
I serien ”Fria händer i Nyhamnsläge” har vi nu hamnat 
hos keramikern Peter Nilsson, som har sin verkstad i 
Nyhamnsläge. Infarten till gården ligger som sista av-
tagsväg till höger när man kör mot Mölle, och skylten 
”öppet” ute vid vägen signalerar välkommen. När jag 
kommer in är Peter i full gång med att fi xa blå kant 
på dopljusstakar som är beställda av Brunnby kyrka. 
Verkstaden är full av krukor, muggar, formar, fat och 
värmen från den danska ugnen ”Jens” känns ända ute 
vid ytterdörren. 

P: – Jag har två danska ugnar, Knud och Jens, som jag 
har döpt eftersom det gör det mer personligt. De får en 
identitet. 

Överhuvudtaget känns verkstaden väldigt personlig, 
det märks att det arbetar en professionell och hängiven 

hantverkare här med sina rötter i den skånska leran. 
På väggarna hänger bilder från förr, bl a på Peters pap-
pa Ovar Nilsson som på 20-talet arbetade på Andersson 
& Johansson (som på 60-talet bytte namn till Höganäs 
Keramik). 

P: – Min farfars far fl yttade in till Höganäs från Jons-
torp runt 1870 för att börja i kärlfabriken, det är det 
längsta vi fl yttat i min släkt på fars sida på 500-600 år. 
3 km. (Peter skrattar)

Själv började Peter som 16-åring i sin fars krukma-
keri ”Krukmakaren” 1970 och öppnade så eget 1982. 
Kullabygdens keramik har sedan dess försett bygden 
med vackra bruksföremål att använda i matlagning 
och servering, även om det i början blev mycket mass-
produktion. 
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Vaike Fors träffar Peter Nilsson i sin verkstad Kullabygdens Keramik 
Foto: Mikael Fors
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Under sommaren har jag pratat med en del folk i byn 
om hur man ställer sig till att dra 111:an öster om 
Nyhamn. Jag har hört många argument för och emot 
men vilken sida som skulle vinna vid en omröstning 
skulle jag inte kunna gissa mig till. Vi har fått förfråg-
ningar från bl.a. Strandbadens Byförening, som käm-
par aktivt för att 111:an skall få en östlig sträckning, 
om var vi står i frågan och jag har inte kunnat ge dem 
ett tydligt svar. Även vid våra diskussioner i styrelsen 
fi nns det olika meningar om vad folk tror och vill och 
varför. Det är inget som är aktuellt i närtid men en 
fråga som man pratat länge om och som nog fi nns nå-
gonstans på den kommunala agendan för framtiden.
Min vädjan till Nyhamnsbladets läsare är att hjälpa 
oss på traven: berätta hur ni skulle rösta i frågan: ”Ja” 
eller ”nej” till att dra vägen öster om Nyhamn. Ni som 
har möjlighet att lägga in en kommentar på vår Face-
book sida, gör så. Vill ni hellre maila så går det bra. 
Eller skicka ett vykort till oss på adress: c/o Bergen-
felt, Eleshultsvägen 67, 263 76 Nyhamnsläge (övriga 
kontaktuppgifter fi nns längst bak i tidningen).

En efterlängtad sommar börjar gå mot sitt slut. Den 
har bjudit på såväl sol som regn och har nog upplevts 
som ganska ostadig av många. Vi hade i alla fall tur 
med vädret på Midsommarafton och massor med folk 
kom till Midsommarängen där det sjöngs, dansades 
och tävlades. Årets Badare, Tomas Levin, fi ck sitt väl-
förtjänta pris för fl itigt badande – en vas i glas med vid 
det här laget ett tiotal namn inristade. Tomas brukar 
bada norr om hamnen och simma längs med stranden 
långt ut, ivrigt övervakad av sin lilla hund som inte 
lämnar husse med blicken.

Men det är fl er än Tomas som badat i sommar, vädret 
till trots. Jag har pysslat en del med badbryggan och 
sett till vilken glädje den är och hur många människor 
som verkligen använder den. Jag vill lova att det ser 
betryggande ut för framtida ”Årets Badare” men det 
kommer att bli svårt att välja bland alla ivriga badare 
som synts vid bryggan i år.
Jag vill beklaga att trappan mitt på bryggan kom ut 
lite senare än vanligt men den skadades vid en storm 
i höstas och det tog lång tid att få den lagad hos sme-
den, sen ordna fästet i bryggan och stöttorna undertill 
och slutligen få den lyft på plats. Att man sedan skulle 
gräva under den, för att få rätt vinkel på trappstegen, 
tog ett tag att inse men sedan den väl kommit dit har 
jag kunnat konstatera att den används fl itigt såväl av 
små barn som av dem som är komna högt upp i åren.

I styrelsen har vi under sommaren deltagit i såväl 
kommunens ortsanalysprojekt som deras projekt där 
framtida effekter i bygden av erosion och höjning av 
havsvattennivån, studeras. Detta, och mycket annat, 
berättar vi mera om längre in i tidningen

Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns
Byförening

Kära läsare Foto: Stefan Svensson
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P: – Folk åker inte till Larsviken och köper potatis 
för att lägga det i en massproducerad skål från t ex 
Kina. Det är härligt att kunna erbjuda föremål som är 
gjorda i Nyhamnsläge av lera från skånska Ugglarp, 
förpackat i trälådor från Varalöv med krullspån från 
Markaryd. Och allt det till ett överkomligt pris. 

