen) finns det ett vitt
och svart hus på höger sida.
Där bor jag med min familj
(mamma, och mina två bröder, Andreas och Sebastian)!
Sommarjobbet vid stranden
har varit något mina två bröder sysslat med och nu när
jag också ska jobba där blir
det något som går i arv inom
familjen.
Jag går ut 8:an nu på Nyhamnsskolan och tycker det
ska bli härligt att äntligen få sommarlov. Vanille och jag har
mycket gemensamt och brukar göra mycket roliga saker
tillsammans. Speciellt på sommarlovet. Min familj flyttade
från Tyskland hit när jag var ett halvår gammal så jag har
bott här nästan hela livet. Förra året sökte Vanille och jag
också detta jobbet men fick det tyvärr inte. Jag älskar att
gå långa prommenader vid stranden med min hund, Louie.
Det ska bli härligt att sommarjobba utomhus och så nära!

Alexandra

GOD VÄXTKRAFT I NYHAMNSLÄGE – AXEL BERGENFELT
Efter en vinter av sällan skådat slag, med ett tjockt snötäcke som legat i månader och
med bister vinterkyla som fått kvicksilvret i termometern att gå långt ner och uppvärmningskostnaderna att gå högt upp, är det fantastiskt att se hur naturen legat där under
snön och samlat kraft. Redan tidigt när solens strålar började tina upp vår tillvaro, kunde
man se enstaka blommor sticka upp huvudet ur det allt tunnare snötäcket och så småningom började en och annan synbarligen torr gren visa tecken på liv. Små grönaktiga
knoppar började tränga fram och plötsligt började man tro att det nog skulle bli vår i år
också. Sen tog det fart trots att våren efter en kort period av värme åter bjöd på ganska
kyligt väder.
Det finns många träd, buskar och blommor som visar prov på god växtkraft här i Kullabygden men en som häromdagen slog mig med häpnad var humlen. Dess inneboende
kraft och önskan att snabbt nå oanade höjder är väl känd och den klänger tappert på
allt som finns i dess närhet – att den därigenom kom att brutalt avslöja mig som en lat
trädgårdsmästare är väl något man får ta med gott humör. Jag kan bara hoppas att det
inte behöver krattas i trädgården förrän framåt hösten…

Saknar du ideer eller utformning för att visualisera
ditt företag?
Art direction
Katalogdesign
Profilering

Logotyp
Annonsering

Hemside design

Ring 0768 97 98 99 eller
maila till lise@enlise.dk
(jag bor i Nyhamnsläge)
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Grafisk design
företagsprofiler & logotyper
Styling inför fotografering
Fotografering
Produktformgivning
hantverk & industri
Design av vipprodukter

M O N I C A PA L M Q V I S T
Formgivare,kreatör & stylist
042 34 50 60

Köp din nya gräsklippare
tankad och klar hos
GRÄSKLIPPARSERVICE
Se hela sortimentet på hemsidan.
Behöver du få reparerat din gräsklippare under sässongen står en
låneklippare till ditt förfogande.
Välkommna!

TEL: 042-126870
WWW.GRASKLIPPARSERVICE.SE
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behovav
extra
d?
extra
extrafšfš fšrrŒrrŒrrŒd?
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I BEHOV AV EXTRA FÖRRÅD?

BrŠ nnerigatan 1 b, 263 37 Hš ganŠ s
Tel: 042-34 09 71 Fax: 042-35 27 40
BrŠ nnerigatan 1 b, 263 37 Hš ganŠ s
E-post 1info@habygg.com
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välkomna till
helins matstuga
– grillen i nyhamn –
krapperupsvägen 33, nyhamnsläge

våra öppettider är
mån - fre 11–21
lör- sön 12 – 21
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Sandsugaren heter Lapis och kan lasta ca 400 kbm på full last, de arbetar dyngnet runt, vi ber därför om ursäkt för de besvär som
drabbar de närmaste boende. Foto: Gunnar Gunnarson

”Sandsugeriet”
av hans grönwall

BAKGRUND
Sandbanken utanför hamnen har alltid funnits där, den
kraftiga uppgrundning har skett de senaste 25 åren djupet
var tidigare från 2,5 till 3,5 - 4 m vid MV, det nuvarande
djupet är från 1,70 till 1,0 m. Orsaken till uppgrundningen finns det många spekulationer i, men förändrad bottenvegetation, utstickande pir, kraftigare stormar, etc bidrar säkert till det. Sandbanken skapar två problem; den
förhindrar den naturliga ström som går utanför piren och
förhindrar delvis den tång som kommer in i hamnen att
komma ut igen, processen av förmultnad tång skapar svavelväte (lukten) och färgar vattnet grönt. Det andra problemet är att inget mudderverk kommer in över sandbanken, det minsta djup ett litet mudderverk behöver är 2,50
– 2,80 m på last. Nyhamns hamn har sedan 2002 lagt ut
ca 250 000 kr bara på att gräva oss in i hamnen vilket
inte är hållbart. Den ränna som mudderverket gräver sig
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in i, sanda igen vid nästa kuling. Det är i detta perspektiv
som sandsugning har föreslagits. Historiskt byggdes och
sjösattes skutor på mer än 100 fot i hamnen.
Allt arbete (sandsugning) som förekommer på havsbottnen utanför hamnen är strikt reglerat enligt miljöbalken,
tillstånd krävs från Länsstyrelsen, SGU, Fiskeriverket och
kommunala instanser. Sandsugningen sker i vinkel sv – nv
mot hamnpiren, detta område äger hamnen själv. Problemet har varit att finna någon som vill ta hand om sanden.
Kostnaderna för en sådan åtgärd har enligt anbud varit ca
1,5 - 2 milj kr vilket där inte finns pengar till. Timing är
ju viktigt för lyckade projekt, sandsugning har alltid varit
viktigt för den Danska byggindustrin, mer eller mindre är
hela Köpenhamn byggt av sand från havsbottnen. Dansk
sjösand är också eftertraktad av svensk betongindustri

