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Riksskådespelaren från Nyhamnsläge
av ingrid herrström
Teater i byn. Tänk så roligt att kunna gå på teater på hemmaplan! Klart man måste gå – sagt och gjort.
En härlig sommarkväll i juli cyklade jag förväntansfull med mitt sällskap, ner till hamnen. Och vi blev
inte besvikna.
Stolar och scen var rörliga i så motto att scenen var på
olika ställen på hamnplanen och vi som publik förflyttade oss, med eller utan stolar. Skådespelarna var både
kända, ökända och okända förmågor. Spännvidden i
ålder var stor, likaså i professionaliteten. Det gjorde
föreställningen bara bättre.
I pausen förmedlar Jörn kontakten mellan mig och en

av skådespelarna, David Weiss och vi bestämmer att
ses nästa dag.
Men först föreställningen: Carlo Goldonis Gruffet i
Chiozza, nu översatt till Gruffet på hamnen, regissör
Martha Westin. Innehållet är ganska klassiskt: rivalitet, vardagslivets bekymmer, kärlek och missförstånd
baserade på antingen för få eller för många ord sagda.
Personligen upplevde jag både dramatik, men även inslag av buskis – men mixen var härlig. Ett stort bidrag
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Gör vi rätt saker i Byföreningen – eller?
Under denna höst har ovanligt många bybor hört av sig till mig. Det har då i huvudsak
handlat om två frågor; El-avtalet och att vi mer aktivt bör stödja Strandbadens kampanj bygg111östra.nu.
Det är mycket glädjande att intresset för
det nya el-avtalet med Dala Kraft har fått
ett stort gensvar. Intresset är mycket större
nu än för två år sedan då vi tecknade elavtal med Öresundskraft. Men även intresset för en ny sträckning av 111:an öster om
byn tycks intressera många.

fi kverkets plan och karta är ett tecken på att de saknar
kännedom om förhållandena i byn. Kartan stämmer
inte med verkligheten. Men många skulle säkert bara
säga: ”Detta är bara rena snurren.” Ingen som bor här
kan fi nna logiken i förslaget, oavsett om man vill ha
en ny väg eller ej.
NYHAMNSBO ELLER TURIST

Trafi kverket (f d Vägverket) har en gammal plan för
hur en östlig sträckning skulle kunna te sig. Den
går då öster om Strandbaden och svänger sedan västerut och ansluter till nuvarande 111:an precis söder
om Skälebäcken (där den södra skylten Nyhamnsläge står). Enligt den planen slipper Strandbadsborna
mycket trafi k men i Nyhamn fortsätter trafi ken rakt
genom byn precis som nu! Vad tanken är bakom den
idén är svår att begripa.
I Nyhamn har vi skola, affär, bensinmack, idrottsplats, bibliotek och olika näringsidkare. Behovet av
att fotgängare behöver korsa 111:an är mycket stort.
Inte minst är det många skolbarn och gamlingar
som måste göra det. Nyhamn är befolkningsmässigt
redan nu den största byn norr om Höganäs stad och
den växer. För att vara snäll så kan man säga att Tra-
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Men, säger kanske någon, om det byggs en väg öster om byn då dör byn! Vi blir av med affären och
macken, för då bär sig inte deras verksamheter. Jag
är övertygad om att de står inte och faller med några
turister som råkar passera Nyhamn och tankar bilen
och köper en glass eller svänger in till Skeppet för att
köpa lite mat för en pick nick på Kullaberg. Deras bidrag är ganska försumbart till servicens överlevnad i
Nyhamn. Det handlar snarare om att vi som bor här
och de som är fritidsboende är köptrogna i byn. De företrädesvis danska turister som vi ser passera på helgerna under vinterhalvåret är nog ganska väl förtrogna med vår bygd. De vet att det ligger en bensinmack
i Nyhamnsläge och tankar där på återresan, eftersom
bensinen är billigare i Sverige.
Det är nog samma typ av turister som du och jag är
på andra sidan sundet; När vi har åkt till Louisiana

Under senare år…
– har vi i Byföreningens styrelse ägnat vår kraft
åt i huvudsak;
•

Badbryggan och stranden vid badbryggan.

•

Nyhamnsbladet.

•

Festligheter på Valborg och midsommarafton.

•

Trafi ksituationen längs väg 111.

•

Julgran och annan utsmyckning av byn.

•

Samverkan med de andra byföreningar i
Kullabygden kring ett gemensamt el-avtal.

•

Anordnar Valborgs- och Midsommarfi rande

Tycker du som Nyhamnsbo att det är rätt frågor
vi lägger vår kraft på? Eller tycker du att det är
andra frågor som är viktigare?
(Frågor som hör till de olika vägföreningarna
håller vi i byföreningen oss nogsamt borta
ifrån).

och är på väg upp till Helsingör säger vi; ”Klockan är
inte så mycket, ska vi inte åka upp till Hornbæk eller
Gilleleje och äta en sen lunch?” Och när vi gjort det
går vi in till den lokale bagaren och köper gott bröd
och några smaskiga danska wienerbröd och konstaterar att nu slipper vi Pågens och Skogaholms svampiga
bröd ett par dagar. På kvällen konstaterar man att
wienerbröden gjorde att jag inte kom under 100-kilosgränsen i dag heller!
I Mölle fanns för ett par decennier sedan både affär
och bensinmack med verkstad. Men med en krympande fast befolkning och bristande köptrohet slapp
Mölleborna denna service. Ökande turism kunde inte
väga upp förlusten. Nu ropas det att kommunen skall
se till att de får en affär i Mölle!?