Det är med värme Peter pratar om keramiken som 
bransch, och hur ett nyvaknat intresse för krukmake-
ri ger hopp inför framtiden. Han nämner Keramiskt 
centrum i Höganäs som en viktig kugge i marknads-
föringen och hoppas på en framtida keramikutbild-
ning även i Nordvästra Skåne, där ungdomar får lära 
sig hantverket inte enbart som en konstform utan 
även som en produktion av bruksföremål. Även om 
det också i sådan produktion förekommer kreativ pro-
duktutveckling.

P: – Det finns många som tror att vi inte förnyar vårt 
sortiment så ofta. En kund som jag inte sett på 10-15 
år kom in och utbrast ”oh, så mycket nytt”. Men fak-

… Fortsättning från framsidan

duktion. 
P: – Vi tillverkade 130 000 senapsburkar om året till 
Apoteket och 50 000 deglar till stålverk. Men sedan 
blev det besvärligt att konkurrera med utländska bil-
ligare tillverkare så då satsade vi på en mer hantverks-
baserad nisch. Vi har upptäckt med åren att det finns 
ett sug efter mer personligt hantverk. I spåren av 
massproducerat stengods så har människor upptäckt 
design och vill se mer unika föremål. Nu anstränger 
jag mig till exempel att göra muggar som är NÄSTAN 
likadana. De ska vara syskon, men inte tvillingar!

Sedan 1987 hyr Peter och hans fru Eleshults gård i 
Nyhamnsläge av Krapperup för sin verkstad och bu-
tik. Nu efter 25 år i byn så konstaterar Peter att det 
är kunderna i närområdet som är viktigast. Visserli-
gen kommer det många turister tre sommarveckor om 
året men det är ändå lokala företag och ortsbefolk-
ningen som står för den största delen av kundkretsen. 
Flickorna Lundgren, Rut på Skäret, Tunneberga gäst-
gifveri, Höganäs kyrka, Kullagymnasiet, Glada Laxe 
m m… alla har de beställt i olika stor omfattning av 
Peters keramik. Och Peter värnar om det lokala.

På bilden syns barndomskamraterna Ovar Nilsson och 
Sune G. Svensson som började på Andersson & Johans-
son (sedermera Höganäs Keramik) som 12-åringar på 
20-talet. Sunes far hade precis dött i spanska sjukan 
men Sune arbetade sig upp och började senare på 
Konstfack på 30-talet. Han finansierade sina studier 
genom att jobba extra som skomakare på Kungshol-
men, sitt sista skolår fick han hjälp med genom ett lån 
om 500 kr från sin gamla småskollärare. Han skapade 
sig en lång och framgångsrik karriär som keramiker 
och hade sin verkstad i Nyhamnsläge mellan 1943-
1990. Ovar arbetade också med keramik resten av sitt 
liv och drev krukmakeriet ”Krukmakaren” i Höganäs 
mellan 1943-1980. Mest känd är kanske Krukamaka-
ren för sina Höganäskrus och ”gruvtofflor”, även om 
Ovar själv under den senare tiden blev mer känd som 
författare av bl a flertalet böcker om Höganäs. 

Foto: Mikael Fors
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tum är att vi provar ut 20-25 nya modeller/år. Vissa 
lever vidare, andra försvinner ganska snabbt. En klas-
siker som lever vidare är t ex ”äggakagefadet”. Den 
har vi mest kvar för med den lever en tradition vidare.

Peter visar ett mönster på ett av faten som han lärde 
sig av sin fars kollega Sune Svensson (som han i sin 
tur fi ck inspiration till på en resa i Tyskland). Själva 
fatet blir på något sätt en bärare av ett kulturarv som 
vidarebefordras varje gång Peter tillverkar ett nytt fat. 
En ny produkt är också blomkrukor, som numera fi -
gurerar fl itigt på hobbyodlares trädgårdsbloggar. Men 
en riktig storsäljare i sortimentet är en gratängform, 
relativt oansenlig i utförandet (bra, eftersom det hål-
ler priset nere!) men med intressanta egenskaper. 

P: – Det började med att en av fars gamla gratäng-
formar gick sönder så jag fi ck tillverka en ny. När jag 
så en dag skulle smörja formen så var smöret slut så 
jag chansade utan. Då visade det sig att glasyren hade 
den egenskapen att maten inte fastnade i formen! En 
kund har låtit hälsa att hon inte ”behöver diska for-
men, bara damma av den”!

När jag tittar mig runt i verkstaden så inser jag att 
vi har en riktigt liten industri i Nyhamnsläge. Peters 
fru Bibban skyndar förbi med famnen full av keramik 
som ska paketeras och det är full fart med att fi xa alla 
beställningar. På hyllorna väntar mängder av föremål 
på att få sina mönster, former, glasyrer. Att en kera-
miker enbart sitter och pysslar med att skapa nya pro-
dukter, former och mönster är verkligen en sanning 
med modifi kation. Det verkar stundtals vara ett tungt 
arbete, verkstaden omsätter 20 000 kg lera på ett år! 
Hur gör man då för att bibehålla kreativiteten och 
hitta på nya former, funktioner och föremål? Peters 
lösning är att åka hem efter dagens produktion, byta 
om, äta middag och sedan åka tillbaka till verkstaden 
men då enbart pyssla med det som en hobby. När det 
bara är på kul är det lättare att få fram nya idéer på 
drejskivan, eller kanske en ny form till ett öra på en 
kopp. Slutligen poängterar Peter hur mycket han upp-
skattar ortens kunder.

