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Lena Cronström på stranden i Nyhamnsläge. Fotograf: Marielle Andersson Gueye

Nobelprisdiplom designas i Nyhamnsläge!
av axel bergenfelt

Det är höst. Idag blåser det kuling från väst och bränningarna lyser vita vid grunden utanför Nyhamn. Kullaberg syns lite diffust i fjärran och det dånar i tallarnas barrkronor. Saltröken driver i vinden över heden.
Den lägger sig som en gråaktig hinna på alla fönster.
Så även på Lena och Örjan Cronströms fönster på huset på Ljunghedsvägen i södra delen av Nyhamn, den
som kallas Backarna. Här, med utsikt över heden, havet och himlen, fi nner Lena inspiration till sitt konstnärliga skapande. Hon har sysslat med sin konstutövning på lediga stunder under de åren då arbete, familj

och hund tog den mesta tiden i anspråk, men under de
senaste tio åren har Lena kunnat ägna sig mera ostört
åt sitt stora intresse. Kontinuitet i det konstnärliga arbetet och tänkandet ger resultat – och det märks!
Att det är höst betyder också att det börjar närma sig
tidpunkten för utdelning av årets Nobelpris – namnen
på dem som skall äras har löpande kungjorts under
oktober medan prisutdelningen sker den 10 december.
Detta är som bekant en högtid som tilldrar sig hela
världens intresse. Allt är förberett i god tid och brukar
Läs mer på sidan 3 och 4

… Nyhamns
tidiga historia

Ska vi leka?
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Kära läsare
Sedan förra numret av Nyhamnsbladet har vi tagit ett rejält
kliv in i hösten – trots att det idag (1/11) varit uppåt +14 grader och stilla. Men dagarna har blivit märkbart kortare och
mörkret kryper på redan vid 17-tiden. Ja, det märks förstås
extra mycket då vi nyss ställt om klockorna till vintertid,
eller normaltid som det ju faktiskt är.
Om två månader är det den första dagen på år 2012 och då
har dagarna redan börjat bli längre sedan någon vecka, så
på så vis har vi ju redan ”det värsta” bakom oss!
Badbryggan tog vi upp i två steg i år. I mitten av september
tog vi upp stegarna och den yttre delen av bryggan (tack
Jan Malmberg för din insats!) och flotten bogserades till
hamnen och drogs upp. En månad senare togs ”pensionärstrappan” och resten av bryggan upp. Den gången blev
det god uppslutning och Byföreningen bjöd på kaffe och
grillad korv med bröd som tack. ”Tvåstegsarrangemanget”
blev uppskattat då det gav de mest hängivna badarna en
”extra” månad att njuta av de höstliga baden.
I förra numret av Nyhamnsbladet uppmanade jag folk i
Nyhamn att höra av sig och säga vad de tycker om att dra
111:an öster om byn. Det har resulterat i ett vykort (”ja” till
en östlig dragning) och ett par e-mail där det fi nns röster
både för och emot. Vi i styrelsen blir av detta inte mycket
klokare på hur opinionen är i byn och kommer tills vidare
alltså inte agera i frågan.
Det kan vara så att frågan om 111:an har drunknat lite i
den debatt som har blossat upp när det gäller planerna att
bygga på två våningar på bankhuset och en våning på ”grillen” (pizzerian). Här har en mängd privatpersoner agerat,
både sakägare och andra, och framfört klagomål till både
Byföreningen och olika kommunala instanser. Samtidigt har vi i Byföreningen också tagit del av åsikter från
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Nyhamnsbor som tycker att det behövs fler hyreslägenheter
i byn och att planerna är välkomna.
Byföreningen är inte sakägare (dvs äger ingen fastighet i
anslutning till bankhuset) och kan inte heller i denna fråga
tydligt säga var opinionen i Nyhamn ligger och har därför
inte agerat här heller. Att enskilda bybor framför sina synpunkter, för eller emot, till kommunen eller byggherren,
känner vi dock stor förståelse och sympati för. Saklig info
kan inhämtas på www.hoganas.se. Skriv ”Detaljplan för
Eleshult 1:11” i sök fältet längst upp i höger hörn.
Arbetet med ortsanalysen fortskrider och börjar anta sin
slutliga form. I slutet av året skall arbetet ställas ut i byn
och Nyhamnsborna skall få tillfälle att kommentera och
komplettera det som producerats. Synpunkter som kommer att vävas in och bli en del av det färdiga arbetet som
skall vara klart den 1 mars 2012. Analysen skall utgöra en
bild av hur Nyhamn är idag och tjäna som utgångspunkt
för framtida planering.
Vi har alla nåtts av den tråkiga nyheten att ”Macken” kommer att läggas ner i augusti/september 2012. Detta till följd
av ändrade kommunala krav i kombination med en ovilja
av OK/Q8 att hjälpa till med fi nansieringen av de åtgärder
som måste till för att leva upp till dessa krav. Det fi nns en
förslagslåda på macken där Paul och Dana gärna tar emot
friska idéer på vad man kan använda macken till i framtiden – hjälp dem gärna med kreativa förslag!
Á propos kreativitet – en riktigt kul nyhet som vi fick reda
på för en tid sedan och som skildras mera utförligt i detta
nummer av Nyhamnsbladet: Uppdraget att utforma diplom
för Nobelstiftelsen under de närmaste tre åren har gått till
Lena Cronström i Nyhamn! Kemipriset i år, fysikpriset år
2012 och ekonomipriset 2013. Visst är det fantastiskt!