ning. Dock inte tiden mellan de vackra höstfärgerna
och adventstid. November kallas den. Det är då som
vår hund Bamse tvingar ut mig i det mulna eller mörka vädret med blåst och regn. Då jag försöker vara så
långt in i täckjackan som möjligt medan Bamse travar
på med glad uppsyn med öron fladdrande glatt i vinden. Den tiden borde gå att sätta en parentes kring.
Men den tiden har vi nästan passerat när du läser detta. Så nu återstår för mig och hela styrelsen i byföreningen att önska dig och alla andra Nyhamnsbor en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Olof Suneson, Ordförande i Nyhamns Byförening

Hör gärna av dig till mig eller någon annan i styrelsen
med synpunkter och idéer om vilka frågor du tycker
är viktiga för byföreningen att driva. Våra namn, telefonnummer och e-postadresser hittar du sist i bladet
och på vår hemsida www.nyhamnslage.nu
När du läser detta Nyhamnsblad är vi inne i Adventstid och Julen står för dörren. Alla årstider har sin tjus3
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TÄNK
– vad tiden går fort och hur svårt det är att greppa om händelser bakåt i tiden.
av gunnar gunnarson

Fotograf Barbro Hallin

VAD HÄNDE MED BRUNNBY SPARBANK-HUSET

Fotograf Gunnar Gunnarson
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Bollkul
av gustaf danielsson

Jag är pappa till 3 pojkar och vi bor precis vid lekplanen
mellan Eleshultsvägen och Gullregnsvägen norr om
skolan. Till vår stora förtjusning upptäckte vi en dag i
augusti, tror jag det var, att det stod två nya fotbollsmål
med nät. Vilken glädje! Pur eufori.
Allt sedan dess har vi spelat många timmar på denna
lilla plan och barnen från de olika husen har spelat tillsammas och det har blivit matcher med både stora och
små. Väldigt roligt och det är vi så glada för och vill
tacka den som tog detta initiativ. Och till alla vill vi
säga, välkomna bort till oss så kan vi spela!
Hälsningar från
Gustaf, Linda, Vilhelm, Natanael och Jakob Danielsson

Från vänster: Alva Söderberg, Vilhelm Danielsson, Rasmus
Johansson, Magnus Johansson, Natanael Danielsson, Felicia
Johansson.

Marint - klassiskt och trendigt
Älskar du båtar, fyrar, skeppsklockor
och allt annat som har med havet att göra?
Då är vi butiken för dig.
Webbshop: www.sjobutiken.se
Besök butiken: Småbåtshamnen 18, Höganäs Öppettider: Mån-fre: 11 - 18 Lörd: 11 - 15
Nu med större butiksyta!
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Lite mer om gator
– och annat i Nyhamn
Om man tar bussen från Höganäs mot Mölle och kliver av en 5-600 m norr om
Brunnbyvägen kan man konstatera att hållplatsen heter ”Måns Jons väg”. Det är väl
inte så tokigt eftersom Måns Jons väg börjar strax norr om hållplatsen. Men om man
åker i andra riktningen dvs. från Mölle mot Höganäs och hoppar av på samma hållplats (men i södergående riktning) så hamnar man i slutet av Thin Jöns väg trots att
hållplatsen heter Måns Jons väg… Skumt.
av axel bergenfelt

Det visar sig efter samtal med Vera Nilermark som
bor strax intill, att hållplatsen i södergående riktning
tidigare låg längre norrut, i södra kanten av hennes
fastighet vid 111:an men senare flyttades söderut till
Thin Jöns väg. Någon byråkrat har sannolikt beslutat att behålla namnet på hållplatsen trots att det är
aningen missvisande.
HISTORIEN
Nåväl, Måns Jons väg har sitt namn efter Måns Jonsson som bodde i den dåvarande gården där idag denna
väg slutar i väster dvs. i den fastighet där Wanda Andersson och Cecilia Helmstad nu bor med sina resp.
familjer.
Thin Jöns väg har sitt namn efter Thin Jönsson som
bodde i huset strax ovanför det Grönwallska kontorshuset, huset med halmtak där Fredrik Johansson med
familj nu bor. Både Thin Jönsson och Måns Jonsson,
liksom för övrigt Per Cronberg (som också fått låna
sitt namn till en väg i norra delen av byn), var bönder som kompletterade sitt uppehälle med fiske. I Per
Cronbergs fall blev det nog mera skeppsrederi än fiske, som komplement till lantbruket, och han var såvitt
jag vet en framgångsrik skeppare och redare med en
präktig gård som än i våra dagar är ganska intakt.
Den ligger i hörnan mellan Brovägen och Per Cronbergs väg.
Vera berättade också att det i hennes ungdoms dagar
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betade kor på ängarna där Briggvägen, Fullriggarvägen och Barkvägen nu fi nns och att hon lite då och då
hjälpte till att mjölka (vilket vid ett tillfälle ledde till
en smärtsam upplevelse då en kossa råkade placera
sin klöv just på Veras späda fot).
Tillbaka till Thin Jöns väg. Följer man denna västerut,
mot hamnen, så passerar man en del nybyggda hus,
ja det vill säga byggda på 70-talet ungefär, på höger
hand, och på vänster sida en grå mur som tillhör en
fastighet med ett litet trädgårdsmästeri. Fastigheten
tillhörde under olika perioder familjerna Ehrby och/
eller Hernström berättade Arne Lundin, som bor strax
intill, för mig. Det växte då en mängd fi na äppleträd
strax innanför muren och det var där man med fördel
pallade äpplen, dels för spänningens skull och dels för
att de var så goda. Förhoppningsvis är dessa dåd nu
preskriberade och kanske också förlåtna.
Där Thin Jöns väg slutar i väster leder en backe ner till
Brovägen och mitt emot, bakom gråstensstolpar med
kätting emellan, ligger Gröningen, alltså gräsplanen
där hamnens flaggstång står.
HAMNEN
Vera Nilermark har varit vänlig att visa en del foton
över hur hamnen såg ut under olika perioder. Här ser
man att hamnen i sin tidiga skepnad endast bestod av
den norra piren. Så småningom byggdes den södra piren och senare ändå, träbryggan i hamnens mitt. Själv