P: – Jag hälsar alla välkomna in i verkstaden när de 
vill titta på mina grejor. Det är ju faktiskt här i Ny-
hamnsläge det tillverkas, och det är bara kul när kun-
derna upptäcker det!

4

Stek fl äsket och lägg det åt sidan. Häll ägg-

smeten i stekpannan och stek den samtidigt 

som du rör om i smeten med två gaffl ar.

När det är dags att vända kakan så tar

du ett av Peters äggakagafat, sköljer det i 

kallt vatten och lägger ovanpå stekpannan.

Vänd pannan så kakan hamnar på fatet

och häll över den i stekpannan igen så att

 andra sidan steks. Serveras naturligtvis på 

fatet tillsammans med lingon och stekt fl äsk. 

Peters recept på äggakaga:
4 ägg
4 dl mjölk
1,6 dl mjöl
lite salt
-stekt fl äsk och lingon till serveringen

Foto: Mikael Fors



Vardagslycka
Grå och grovhyad med blåtira
Jag har ju helt glömt bort att berätta om mitt lite ab-
surda besök på skönhetssalongen. Hade fått ett pre-
sentkort av min man (och detta i sig skulle jag kunna 
analysera till beståndspartiklar, men väljer att tolka 
det som att han ville bjuda mig på en avkopplande 
stund av välbefinnande, det var i alla fall så mitt sin-
ne var inställt när jag gick dit) för en tid sen och det 
började bli dags att lösa in det. Så efter en höst som 
varit lång, fylld med jobb och alldeles för lite fritid 
och sömn, hade jag inför jul bokat in detta tillfälle 
till livsnjutning och rekreation. Jag vet 
inte riktigt vilken bild ni har av lik-
nande salongsbesök, men i mitt huvud 
målas en bild av Greta Garbo upp, iförd 
en vit handduk till turban, med skir, 
lystrande hy, vackert välvda ögonbryn 
och svarta, svepande ögonfransar, lojt 
bakåtlutad på en schäslong och ack, så 
avkopplande och stärkande för både 
kropp och själ... Nåja...  

Jag kom dit, precis som väntat i sista 
sekund, med andan i halsen och hå-
ret tovigt på ända. Dagen till ära hade 
det gått hål på strumpan och jag kan 
inte med ord beskriva hur långt ifrån min gracila 
Garboentré jag befann mig, när jag klämkäckt kas-
tade mig på behandlingsbordet, tjoande: du får helt 
fria händer, jag vill bara må bra och bli vacker! Insåg 
ett ögonkast på min ”hudvårdshandläggare” senare 
att inga så brutala skämt var på sin plats. Att göra ett 
sådant råmaterial vackert i denna stund hade krävt 
MIRAKEL! Hur som helst, så började hon ställa till 
en början oskyldiga frågor om hur jag skötte min hy: 
jasså? med lätt höjt, välansat ögonbryn, jag tvättade 
mig bara EN gång om dagen med rengöringskräm? 
jasså? med förfärat höjt, välansat ögonbryn, jag an-
vände scrubcreme från APOTEKET? och fick känslan 
av att jag lika gärna kunde svarat kornigt sandpapper. 

Och hur hade jag egentligen tänkt när jag valde for-
men på mina ögonbryn? Va?! Jag fick inte välja formen 
på mina ögonbryn, de blev så här på grund av gener 
och tidsbrist. Jasså? Du plockar dem inte? föraktfullt 
höjt, välansat ögonbryn. Jo, lite... när jag hinner... 
men jag tar bara bort de hårstrån som verkar ha miss-
uppfattat var ögonbrynet ska sitta...  

Jag tycker vi börjar med behandlingen, deklarerade 
ett par auktoritärt höjda, välansade ögonbryn och lät-

tad sjönk jag så djupt ned som möjligt 
på behandlingsbänken, men Garbo 
ville inte längre närvara vid denna till-
ställning och det gjorde fasligt ont när 
mina ögonbryn skoningslöst vaxades 
bort till en förvånad båge över ögat och 
de, vad jag förmodar, allra grövsta por-
maskar motsträvigt skiljdes från mitt 
ansikte. Att jag dåsade bort under an-
siktsmasken hade inget med välbefin-
nande att göra, utan var helt och hållet 
ett resultat av höstens intensivitet och 
att småbarnsföräldrar ibland kan göra 
så i obevakade ögonblick. 