enligt tidningen NCC Roads (facktidning om ballast och
beläggning). Kontakt har tagits med NCC, prover på sanden har analyserats och konstaterats hålla god kvalité, efter ”lite” förhandlande så är NCC intresserad att ta hand
om sanden för den rimliga kostnaden av 0 kr.
Vår avsikt är att återställa ett djup som där tidigare funnits på ett miljöriktigt och hållbart sätt, tack vare den
kraftiga strömmen så blir de ekologiska effekterna små,
sandsugaren släpper ut mindre sten i små högar som bildar konstgjorda rev, kanske kan de berika flora och fauna.
Tidsperioderna för sandsugningen är f.r.o.m nov till april
för att ej störa det biologiska livet. Den upptagna massa av
sand beräknas till 800 kbm utav 5000 kbm. Sandsugningen återupptages till hösten – vintern igen.
Sandsugaren heter Lapis och kan lasta ca 400 kbm på full
last, de arbetar dygnet runt, vi ber därför om ursäkt för de
besvär som drabbar de närmaste boende

Hoppas denna artikel kan ge en förklaring till varför vi
sandsuger utanför hamnen. För ytterligare frågor kontakta Hans Grönwall telf 070 3249180

Få mer information

http://www.roads.nu/sv/Artiklar/Arkiv/2009nr-2/Stort-sug-efter-dansk-sjosand/
http://www.marinetraffic.com
– här kan ni följa MS Lapis

V Ä L K OMM EN!

BRÄCKE M ÖL L A
ä r ÖPPEN fö r VISNING
SÖNDAGEN den 4 juli
SÖNDAGEN den 18 juli
SÖNDAGEN den 1 augusti
Kl. 10 00 - 17 00
VI MALER MJÖL
O M V Ä D R E T T IL L Å T E R !
V I H A R Ä V E N K A F F E S E R V E R ING
© Malin Folkesson
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Koncerter
i bygden

Gla’ sommar

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

X-pris på
barnklippning.
Var 10 barnklipp
är gratis

Nyhamns Saxen
34 51 77

ONSDAG 28/7 KL. 20.00 – ”POETIC FANTASY
Romantiska toner på marimba med Johan Bridger.
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle
ONSDAG 4/8 KL. 20.00 – ”GLÖD”
Frida Engström, sång, Malin Gustafsson, saxofon, slagverk
samt Andreas Lindgren, piano, orgel.
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle
ONSDAG 11/8 KL. 20.00 – ”LJUVA 80-TAL”
J Haydn, J Sibelius, A Schnittke. Vilekvartetten: Karin
Samuelsson, violin, Rebecka Lassbo, violin, Henrik Bertilsson, viola, Daniel Fjellström, violoncell.
Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle

Eva Svensson

Ta möjligheten
att spela boule
i Nyhamnsläge

Örestrand

Er nya
mötesplats!

Hotell │ Vandrarhem │ Kurs │ Konferens

Lunchservering varje dag
Bufféer/Festmiddagar/Julbord för bokade sällskap
Bufféer och smörgåstårtor för avhämtning
För mer information gå in på: www.orestrand.se
Har ni gäster hemma? Härbärgera dem hos oss!
Mot uppvisande av denna kupong, får ni 5 %
rabatt på rumspriset när era gäster bor hos oss.
Gäller under perioden sep-apr för boende i
Strandbaden och Nyhamnsläge.

✁

Örestrand ∙ Tel 042 34 00 76
info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se
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Nyhamn har ytterligare en aktivitet
att foga till sitt register, och möjlighet
till rekreation och många intressanta
möten står till buds.
I Klätterskogen, norr om Nyhamnsgården finns sedan länge en boulebana.
Den har länge stått oanvänd och väntat på att tas i bruk.Det enda kravet är
att boulebanan sköts.
Kontakta oss i styrelsen om du är intresserad att hjälpa till.
BOULEFÖRENING I NYHAMNSLÄGE

Byföreningen informerar
STYRELSEMEDLEMMAR
Olof Suneson
T: 34 51 91
olof.suneson@telia.com
Ingrid Herrström
T: 34 42 27
ingridherrstrom@gmail.com
Vaike Fors
T: 346367
vaike.fors@gmail.com
Axel Bergenfelt
T: 344690
axel.bergenfelt@saabgroup.com
Lukas Östberg
M: 0708 20 67 90
lukas.ostberg@gmail.com
Jan Malmberg
T: 34 51 38
bromaja@hotmail.com
Per-Axel Roth
T: 34 48 47
per-axel.roth@telia.com

NU FINNS
NYHAMNSBLADET
PÅ FACEBOOK
– ett smart sätt att samla ihop människor i den
virtuella verkligheten kring det vi gör och vi kan
snabbt nå ut till många om våra kommande
”events”
Är du redan FB-användare?
Sök bara på Nyhamns Byförening så hittar du in.
Är du inte FB-användare?
Bli det om du vill vara med och bidra till innehållet
på sidan.
I vilket fall, skicka runt informationen att vi finns på
Facebook till hela era nätverk som kan vara intresserade.
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Kransar till
vardags och fest
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Mobil 0707- 205850

Öppet
onsdagar
12-18

www.gb-kransar.se

och efter
överenskommelse

Eleshultsvägen 41, 26041 Nyhamnsläge
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GB Kransar i Nyhamnsläge