kan jag minnas från min uppväxt, att
hamnens inre del bara bestod av en
stenskoning utan angöringsplatser.
Sedermera byggdes det inre trädäcket
och plötsligt fick hamnen många fler
platser och började likna en hamn på
riktigt.
Under den tid då jag först började
vistas i Nyhamns hamn fanns bara
den gamla Ruffen (den röda som
har en skylt med ”Gorm” under gaveln). Så småningom byggdes den
större ruffen (numera också rödmålad). Framför den gamla ruffen står
en ljugarebänk, som sig bör, och jag
som tillverkade denna för ett tiotal år
sedan, kan med glädje konstatera att
den idag är både väl nött och ganska
intakt. Härligt att den ännu fungerar
som mötesplats och som plats där såväl gamla som nya minnen skapar
gemenskap mellan människor som
kanske aldrig annars skulle mötts.
Avslutningsvis en korrigering: i förra
numret av Nyhamnsbladet omnämndes
bl.a. Wallenborgs hus som tidigare varit
pensionat – tyvärr blev namnet fel. Rätt
namn är Wallenholm.

7

#3 10

NyhamnsBladet

I år
blåste inte
bryggan bort!
av olof suneson

De senaste åren har vi drabbats av tidiga höststormar som inneburit att många av badbryggans flakar lyfts av vågorna. När de slits loss av vågorna
skadas många av dem och de sprids längs stranden på en sträcka av flera hundra meter. Det innebär både kostnader och extra arbete.
I år slapp vi undan detta elände tack vara Sören
Eléns uppmärksamhet. Sören arbetar på lotsstationen i Helsingborg och följer därmed väderprognoserna extra noga. På kvällen den 16 september
ringde Sören till Jan Bäckström och berättade att
det under fredagen skulle det börja blåsa ganska
mycket och vattennivån skulle på lördagen öka
till 80 – 85 cm över medelvattenståndet. Jan larmade vidare och vi bestämde att träffas dagen
därpå vid 15-tiden.

Nästa dag träffades Sören, Jan, Axel Bergenfelt
och undertecknad vid bryggan. Vinden hade ökat
rejält sedan dagen innan. Vi började lyfta bort
flakarna och körde in dem på en liten vagn som
består av en platta med fyra hjul. Jan sa med ett leende: ”Kan det bli värre?” Det kunde det! Efter en
stund började det regna. Och inte var det nog med
det. Plötsligt blåste vagnen i vattnet och försvann
ner bland tången. Vi draggade efter den, utan resultat. Nu återstod bara att bära in flakarna. Vid
17-tiden var alla flakar och stegar på land. Och
fyra nöjda, blöta och frusna gubbar konstaterade:
”Vi grejade det!”
Hur stämde då rapporten som Sören hade gett
oss dagen innan? Den stämde exakt. På lördagen
blåste det styv kuling och vattnet hade stigit till en
extrem nivå. Hade inte Sören varit så uppmärksam på vädret hade vi inte hunnit rädda bryggan.
Tack Sören!

Här en bild på fyra blöta gubbar. Axel Bergenfelt, Jan Bäckström, Sören Elén och artikelförfattaren, vars keps blåste i sjön
men räddades av Axel.
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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

Välkommen till din närservicemack
HOS OSS HITTAR DU ALLT FRÅN:
•
•
•
•
•

Frukost-livs
Läkemedel
Bilvårdsprodukter
Bilbatterier och olja
Brasved

VARJE DAG
NYGRÄDDADE
FRALLOR
OCH
WIENERBRÖD

TILL
•
•
•
•

Hyrsläp
Gasol och kolsyrepatroner
Tvätthall
Däckverkstad – från nya till lagning och hjulbyte

”Gå inte över ån efter vatten”
Dana & Paul med personal
Nyhamnsläge Mack & Mat AB
Krapperupsvägen 99
Tel: 34 40 77

Öppetider
Mån – Fre
Lör & Sön

7 – 20
8 – 20
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Ytterligare upprustningar
av och kring väg 111
Åtgärderna längs med väg 111 genom byn fortsätter. Glädjande kan vi konstatera att
stora delar av de åtgärdsförslag och önskemål som byföreningens väggrupp lagt fram
till Traﬁkverket och kommunen nu håller på att uppfyllas. Till vintern ser vi äntligen
slutresultatet av dryga fem års lobbyarbete!
text och foto av joachim runesson