Yrvaket tackar jag obetänkligt nog ja till en lätt ma-
keup och stressar sen till dagis för att hinna hämta 
barn och först när jag till kvällen står framför speglen 
förstår jag min mans avvaktande blick: mitt ansikte 
påminner inte det minsta om Greta, utan är uppsvul-
let, fetglansigt och där mitt högra ögonbryn en gång 
satt, finns nu bara ett sår som inte ser ut som något 
annat än en smäcker blåtira.  Tur att inte alla mina 
besök vid skönhetssalonger har varit som dessa. De 
allra flesta har ju faktiskt fått mig att känna mig som 
Greta Garbo för en timme eller två... 
 
INGMARIE



NyhamnsBladetNyhamnsBladetNyhamnsBladet
#2 11

6

© Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2011-06

0 1 700 3 400850 Meter

Skala 1:50 000 ±

Större väg

Mindre väg
Större vattendrag

Mindre vattendrag

Slutet vattendrag

Teckenförklaring

-1 - 0
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

Länsstyrelsen har beslutat om 6 regionala delmål un-
der miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 
Som en del av dessa delmål ska alla kommuner i Skå-
ne identifi era och analysera risker för översvämning-
ar, ras, skred och erosion, för att sedan kunna beakta 
dessa i den fysiska planeringen. 

Med anledning av detta har man i Samhällsbyggnads-
förvaltningen påbörjat ett sektorsövergripande kli-
matprojekt. Syftet med projektet är att öka kunskapen 
och medvetandet kring hur klimatförändringarna på-
verkar kommunen och att ta fram planeringsunder-
lag för att kunna hantera framtida konsekvenser av 
klimatförändringarna. Inom projektet ska förutsätt-
ningar och konsekvenser av en stigande havsytenivå 
och erosion sammanställas och analyseras. Utifrån 
detta ska sedan ett förslag till åtgärdsplan tas fram. 

Forskare är idag överens om att växthusgasutsläppen 
bidrar till en förhöjd medeltemperatur på jorden. I 
södra Sverige räknar man med en medeltemperatur-
ökning med omkring 4-6° vintertid och 2-4° som-
martid fram tills 2080. Ett varmare klimat gör att 

havsytan expanderar och att isar smälter vilket leder 
till höjda havsyte- och grundvattennivån och ökade 
nederbördsmängder. 

Eftersom Höganäs är en kustkommun som på sina 
ställen ligger lågt kan stigande vattennivåer ha en 
betydande påverkan. Vid en extrem vädersituation 
omkring 2070-2100 skulle exempelvis vattenståndet 
i Viken kunna ligga 230 cm över dagens nivå. Görs-
lövsån ligger lågt och ett konstant högre vattenstånd 
i denna skulle kunna innebära att det bildas ett sund 
som delar kommunen i två delar. Kusterosion pågår 
längs fl era av kommunens stränder och är något som 
väntas öka när havsytan stiger. Det är därför viktigt 
att kartlägga vilka risker och problem som kan uppstå 
och hur man på bästa sätt kan skydda sig mot dessa.
Projektet pågår fram tills slutet av året. Vi tar tack-
samt emot era tankar och kunskaper kring detta. Ser 
ni konsekvenserna av klimatförändringarna redan i 
Nyhamn? Var pågår det erosion? Har ni problem med 
översvämningar, eller var fi nns det risk för översväm-
ningar? Kontakta projektledaren Kajsa Rue Hallén, 
tel. 042-33 75 56 eller e-post. kajsa.rue@hoganas.se.

Stigande havsnivåer & erosion

Karta på vattennivåer i Nyhamn och 
Kullahalvön som det vill se ut år 2080. 

Illustration: Höganäs Kommun
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Byggnad

kajsa rue-hallén på höganäs kommun
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foto: marielle andersson gueye

Hej!
Sommaren och seglingssäsongen 
går mot slutet och det efter un-
derbar aktivitet vid i hamnen i 
Nyhamnsläge, med fyra veckors 
seglarskola samt populära kvälls-
seglingar.

Jag har tillsammans med sex andra instruktö-
rer haft ett underbart sommarjobb där vi fått se 
ungefär 40 deltagare utvecklas oerhört mycket. 
De vänjer sig att vara på havet och lär sig att 
segla. Jag är säker på att de andra instruktörer-
na håller med mig om det är att just detta som 
gör det till det bästa sommarjobbet man kan ha. 
Jag och några av instruktörerna tog oss även till 
Arild, under en vecka, där vi seglade med 20 del-
tagare, så det fi nns gott om aktiva seglare runt 
Kullaberg.  

Under sommaren har vi fått mycket tid på vattnet, 
det blåser och regnar alltid bort en dag eller två 
men barnen har varit lättsamma, glada och aktiva 
även när vi inte kommit ut på havet. 
Jag som varit aktiv och seglat vid hamnen i Nyhamn 
sen jag var väldigt liten är väldigt glad över att seglar-
klubben Röde Orm har fått en nystart och verkligen 
kommit igång! Vi har fått många nya medlemmar 
och framför allt aktiva föräldrar som behövs för en 
fungerande segelverksamhet. Detta gör att klubben 
kan fortsätta att växa, att vi kan hålla seglarskola för 
alla som vill och att vi kan ge mer segelmöjligheter.

Jag vill tacka alla som varit med för en underbar som-
mar och hoppas att vi ser minst lika många ivriga del-
tagare när det börjar dra ihop sig för nästa års seglar-
skola!

David Wessman, ansvarig instruktör 

Berätta din historia för Nyhamnsbladet!