Till den söta tanden
Stort grattis, Lena!
Vi har funderat över detta att det saknas en riktig samlingslokal i Nyhamn – förr fanns Brunnbygården men den blev
vi av med i kommunsammanslagningen för länge sedan.
Vissa uppgifter säger att kommunens hus på Skonarevägen
snart blir ”ledigt” – kanske det kan vara ett alternativ. Har
ni förslag och synpunkter så hör gärna av er!
I november sätter vi upp julgranen i Brunnbykorset - en 8
meters. Alla vet kanske inte att Byföreningen ”köper” ett
paket av kommunen som innebär de sätter upp en 8 metersgran med belysning och plockar ner den när det är dags.
Den 4/12 är det glögg på hamnen i Hamnens Vänners regi
och sen får vi sitta vid tända ljus och hoppas att vintern inte
blir alltför bister. Under tiden samlar vi idéer för artiklar
till nästa Nyhamnsblad som vi räknar med kommer ut i
maj. Den som under långa mörka vinterkvällar känner för
att skriva om nytt eller gammalt i byn är hjärtligt välkommen att fatta pennan och skicka in sitt bidrag till redaktionen för Nyhamnsbladet.
I mars kommer Byföreningens årsmöte och då ett par ledamöter flaggat upp för att de inte längre har möjlighet att
delta i arbetet vill vi uppmana dem som känner för att engagera sig i Nyhamn och Byföreningen att kontakta styrelsen för att ge sig till känna – ni behövs!
God Jul, Gott Nytt År och väl mött till våren!
Axel Bergenfelt
Ordförande
i Nyhamns Byförening

inGeFÄrsPePParkakor
Ca 15 st
50 g smör
1 msk angenämt malen ingefära
1 tsk rivet citronskal – akta fi ngrarna!
½ dl ljus sirap
½ dl socker
1 ägg från lokal handel
¾ tsk bikarbonat
3 ½ dl mjöl
1. Blanda smör, ingefära och citronskal
– till ljuv julemusik…
2. Koka upp sirap och socker i en separat
röd kastrull & häll den heta smeten över
smörblandningen och rör till smeten är kall.
3. Tillsätt ägget.
4. Blanda bikarbonaten med mjölet
och häll ner detta i smeten.
5. Låt smeten vila sin skönhetsvila i kylen över
natten, snyggt inlindad i folie.
6. Ta fram degen och låt den bli mjuk.
7. Arbeta degen smidig med dina nytvättade
fi na labbar.
8. Kavla ut degen till, det tydliga ordet,
lagom tjocklek.
9. Ta ut mått på kakorna dvs gör så stora el
små kakor som du själv anser trevligt.
10. Lägg på bakplåt.
11. Grädda i ugnen 8-10 minuter i 200 grader eller tills kakorna fått den där sköna
solbrännan.
Bjud dina kära o nära
på en dans o goda ingefärspepparkakor!