I skrivandets stund pågår färdigställandet av gångoch cykelvägen vid korsningen med Brunnbyvägen.
Gångtrafi kanter och cyklister får nu möjlighet att enkelt ta sig längs med vägen till samhällets olika delar.
Samtidigt moderniseras och tillgänglighetsanpassas
busshållplatserna i centrum. Därefter kommer det
att anläggas en gångbana på västra sidan av 111:an
från OKQ8 och söderut mot övergångsstället vid Peter
Lundhs Allé. Arbetena beräknas vara klara innan årsskiftet.
Utöver detta kommer Trafi kverket att bygga en tätortsport strax norr om samhället. Detta för att på
ett tydligt sätt uppmärksamma bilister norrifrån att
tätbebyggelsen börjar. Man har god erfarenhet av tätortsportar från andra vägprojekt, där dessa har fått
stor hastighetsdämpande effekt. Detta arbete beräknas genomföras under vintern.
Summerat är följande åtgärder nu utförda eller under
utförande:
•

Befi ntligt övergångsställe vid Peter Lundhs Allé
har försetts med mittrefug.

•

Befi ntligt övergångsställe vid Skonarevägen har
säkrats upp med mittrefug och kantstöd. Vägen
har breddats lokalt.

•

Gång- och cykelväg har byggts längs med väg 111
genom hela samhället.

•

Tätortsport byggs vid samhällets norra gräns.
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•

Busshållplatserna moderniseras och tillgänglighetsanpassas.

•

Gångbana anläggs väster om väg 111 från OKQ8
och söderut mot närmsta övergångsställe.

Varje insats har ökat trafi ksäkerheten för främst
gångtrafi kanter och cyklister. Sett tillsammans får
åtgärderna vägen, som tidigare uppfattades som en
genomfartsväg, att framstå mer som en bygata med
sänkt trafi ktempo som följd. Förhoppningen är även
att gemytligheten ökar som en följd av detta.
Sammanfattningsvis har vi fått en betydligt bättre, säkrare och trevligare trafikmiljö jämfört med hur det såg ut
för bara ett par år sedan.

Serveringsfš rslag

Skeppet - det lilla extra
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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Fotograf: Li Fernstedt

Smaskens på hamnen
Denna sommar har det varit extra roligt att gå ner till vår hamn. Hamnen har fått tillökning i form av en mycket trevlig kiosk. Den är sexkantig och röd med virta knutar.
av ingrid herrström

Första gången jag såg den märkte jag den knappt, så
bra smälter den in, men den syns också. Glada flaggor
och vita trädgårdsmöbler signalerar: servering!
Petter Jonsson och Li Fernstedt heter de som driver
kiosken. Petter är från Mölle och har tidigare med
sin far, Lars-Peter, varit verksam vid Kullens fyr och
i Mölle, bl a hade man Klubbhotellet och Mölleträdgården. De senaste 10 åren har Petter arbetat och arbetar
fortfarande i försäkringsbranschen, men egentligen är
Petter diplomerad kock utbildad i Göteborg bl a hos
Leif Mannerström och Li är fotograf.
Numera är de nog mest föräldrar till lilla Alice när inte
våffelkiosken kräver sitt.
Det har mest varit nyhamnsbor som har stannat till,
men även förbipasserande turister har låtit sig väl smaka av goda våfflor. För våfflorna är goda, det kan jag
intyga, men det är inte lönt att fråga om receptet för
12

det är ett hemligt specialrecept. Men våffelkiosken har
även annat att erbjuda: kladdkaka, glass, godis och
som dryck kan man välja mellan, kaffe, te och läsk.
Kaffe och våffla kostar 45 kr (35 kr utan dryck). Förutom klassikern, våffla med grädde och sylt, jordgubb
eller hjortron, kan man få matvåfflor med chèvre-honung-valnötter eller skinka-färskost-basilika-tomat.
Alltså något för alla.
Våffelkiosken har marknadsförts med annons i Nyhamnsbladet, kort i brevlådan och skyltar vid 111:an.
Dessutom fick man draghjälp av Helsingborgs Dagblad som skrev om tillstånd från kommunens miljö
och hälsa som saknades. Det hela berodde bland annat på ett missförstånd och kunde redas ut. På köpet,
med den i och för sig negativa artikeln, fick många
upp ögonen för den nya serveringen i byn.
En av sommarens höjdpunkter var när man bjöd de
boende på Nyhamnsgården på våfflor - för det fick

Konserter
i bygden

Söndag 5 december kl 16.00 och 16.45
Adventskonsert med Brunnby Kyrkokör på Krapperup.
Måndagen den 13 december
Kl 14.30 Luciatåg på Nyhamnsgården med Pax.
Kl 17.00 Luciakonsert på Krapperup
med Amicitia och Caritas.
Kl 19.00 Luciahögtid i Brunnby kyrka
med Amicitia och Caritas.
Söndagen den 19 december kl 16.00
Julkonsert i Brunnby kyrka med Brunnby Kyrkokör,
barn- och ungdomskörerna, Andreas Landin, baryton,
Stråkkvartett – Elin Paulsberg, violin, Karin Samuelsson,
violin, Emma Ögren, viola, Charlotta Weber Sjöholm,
violoncell. Olof Tholander, orgel.
OBS! Portarna öppnas kl 15.30.