Kontakta oss på redaktionen eller skriv
till nyhamnsbyaforening@gmail.com

SE MER PÅ WWW.NYHAMNSLAGE.NU
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Intervjuer med
några barn från seglarskolan
av: dior frida gueye. foto: marielle andersson gueye

Hanna Linea Jarlsmark = HJ
Edgar Aston Grims = EG

Hur många gånger har du ramlat i sjön?
HJ:  – 0 gånger.
EG: – Aldrig.

Är det kul?
HJ: – Ja, det kan inte bli bättre.
EG: – Så kul så det kan inte bli bättre.

Vem är din favorittränare?
HJ: – David
EG: – Alla var lika bra

Vad håller ni på med när det blåser för 
mycket?
EG: – Lär oss mer om seglingen 
HJ: – Vi leker eller har teori

Är det något du inte gillar på seglingen?
HJ: – När jag inte får sitta i den  vita 
båten.
EG: – Inget

Är det något som du tyckte var speciellt?
HJ: – Nej
EG: – Första gången jag seglade ut ur 
hamnen. Jag sa till Axel att vad skönt 
väder det är, sedan fi ck jag en stor våg 
över mig!

Är det något du vill ändra på?
HJ: – Att det inte blir dåligt väder!
EG: – Nej!

Årets segelskola var riktigt, riktigt bra 
tyckte de fl esta!
Dagarna började med att vi gick ner till 
seglingen kl.9.00 och så har vi teori, 
sen riggar  vi båtarna, sen seglar vi ut 
ungefär mellan kl 10.00-11.30, sen åker 
vi in i hamnen och fi kar och leker le-
kar. Grupp 2 fi ck även öva på att kap-
sejsa. De fl esta tyckte det var roligt!

Alla lärarna var duktiga på att lära ut 
och förklara. Målet var att vänja sig vid 
havet och båtarna och att man ska kun-
na segla själv.

några barn från seglarskolan
2011
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Den 17 juni hade Kerstin Nilermark kallat till ett möte 
i Stadshusets Sessionssal. Kallelsen hade gått ut till 
föreningar i byn och ett antal tjänstemän i kommu-
nen. Kerstin berättade hur arbetet skulle läggas upp 
och nyttan med ortsanalys. Syftet är att kommunen 
ska få ett bra underlag för att kunna planera för fram-
tiden i byn. Ska vi ha ett nytt vårdboende och göra 
nuvarande Nyhamnsgården till ett trygghetsboende? 
När Nyhamnsgården en gång byggdes var målgrup-
pen äldre som i stor utsträckningw klarade sig själva 
och hade tillgång till viss service som restaurang och 
lätt omvårdnad. Efterhand som behovet av vård har 
ökat har de som kommer till Nyhamnsgården blivit 
alltmer vårdkrävande. Genom att bygga ett vårdbo-
ende kan man göra Nyhamnsgården till ett servicehus 
eller som vi numera säger; ett trygghetsboende.

En viktig del i arbetet med ortsanalys innebär att vi 
som bor i byn ska vara med och påverka hur man pla-
nerar barnomsorg, trafi k och utbyggnad av byn. Hur 
kan vi bevara det som är positivt och ändå utveckla 
byn? Den 17 juni bildades ett antal arbetsgrupper som 
alla har en eller fl era nyhamnsbor. Är du intresserad 
att delta i arbetet kontaktar du den tjänsteman som är 
sammankallande.

Under sommaren har de fl esta grupperna satt igång 
sitt arbete. I början av juli gick jag och de andra som 
ingår i gruppen Huvudstrukturer runt i byn under 
några timmar. Jag fi ck berätta om byn och de andra 
lyssnade och frågade och fotograferade. De var myck-
et intresserade och positiva till vad de såg. 
I andra kommuner där man gör ortsanalyser, har man 
funnit att man har en bra grund att stå på när man 
sedan ska göra nya detaljplaner. Det blir färre över-
klagande när byns befolkning har varit med och på-

verkat. Jag är helt övertygad om att detta är det rätta 
sättet att arbeta med planering. Det känns lite smick-
rande att det råkar vara Nyhamnsläge som är först ut 
i detta nya arbetssätt. Men det beror säkert på att vår 
by är intressant i ett framtidsperspektiv.
Under hösten kommer arbetet att fortskrida i de olika 
grupperna. I december skall det ställas ut i Nyhamn 
och det blir då en dialog med allmänheten. I januari 
nästa år skall rapporterna kompletteras utifrån syn-
punkter som kommit in i december. Den 1 mars 2012 
skall hela rapporten vara klar.
  