God jul!
Vi ses till

Glögg
i Hamnen

Söndag den 4:e december
kl. 16 – 18
Hamnens vänner

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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… Fortsättning från framsidan

så svaret blev ”ja”. Uppdraget blev att skapa konstverk
för diplomen i kemi 2011, i fysik 2012 och i ekonomi
2013.
Att utforma Nobeldiplom är inget en konstnär kan ansöka eller tävla om utan KVA och Nobelstiftelsen måste ha uppmärksammat något tidigare verk Lena gjort.

Fotograf: Marielle Andersson Gueye

fungera perfekt – man har ju i Nobelstiftelsen en 110årig erfarenhet att luta sig emot.
Pristagarna får ära, pengar och ett diplom, gästerna
en högtid och ett minne för livet och alla en strålande
middag och högklassig underhållning.
Hur och av vem eller vilka Nobelprisdiplomen har
utformats och skapats är kanske något som inte alla
känner till. Det är Kungliga Vetenskapsakademien i
Stockholm som tillsammans med Nobelstiftelsen hanterar den uppgiften. Varje år utses ett antal konstnärer som får uppdraget att utforma den vänstra delen
av diplomet. På den högra står en text och förstås pristagarens namn, allt utfört av några av världens bästa
kalligrafer (alltså konstnärliga formgivare av bokstäver, typsnitt). Själva diplomet är som en bok utan sidor i och är inbunden av pergament (specialbehandlat läder) med pristagarens monogram i guldtryck på
framsidan.
Inför Nobelprisutdelningarna 2011, 2012 och 2013
vändes Kungliga Vetenskapsakademiens (”KVA”) och
Nobelstiftelsens blickar mot Nyhamnsläge (!) och
Lena Cronström. I februari i år blev hon kontaktad
av KVA och det bestämdes att representanter från
KVA skulle komma och besöka Lena i hennes ateljé
i Nyhamn. På plats undrade de om hon var intresserad av att medverka till att utforma konstverk i vissa
Nobeldiplom och det var förstås ett hedersuppdrag,
4

Hon påbörjade sin konstnärliga utbildning 1961 och
har sedan dess utbildat sig kontinuerligt, eller i alla
fall när tiden har medgivit det, för sin egentliga försörjning har hon skaffat sig genom sitt arbete som lärare i naturvetenskapliga ämnen.
Lena har deltagit, som en av flera, eller ensam, i ett
stort antal utställningar genom åren. Man får anta att
hennes verk har uppmärksammats av KVA’s och Nobelstiftelsens representanter men utan att de låtit henne veta något. Överraskningen och förtjusningen över
det telefonsamtal i februari som ledde fram till detta
hedersamma uppdrag måste ha varit monumental!
Den som ”spetsar ögonen” lite extra framför TVn den
10 december kanske kan få se Lenas verk först i Kungens hand och sedan i kemipristagarens.