Fotograf: Li Fernstedt

man Dagens Ros i HD, stoltheten hos Li och Petter
går inte att ta miste på.
Nästa sommar är det dags att grädda våfflor igen i
Nyhamns hamn – det mesta kommer att vara sig likt,
eventuellt kommer man att ha kulglass, men annars
inget nytt. De 14 sittplatserna kommer att vara kvar,
det är precis lagom tycker de, sen är det upp till oss att
fylla stolarna – det hänger på oss nyhamnsbor. Nästa gång ni fikar i våffelstugan passa på att stoppa en
slant i Tångfondsbössan, för Petter och Li samlar in
till byföreningens tångrensning – det är ju så det ska
fungera i en liten by.
Vi är nog många som tänkt att det vore trevligt med
en servering eller krog på hamnen och nu har vi silllagrillning på sommarfredagarna och våfflor under
några sommarveckor – visst har vi det bra!
Vad det verkar kommer Li, Petter och Alice inom ett
par år att flytta permanent till huset på Krapperupsvägen, som det är nu flackar de mellan Göteborg och
Nyhamn

Julafton
Kl 11.00 Jul vid krubban i Mölle kapell,
Marianne Kronholm, Pax och Amicitia.
Kl 14.00 Julbön i Arilds kapell, Michael Hoff.
Annika Fransson, solosång.
Kl 16.00 Julbön i Brunnby kyrka, Marianne Kronholm.
Annika Fransson, solosång.
Kl 23.30 Midnattsmässa i Mölle kapell, Michael Hoff.
Suzanne Ingvaldson, flöjt.
Juldagen – kl 7.00
Julotta i Brunnby kyrka, Michael Hoff, Brunnby Kyrkokör.
Annandag jul – kl 16.00
”Julens sånger och psalmer” i Mölle kapell,
Marianne Kronholm, Ad Libitum.
Nyårsafton – kl 16.00
Nyårsbön med musik i Brunnby kyrka, Marianne Kronholm, Carl Petersson, piano och Estera Rajnicka violoncell.
Trettondedag jul den 6 januari – kl 16.00
”Gläns över sjö och strand”. Musikgudstjänst i Brunnby
kyrka med kör, Anna Rynefors och Erik Ask-Upmark.
Söndagen den 16 januari kl 18.00
”The Sound of Gospel” One Nation med Jonas Engström
i Mölle kapell. Entré 80 kr.
Onsdagen den 26 januari kl 18.30
Konsert med Höganäs Musikkör i Brunnby kyrka.
Kyndelsmässodagen – 6 februari kl 16.00
”Levande ljus- och musiskhögtid i Brunnby kyrka med
konfirmander, barn och körer.

Vi hälsar dem hjärtligt välkomna till byn.
13

#3 10

NyhamnsBladet
… Riksskådespelaren från Nyhamnsläge – forsättning från första sidan

av ingrid herrström

David Weiss som Isadoro i Gruffet i Hamnen.

Foto: Marielle Andersson Gueye

var just det faktum att vi satt utomhus och prisade
vädrets makter.
Dagen efter att jag sett föreställningen får jag träffa
David Weiss. Kvällen före vara han Isodoro, domarsuppleanten, nu är han David, skådespelaren.
David var verkligen trovärdig och inlevelsefull i sin
roll han VAR domarsuppleanten, men så är han ju
ett proffs. Men i föreställningen kvällen innan var
ensemblen blandad – både proffs och amatörer uppträdde – det fi na med en blandad ensemble är att man
ställer samma krav på båda grupperna, man undantar
inte amatörerna med ursäkten att de är just, amatörer.
Det är just det som är det bästa med en fri teatergrupp.
Under sommaren ger man 25 föreställningar av Gruffet på hamnen, varav endast ett fåtal fått ställas in,
bra med tanke på att man spelar utomhus och sommarvädret inte alltid går att lita på. Teaterformen är
Comedia dell Arte – där man låter åskådarna bilda
fond och samspela med i föreställningen. Regissör,
och en duktig sådan enligt David, har Martha Westin
varit. Sedan ett antal år är Martha sommarboende i
Lerhamn. En annan duktig regissör är Susanne Osten
– som arbetar med kollektiva teatergrupper.
David är 30 år och bördig från Nyhamnsläge, närmare bestämt från Fullriggarevägen.
Han är profesionell skådespelare, utbildad i Malmö
och Stockholm, färdig blev han 2004. Nu arbetar han
som frilans i Stockholm. Under sin teaterkarriär hittills har David spelat på Dramaten, Unga Klara och
med Riksteatern. Men David har också gjort fi lmroller, i fi lmen Hata Göteborg och i fi lmen Se upp för dårarna – den senare, regisserad av Helena Bergström.
Drömmen för David är att spela många olika roller och på så sätt undvika typecasting, som innebär
att man alltid förknippas med en viss typ av roller.
14
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Teaterförfattare som David gillar är Shaespeare, Woycek och Brecht.
Jag frågar David om det är en fördel eller en nackdel
att komma från Skåne – både och säger David. Normen är neutral och det kan man förstå, lättast om allt
ska förstås av alla.
David har haft tur med jobb, vilket inte alla har.
För nästa år ska han turnera mellan olika ungdomsgårdar där han ska agera samtalsledare med utgångspunkt från olika fi lmer där olika etiska frågor tas upp.
Lika glad som jag var efter föreställningen i somras,
lika nöjd känner jag mig nu när jag tänker på den
– sommarens varma känsla dröjer sig kvar. Och vi i
byn kan stolt sträcka på oss – vi har en duktig skådespelare från byn och vi önskar honom all framgång,
nej förresten: break a leg!