HUVUDSTRUKTURER
Mila Sladic, tel: 33 71 ??
mila.sladic@hoganas.se 

GEOGRAFI
Linda Adler, tel: 33 71 78
linda.adler@hoganas.se 

HISTORIA
Claes Rosberg, tel: 33 75 44
claes.rosberg@hoganas.se

LANDSKAP OCH GRÖNSTRUKTURER
Anna Jerleke, tel: 33 75 70
anna.jerleke@hoganas.se 

TRAFIK
Barbro Liljeblad, tel: 33 72 42
barbro.liljeblad@hoganas.se 

FOLKLIV
Ulf Peterzon, tel: 33 71 92
ulf.peterzon@hoganas.se

FUNKTION
Erik Bredmar, tel: 33 71 97
erik.bredmar@hoganas.se

Vad är ortsanalys?
Och vad ska det vara till för nytta? Ortsanalys har sitt ursprung i Norge och har 
spridit sig till Sverige. Det innebär att man tittar på en ort utifrån ett antal olika 
perspektiv; historia, geografi , funktioner, trafi k, folkliv, landskap och grönstruktur. 
Höganäs kommun har nu beslutat att göra en ortsanalys av Nyhamnsläge. För att 
ortsanalysen ska bli så bra som möjligt krävs det att vi som bor i byn medverkar.

av olof suneson 
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Bräcke Mölla är belägen lite norr om Nyhamn, på höj-
den strax ovanför Lerhamn i närheten av Krapperup. 
Möllan är en så kallad Holländare. När man ska vrida 
vingarna så att de står rakt mot vinden vrider man 
bara hättan (toppen på möllan). 

På den plats där Bräcke Mölla ligger har det förmod-
ligen redan på stenåldern varit offerplats. 1946 brann 
den förra möllan upp. Den nya möllan fl yttades dit 
1980. Den är byggd i Värnamo i mitten av 1800-talet. 
På slutet av 1850-talet hade skogen vuxit sig så hög 
runt om möllan så att det inte gick att mala. Då sålde 
man möllan till mjölnarna K M Nordström och Petter 
Persson. Möllan monterades ned bit för bit och frak-
tades på Lagan till kusten och vidare till Helsingborg. 
Den byggdes ihop på Stattena 1860. Enligt en tid-
ningsartikel malde möllan ända till slutet av 1940-ta-
let. Men en stormig februaridag blåste vingarna av 
och de blev aldrig reparerade. 

1970 ville Helsingborgs kommun riva möllan p.g.a. 
att den var förfallen och utan vingar. Kullens Hem-
bygdsförening som hade letat efter en ny mölla länge 
fi ck möllan och 100 000 kr för att transportera bort 

den. Man fi ck även 100 000 kr från Höganäs kommun 
och 10 000-tals kr samlades in som gåvor. 

Flytten började 1979 då man delade möllan i två delar 
och transporterade den till Helsingborgs Hamn. Däri-
från togs den sjövägen till Höganäs, där man ställde 
den på Höganäs AB:s mark. 1980 monterades delarna 
ihop med en nybyggd grund på Bräcke backe. Många 
tusentals frivilliga arbetstimmar har lagts ned på att 
bygga ny omgång, lägga nytt loft, måla möllan mm. 
Pengar har samlats ihop på att sälja kakor och bröd 
på Ryds marknad, servera kakor, kaffe och mjöl vid 
visningar mm till att köpa vingar, åskledare, virke, 
segel etc. 

Möllan är nu i så gott skick att det går att mala mjöl 
och det gör man vid de visningsdagar då möllan är öp-
pen för allmänheten, oftast ett antal söndagar under 
sommarsäsongen. 
Bräcke mölla drivs och underhålls av kommittén för 
Bräcke Mölla som ingår i Kullens Hembygdsförening.

Texten är i huvudsak tagen från Bräcke Möllas hemsida och används 

liksom fotot med tillstånd av kommittén för Bräcke Mölla.
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Lite mer om gator och annat
i Nyhamnsläge
av axel bergenfelt. fotot tillhan-
dahållet av vera nilermark.

Tidigare har jag skrivit lite om området 
strax öster om hamnen men nu tar vi ett 
litet kliv söderut. Bilden visar hur Rors-
mansvägen såg ut förr i tiden. I fjärr-
ran till höger syns Villa Pax och hitom 
denna vackra villa fanns då (troligen på 
1930-talet) inga andra hus. Snett emot 
Pax ligger ett hus som idag är renove-
rat och vitmålat och sen är det ett långt 
skutt söderut innan Pensionat Strand-
hem, med skylten ”Café & Restaurant”, 
tydligt framträder. 

Pensionatet startade i mitten av 1920-talet och äg-
des av Hanna Andersson. Här hölls under många år 
seglarbal i samband med Nyhamnsspelen (segeltäv-
lingar vid Midsommar). 
År 1960 ordnade Nyhamns damer en visning av ”Du-
kade bord” på pensionatet. Man tog sina fi naste mat- 
och kaffeserviser och dukade upp vackert. Kaffeför-
säljning inbringade pengar nog att bekosta bänk och 
blomsterurnor på den plats där telefonkioskerna då 
stod, ungefär där p-platsen vid Nyhamnsgården nu 
fi nns. Man hade även en ambition att samla in pengar 
för att anlägga en simbassäng, främst för sommarens 
simskola som ofta plågades av starka västliga kuling-
ar, men så långt kom man aldrig. Att behovet fanns 
kan jag själv intyga då jag har tydliga minnen av att 
ha övat torrsim bland grästuvorna på heden nedan-
för Pulkabacken medan kulingen piskade havet vitt 
utanför.

Från någon gång på 1960-talet och till för en fyra fem 
år sedan beboddes huset av den fi nurlige och kreative 
konstnären Stig Carlsson. Har satte sin prägel på hu-
set, klädde det i stående naturfärgade panelbrädor, 
byggde till en ateljé och smyckade det med sina ka-
raktäristiska keramikskulpturer.
Platsen där fotografen stod är ungefär där den sk Pul-
kabacken börjar. En knölig grässlänt ner mot havet 

där byns barn åker pulka om vintern. Detta har också 
varit platsen där sporadisk äggarullning ägt rum vid 
Påsktid. En del familjer i Nyhamn har då samlats vid 
11-tiden på Påskdagen medförande hårdkokta ägg 
som målats i glada färger. Sen rullar man äggen ner-
för backen så gott det går och äran tillfaller den som 
kommer längst med sitt ägg. 

Pulkabacken ligger alltså strax väster om Petter Lunds 
Allé, en gata namngiven efter bygdens store fotograf.
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Vid Pulkabacken börjar också den glesa ”tallskog” 
som sträcker sig en bit söderut. Tallarna lär ha plante-
rats någon gång på 1930-talet för att binda sanden som 
annars riskerade att blåsa bort i de stormar som alltid 
piskat Kullabygden. Men när Carl von Linné en gång 
i tiden passerade förbi trakten så växte det enligt upp-
gift ekar på strandängarna. Detta sägs vara motivet 
till varför Länsstyrelsen, som vårdar naturreservatet 
från Pulkabacken och söderut, decimerar bestånden 
av såväl tall som nypon, och istället planterar ekar. 
Det skall vara som på Linnés tid, anses det tydligen.
Jag som växt upp med tallar och nyponbuskar längs 
stranden har tidvis lite svårt att förlika mig med den-
na tanke. Många är de sommarmorgnar då jag gått 
ner till stranden och stannat till och känt den varma 
härliga doften av tall och nyponrosor och lyssnat till 
det behagliga suset av vinden i tallkronorna. Vad som 
växer bäst här lär väl visa sig i framtiden (ja på fotot 
skymtar det faktiskt en liten ekruska vid foten av de 
resliga tallarna). 

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

Kullabygdens
Skördefest

Missa inte årets skördefest

 9-11 september

Skördesafari, cityshopping, marknad, 
Kullamannen & Kullakvinnan,

tipsrunda mm. 

Invigningen av Kullabygdens Skördefest 
med torghandel, avtäckning av skör-
detavlan, kröning av Kullamannen & 

Kullakvinna mm är fl yttad till
 Sundstorget  lördag 10 sep kl 10-15

www.kullabygdensskordefest.se
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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:-
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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

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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Priset gäller Suzuki Swift 4x4. Bränsleförbr. bl. körning 5,5 l/100 km. CO2 128 g/km. 
3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskydds-
garanti. Bilen på bilden är extrautrustad. *Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta 
5,60%. Kontant 25%. Restvärde 50% av nybilspriset efter 36 månader. Eff ektiv ränta 
6,78% (inkl. uppläggnings- och aviavgift). suzuki.se

Testvinnaren i Teknikens Världs stora småbilstest kan du nu också få med fyrhjulsdrift. Nya Suzuki 
Swift 4x4 är som gjord för dig som inte kan arbeta hemifrån trots att vädret ställer till stora problem. 
För säkerhets skull har vi utrustat den, inte bara med i-AWD, utan också med ESP, ABS med EBD 
och sju krockkuddar. För komfortens skull så är den dessutom utrustad med AC, CD/radio/mp3/
USB-port, el-fönsterhissar fram och färddator. Som standard.

farddator&UTRUSTAD
KLAR

MED T.EX:

E  PSDELBART
BAKSÄTE

CD
RADIOmp3

ABS
elhissar

K R O C K -
K U D D A R

7
USB

AC° 4X4

 SWIFT 4X4 FRÅN

141.900:-
1.419:-/MÅN*   

PREMIÄR FÖR NYA 
SUZUKI SWIFT MED 
FYRHJULSDRIFT

suzuki.se

Hörnet Florettg / Mörsareg 10  Berga ind omr  Helsingborg  Öppet: Vard 9-18  Lörd 11-14
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Testvinnaren i Teknikens Världs stora småbilstest kan du nu också få med fyrhjulsdrift. Nya Suzuki 
Swift 4x4 är som gjord för dig som inte kan arbeta hemifrån trots att vädret ställer till stora problem. 
För säkerhets skull har vi utrustat den, inte bara med i-AWD, utan också med ESP, ABS med EBD 
och sju krockkuddar. För komfortens skull så är den dessutom utrustad med AC, CD/radio/mp3/
USB-port, el-fönsterhissar fram och färddator. Som standard.

farddator&UTRUSTAD
KLAR

MED T.EX:

E  PSDELBART
BAKSÄTE

CD
RADIOmp3

ABS
elhissar

K R O C K -
K U D D A R

7
USB

AC° 4X4

 SWIFT 4X4 FRÅN

141.900:-
1.419:-/MÅN*   

PREMIÄR FÖR NYA 
SUZUKI SWIFT MED 
FYRHJULSDRIFT

suzuki.se

Hörnet Florettg / Mörsareg 10  Berga ind omr  Helsingborg  Öppet: Vard 9-18  Lörd 11-14

suzuki.se

Hörnet Florettg / Mörsareg 10  Berga ind omr  Helsingborg  Öppet: Vard 9-18  Lörd 11-14

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?