16

Foto: Marielle Andersson Gueye

Irma Bergman (intervjuad i artikeln, till höger i bild) pustar ut efter en teaterföreställning tillsammans med kompisen
Hedda. Foto: Marielle Andersson Gueye

Intervju av en av de lokala skådespelarna, Irma Bergman 8 år.
Hur kom det sig att du var med?
Mamma frågade eftersom hon hade blivit tillfrågad.
Jag sa ja.
Första gången vi kom dit fick vi mäta ut kläder och
övade. Det är svårt att förklara hur man övar vi skulle
mest inte säga nånting. De sa till oss vad vi skulle säga
då och då. Jag var nervös första gången. Jag skulle
inte säga nånting, men jag var bara nervös. Det kurrade i magen och jag var rädd.

sade mig var en klänning. En blå. Jag vill gärna spela
mera teater. Vi träffades före teaterföreställningarna
och hade uppvärmning. Då tränade vi rösten och
gjorde solhälsningen. Martha var snäll. Jag kommer
ihåg hur hon pratade. Det finns ett teaterläger som jag
skulle vilja gå nästa år.
Den sista frågan gick till Anna Svensson, Irmas mamma:

Gick det bra första gången?

Vad var det bästa med att Irma var med?

Ja, när jag skulle gå in kändes det kurrigt men sen
kändes det som vanligt

Det stärkte självkänslan och övervinna nervositet.
Det var kul att se att Irma växte med uppgiften. Hela
byn levde upp det var ett bra initiativ att ha teatern i
byarna. Det kom säkert också mer ny publik. Teatern
var rolig och interaktiv, och det var väldigt kul att se
byns gubbar sitta med på bänken. Det var också roligt
att se att barnen i byn var där varje kväll och lärde sig
alla sånger utantill, och som dom sjöng resten av sommaren. När Cilla i teatern står ensam på scenen och
frågade varför ingen tyckte om henne så hördes Adrians röst från barnpubliken ”Men jag tycker om dig!”.
Snacka om folklig teater! Det kanske inte bara är Irma
som har fått teaterdrömmar efter den här sommaren…

Vad gjorde du på scen? Vad var roligast?
En gång när vi skulle gå in och skrika: ”Blod, blod,
dom kommer att döda varann!”, det var roligast! Slutet var också kul, sista teatern kom en gäst på motorcykel! Det var gästen och körde nästan över oss. Han
var med innan och hade en låtsashäst men den gick
sönder, så kom han in och sa: ”Jag hade hittat en ny
häst”.
Vill du spela mer teater?
Ja, det är roligt att spela. Allt tillsammans. Det tråkigaste är att det var tunga kläder. Jag fick inte välja
kläder själv, man fick de som passade. De som pas-
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Sillakvällar
i Nyhamn

Ni som strosat förbi Nyhamns hamn en
fredagskväll under sommaren kanske undrar vad som står på – alla dessa människor som sitter och äter, pratar och umgås
i största allmänhet – men här ﬁnns väl
ingen krog?
Nej så är det, men ni har stött på en
mycket uppskattad företeelse: Sillakväll i
Nyhamns hamn.

text och foto av axel bergenfelt

Sedan ett flertal år har man i hamnen organiserat servering av smörgåsar med sill stekt på glödbädd, med
hackad lök och specialdressing, förutom inlagd sill
och så korv med bröd för den som så önskar. Det serveras också kaffe och kakor. De flesta tar med sig egen
dryck och ibland egen duk till bordet och sen slår man
sig ner där det fi nns plats. Ett otvunget umgänge uppstår till följd av att man nästan alltid hamnar i olika
sällskap och därmed möter man människor som man
kanske aldrig träffat förr. Trots att Nyhamn är en
ganska liten by så fi nns här många man inte känner
och då vi i stort saknar naturliga mötesplatser som en
krog eller en pub, har det visat sig att dessa kvällar
rönt stor uppskattning.
Det började på ett initiativ av Lennart Ahlberg som
tillsammans med bl.a. Mats-Ola Wessman såg till att
det hela kom igång. Sedan dess har det hänt en del.
Den ideella föreningen Hamnens Vänner har bildats
för att hantera dessa aktiviteter liksom midsommarfi randet vid hamnen. Just i år har Hamnens Vänner
även organiserat kringverksamheten i samband med
att Krapperupsteatern spelade komedin ”Gruffet” under fem kvällar i juli.
18

Byalaget har satsat en vacker slant på att renovera
Ruffen med nytt pentry, kyl och frys, nytt vatten och
avlopp och Hamnens Vänner har skaffat en ny rejäl
grill och mycket annat som krävts för att kunna sköta
Sillakvällarna på ett bra sätt med stor tonvikt på god
hygien och god organisation. Dessutom har alla nödvändiga tillstånd från bl.a. hälsovårdsmyndigheten
kommit på plats.
Det är många som varit engagerade under dessa kvällar och ställt upp med att steka sill, bre smörgåsar,
koka kaffe och sälja lotter. De som styrt upp verksamheten på ett förtjänstfullt sätt, organiserat allt som
skulle göras, kollat hygien och livsmedelshantering
samt ställt upp under samtliga kvällar är Kaj och Marita Arenbo – men de har haft god och glad hjälp ifrån
många andra som känner starkt för både hamnen och
dessa kvällar med trivsamt umgänge.
Uppskattningen har varit stor och Hamnens Vänner
har kunnat genomföra sju av de åtta planerade Silllakvällarna – endast en har fått ställas in på grund av
dåligt väder. Som mest har vi räknat till närmare två
hundra personer under en kväll! Lite färre blev det

förstås under sensommaren då många sommargäster
åkt härifrån, men ett nittiotal under sista kvällen den
27 augusti är ett mycket gott resultat.
VARFÖR GÖR HAMNENS VÄNNER DÅ DETTA?
Jo, dels är det en ideell insats för att främja umgänget
och därmed sammanhållningen i Nyhamn och dels är
det för att dra in pengar till underhållet av Nyhamns
hamn. Till både nytta och nöje har många samverkat
under denna sommar och Hamnens Vänner kommer
att kunna bidra till underhållet av hamnen och hamnområdet med en icke föraktlig slant.
Vi längtar redan efter nästa säsong och hoppas att
många i byn som ännu inte upptäckt denna trivsamma företeelse, redan nu bokar in nästa sommars fredagskvällar mellan kl. 18 och 21 för att delta i Sillakvällarnas otvungna gemenskap.

Kom och drick
julglögg i hamnen
– Ny tradition i December månad
Andra söndagen i advent, 5 december,
mellan kl 16–18 strålar det av jul och doftar
glögg och pepparkakor i ruffen i Nyhamns
hamn.
Då serverar nämligen Hamnens Vänner
(som också står för sillstekning och midsommarfirandet i hamnen) glögg till stora och
små till självkostnadspris. Alla som vill, är
välkomna att prata bort en stund med andra
Nyhamnsbor och köpa lotter med julchoklad
som vinster.
En perfekt början eller avslutning på
söndagspromenaden – och kanske starten
på en ny liten tradition i vår fina hamn.

Välkommen!

Hos oss hittar du:

Öppetider
Tisdag – Fredag 12 – 18
lördag – Söndag 10 – 15

Snittblommor, Binderier
Växter, ute & inne
Textil
Gravsmyckning
Jord & Tillbehör
Inredning, ute & inne
Julgrupper, m.m.

Gratis leverans av binderier
till alla kyrkor i Kullabygden

Varmt välkomna
till oss i Görslöv
Görslövs byaväg 27 (väg 112, vid Jonstorp)
0707-41 48 59 • www.purplelIVInG.Se
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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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Nu är det dags att serva gräsklipparen in för våren hos
GRÄSKLIPPARSERVICE
Jobbigt? Smutsigt? Inte nu längre!
Jag tar hand om din gräsklippare
när säsongen är slut.
En ordentlig rengöring gör att gräsklipparen håller längre.
Välkommna!

TEL: 042-126870
WWW.GRASKLIPPARSERVICE.SE
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Jag hjälper dig att få loss spända
muskler och få ny energi

Ar
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För tidsbeställning
tel. 34 48 26

g
rin
e
l
ofi
p
Pr goty
Lo

ta
Ka

Hos mig kan du även få
varm stenmassage
som är mycket avslappnande

ng

Yvonne Bertilsson

Dipl. Homeopat, Zonterapeut & Massör

Ring 0768 97 98 99 eller maila till lise@enlise.dk
(Jag bor i Nyhamnsläge)

An
no
ns
e ri

TA HAND OM DIG
DU ÄR DIN KROPP

Annons till
Nyhamnsbladet?

Eleshultsvägen 37
Nyhamnsläge
yvonnebertilsson@telia.com
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Grafisk design
företagsprofiler & logotyper
Styling inför fotografering

*ENNYS (ÍRVÍRD

Fotografering
Produktformgivning
hantverk & industri

Telefon:
042-34 46 61

Design av vipprodukter

… ppettider:
Tisdag-torsdag 9-18
Fredagar 9-17
Lš rdagar (jŠ mn vecka ) 9-13

M O N I C A PA L M Q V I S T
Formgivare,kreatör & stylist
monica.palmqvist@tele2.se
www.monicapalmqvist.se
042 34 50 60

Krapperupsv. 115, NYHAMNSL€ GE

Vi hälsar gamla och nya deltagare välkomna till
vårterminens kurs i KUNDALINIYOGA och MEDITATION.
I yogan ingår varierande yogaövningar som anpassas
efter deltagarnas individuella förutsättningar. Varje pass
innehåller även andningsövningar.

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
BrŠ nnerigatan
b, 263 37 Hš ganŠ s
Tel: 042-34 09 71 Fax: 042-35 27 40
Tel: 042-34
09 71
Fax: 042-35 27 40
E-post
info@habygg.com
E-post info@habygg.com
Ny- till- och

ombyggnader
Ny- till- och
Ny- till- och
ombyggnader
ombyggnader

Start:

18 jan 2011

Tid:

Tisdagar kl.18.30 – 20.00

Plats:

Nia studion, Verkstadsgatan Höganäs,
(bakom Mölle fiskrökeri)

Kostnad: 1300:- för 10 tillfällen, 800:- för studerande.
Anmälan & info:
Yvonne Bertilsson, cert. yogainstruktör
tel. 34 48 26, yvonnebertilsson@telia.com
Mia Håkansson, cert. yogainstruktör tel. 34 40 42
Varmt välkomna
Yvonne & Mia
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Må bättre!