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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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.

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

Till cykelkorgen

Pris 150:–

Till cykelkorgen

till vardags och fest

Kransar 

Katt & Katt

Pris 150:–

Katt & Katt

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

Sommarbarn

Pris 150:–

Sommarbarn

Välkommen

Pris 175:–

Välkommen
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Utbildning av häst och ryttare
Turridning

Ridskolan startar vecka 37
 - platser kvar!

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

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

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
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TEL: 042-126870

WWW.GRASKLIPPARSERVICE.SE

Jag hämtar, servar, vinterförvarar
 och kör hem din gräsklippare till våren. 

Tiptop och lättstartad.

Alla fabrikat – alltid originaldelar

Boka nu och säkra plats!

Ge din gräsklippare
välförtjänt vintersemester! 

hos 
GRÄSKLIPPARSERVICE

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

Nyhamns Saxen
34 51 77
Eva Svensson

Barnklipp
upp till 10 år
Pris: 100 kr

Höst erbjudan

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
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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

  

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.

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
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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? 

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.

Ring för ett kostnadsförslag.
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 – Nyhamns strandfogde 2011
Tack VANILLE COUSYN JOHANSSON
Vanille har varit Nyhamns strandfogde i år. Det var hon 
även förra året men då ihop med en kompis. 

Vad innebär det att vara strandfogde?
V: Att varje dag innan kl 10.00 hålla koll och sopa bryg-
gan så den är fin, ta tempen på vattnet och skriva det 
på den lilla tavlan. Tömma papperskorgen och se över 
toaletten ingår också. När skolorna börjar är det ca en 
gång per vecka som jag kollar av allt. Det är ett trevligt 
och roligt sommarjobb!

Hur har det varit i år jämfört med förra?
V: Det har inte varit så mycket jobb i år. Förra året var 
det mera skräpigt då det var mera sol o folk vid bryggan. 
Men när det har grillats nere vid stranden, är det lite 
extra att städa upp.

Vanille är 15 år och har börjat 9an.
Sista året – hur känns det?
V: Känns bra, lite sorgligt. Det är en bra skola med trev-
liga lärare som tar hand om en och alla kompisar...

Tack igen för en bra insats och lycka till i 9an!
Styrelsen

Kulturnatt i Höganäs
17.september
Årets Kulturnatt bjuder som alltid på massor av
underhållning och aktiviteter för både stora och små
www.hoganas.se 

Visning av Kullens fyr
25 jun – 30 nov 
Mån – Sön 11.00 – 16.00
Entré: Vuxen 20 kr, barn upp till 12 år 10 kr.  
Tel: 042-34 70 56

Utställning på Krapperups Konsthall
”7 från Göteborg och Västergötland”
19 aug – 04 sep
Fre – Sön 13.00 – 17.00
www.krapperupskonsthall.se 

Loppmarknad i Blå Hallen, Höganäs
3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december 
Blå Hallen
Bruksgatan 46, Höganäs
tel: 042-33 02 60
kl. 09.00 – 12.00
Öppet för försäljare från kl 07.30. 
Loppisar hösten 2011: 

Lav- och mossexkursion på Kullaberg
Sön 23 okt kl. 10.00 – 14.00
Guide Richard Åkessons. Samling 
på Kullagårdens parkering kl. 10.00. 
www.naturskyddsforeningen.se/kullabygden 

Ryds Marknad i Höganäs
Lör 29 okt

Tumlare i Öresund
Lör 26 nov kl. 14.00
Daniel Åberg, som är platschef och naturumförestån-
dare på Kullaberg, berättar om tumlaren. Tumlaren är 
den minsta av valarna och liknar en delfin. 
Höganäs Båtsällskaps klubbhus i hamnen. 
www.naturskyddsforeningen.se/kullabygden

Kalendarium
September:
Bryggan och flotten tas upp

November:
Nyhamnsbladet kommer ut

December:
Julgranen sätts upp
Glögg i Hamnens Vänners regi sönd 4 dec
Hamnen i Nyhamn kl 16 - 18

Att göra…
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Skriv till redaktonen
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1/1 sida (baksidan)  179 x 257 2.000:–
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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

Maila gärna synpunkter och text till oss på:
nyhamnsbyaforening@gmail.com
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 Implantat – Från förlorade tänder till god tandhälsa.

   Allmäntandvård

   Välkomna!

NyhamnsBladet

nära

På Skeppet hittar du det mesta du behöver 
för dina dagliga inköp. Vi vill göra varje dag 
lite enklare för dig som är kund hos oss, och 
därför är vi måna om att du ska få ett person-
ligt bemötande, bra färskvaror och ett anpas-
sat och prisvärt sortiment.

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

Hitta inspiration, tips och idéer i butiken
Hos oss hittar du också våra receptblad ”Vad 
ska vi äta ikväll?” Där hittar du snabblagade 
vardagsrecept som innehåller max 5 ingredi-
enser. Var inte rädd att fråga vår personal om 
hjälp. Vi hjälper dig gärna att fi nna ny mat-
inspiration och vi kan ge dig tips och idéer om 
matlagning.

Vi ses på Skeppet!