Go’ Jul
X-pris på
barnklippning.
Var 10 barnklipp
är gratis

Är du stressad eller bara trött och lite sliten?
Symtomer på det kan vara huvudvärk, orolig mage,
insomnia, nedstämdhet m.m.
Med akupunktur och shiatsu kan jag utan biverkningar
lindra dina besvär och återställa din balans.

Ö ppn i n gSerBj u dAn d e

Nyhamns Saxen

Köp tre behandlingar,
Betala för två.

34 51 77

Eva Svensson

Implantat –

Anna Svensson . Br uksgat an 26 . Höganäs . Tel 0705-98 76 61
info @ annasakupunk tur.se . w w w.annasakupunk tur.se

Från förlorade tänder till god tandhälsa.
Allmäntandvård

Välkomna!
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Kära läsare och annonsörer,
–gamla som nya!
Som ett led i Nyhamnsbladets utveckling har redaktionen beslutat att annonsering i
bladet skall begränsas lite.

Ni läsare har uttryckt att det har varit lite för mycket
annonser i Bladet, att det börjar likna ett rent reklamblad. Detta håller vi med om, så därför kommer
här nedan information om hur vi har tänkt göra from
nr 1 - 2011 och framåt.

De annonsörer som sedan tidigare har signat sig för
vårt ”Annonsera 3 nummer, få 20% rabatt” kommer
naturligtvis att få dessa annonser i bladet som avtalat. Men efter den perioden är över så ber vi er att
kontakta oss för en ny överenskommelse.

NYHAMNSBLADET BEHÖVER ER!

MVH
Redaktionen

Den här utformningen kan bara gå i lås om ni i byn
hjälper till med att skicka in redaktionellt material.
Men vad är då redaktionellt material? Jo, det är nästan precis vilka slags artiklar eller bilder som helst.
Vad vill ni ha sagt? Har ni någon anekdot om något
som har hänt i byn nu eller då?
Vill ni informera om någon/något? Berätta om någon/något? Trevligt eller otrevligt? Något härligt,
roligt skvaller som kan vara av intresse för läsarna?
Nybygge av något?
Ja, ni förstår säkert vad vi menar, skriv, skriv, skriv och
skicka in er artikel om det som ni tycker skulle vara
med i vår fina tidning.
NYA ANNONSERINGSPOLICYN
I fortsättningen kommer vi att begränsa oss till följande storlekar på annonser (B=bredden, H=höjden):
1/2 sida – format B: 178 x H: 120 mm – 800:- kr
1/4 sida – format B: 86 x H: 120 mm – 600:- kr
1/8 sida – format B: 86 x H: 58 mm – 400:- kr
Annonserna skall i fortsättningen fylla max 1/3 av
tidninge och max 8 sidor per tidning. Detta innebär
att alla ni som vill annonsera, väldans gärna kontaktar oss på bladet för vidare annonsering.
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Ta möjligheten
att spela boule
i Nyhamnsläge
Nyhamn har ytterligare en aktivitet
att foga till sitt register, och möjlighet
till rekreation och många intressanta
möten står till buds.
I Klätterskogen, norr om Nyhamnsgården finns sedan länge en boulebana.
Den har länge stått oanvänd och väntat på att tas i bruk.Det enda kravet är
att boulebanan sköts.
Kontakta oss i styrelsen om du är 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.
O
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skribenter
Ingrid Herrström, Axel Bergenfelt, Vaike Fors, Olof
Suneson, Gunnar Gunnarson, Gustaf Danielsson,
Joachim Runesson
Tryck
www.exakta.se
Annonser
Lukas Östberg
Tel: 0708 20 67 90, lukas.ostberg@gmail.com
Layout
Lise Hougs Östberg
Mobil: 0768 97 98 99, lise@enlise.dk
Hemsidan www.nyhamnslage.nu
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Fotografer
Marielle Andersson Gueye, Gunnar Gunnarson,
Axel Bergenfelt, Gustaf Danielsson, Barbro Hallin,
Li Fernstedt, Joachim Runesson
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Redaktör
Ingrid Herrström
Tel: 34 42 27, ingridherrstrom@gmail.com
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NyhamnsBladet

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.

ya

annonsering
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ANNONsPRISLISTa (ex. moms)
Format

Pris

1/2 sida
1/4 sida
1/8 sida

178 x 120 mm
86 x 120 mm
86 x 58 mm

Format:
Färger:

A4 – 210 mm x 297 mm
4+4 CMYK

800:–
600:–
400:–

För annonsering kontakta:
Lukas Östberg
Tel: 0708 20 67 90
eller maila till lukas.ostberg@gmail.com
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Kransar till
vardags och fest
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Jag säljer även
material och granris
för tillverkning av
din egen dörrkrans

GB Kransar i Nyhamnsläge
–inspirerad av naturen och årstidarna
Mobil 0707- 205850

Öppet
onsdagar
12-18

www.gb-kransar.se

och efter
överenskommelse

Eleshultsvägen 41, 26041 Nyhamnsläge