Lenas tankar om måLeri
Lena Cronström gillar starka färger och uttrycker
sig genom akvarellmålning, målning på textil (olika
kvaliteter av siden) och en speciell sorts glaskonst som
kallas glasfusing (sammansmältning av oblåst glas,
ibland i kombination med metaller eller kemikalier)
och som har sina rötter i de antika Egypten och Rom
ca 2000 år f.Kr.
Hon ser en stark utmaning i en tom målarduk – den
kan utvecklas till en obalanserad målning som ingen
kommer att minnas eller till ett mästerverk som fascinerar betraktaren och går till historien. Hennes målningar präglas av tydliga färger och kontraster mellan
dem och tyngs inte av små detaljer. Lena säger själv
att: ”Perfektion är fulländningens fiende” och hennes
verk lämnar alltid utrymme för betraktaren att själv
fullborda det slutliga intrycket.
Kanske det kan förklara en mening som jag hittar på
hennes hemsida (www.cronstrom.net) ”En målning
är en hemlighet om en hemlighet, ju mer du ser – desto mindre får du veta…”
Lena tänker nästan alltid på sitt måleri, när hon reser,
påtar i jorden eller blickar ut över det stormiga havet
utanför huset i Nyhamn. Fantasin tar aldrig ledigt!
Nyhamns Byförening gratulerar hjärtligt till det hedersuppdrag som Lena fått av KVA och Nobelstiftelsen och önskar LYCKA TILL! Vi känner också att vi
alla kan vara stolta över att ha en så framgångsrik representant för de kreativa ”fria händer” som finns här
i Nyhamn.

Lena Cronstöms i sin atelier i Nyhamnsläge med ett exempel på
hur hon provar sig fram till den
färg och form ett diplom till Nobelprisen i kemi 2011, i fysik 2012
och ekonomi 2013 kan se ut

Fotograf: Marielle Andersson Gueye
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Skrönor, spekulationer och sanningar
om Nyhamns tidiga historia
Hur Nyhamn blev Nyhamnsläge har Olof Suneson förklarat så här:
”Vår bys namn var ända från 1700-talet fram till 1910 Nyhamn. När Möllebanan var
klar och vi ﬁck ett stationshus med postkontor, beslutade Statens Järnvägar och Kungliga Post- och Telegrafstyrelsen att byn skulle heta Nyhamnsläge. Tillägget läge var ett
beslut som kom från Stockholm, eftersom namnet Nyhamn fanns på ﬂer ställen i landet. Det var ganska smart skapat. I Linnés Skånska resa ﬁnns Mölleleje och Arildsleje.
På andra sidan sundet fanns exempelvis Gilleleje. Att Linné använde det danska ordet
leje och inte det svenska ordet läge, berodde på att dåtidens skåningar fortfarande
var danskar.”
av redaktionen

Men hur var det innan dess då och hur började det
hela? Olika historieintresserade Nyhamnsbor har
framfört teorier, ibland olika och ibland i vart fall likartade men ingen tycks veta riktigt säkert och sannolikt har mycket fakta gått förlorade i historiens dimslöjor.
Redaktionsgruppen för Nyhamnsbladet har efter bästa förmåga sammanställt en del skrönor, spekulationer och sanningar om Nyhamns tidiga historia. De
gör inte anspråk på att teckna en korrekt bild av det
förflutna men kan förhoppningsvis vara av intresse
ändå.
sLottet, HaVet oCH BÖnDerna
På Krapperup fi nns en tavla över fäladsmarkerna i ett
flertal Nordvästskånska socknar belägna i ”Malmöhus Höfdingedöme och Luggude Härad”. Kartan är
ifrån åren kring 1757. Här fi nns, där Nyhamn nu ligger, inga hus alls men en bekant kustlinje som namnger Stora Skär, Lilla Skär, Sänkan (på Fäladen mot
Lerhamn), Lerhamns Öhr, Lerhamn osv. Men ungefär där hamnen nu ligger står det dessutom ”Skittenbjära” och där Svarta Hallar syns, i början av Fäladen,
står ”Brynekos”. De tycks ha varit de första namnen
på vad som kom att bli våra tiders Nyhamnsläge. Men
vad betyder de?
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”Skittenbjära” skrivs i andra sammanhang som ”Skidengiera” (andra likartade stavningar förekommer
också). Det tycks råda viss enighet om att ”skitten”
eller ”skiden” betyder skitig alltså smutsig och det
räcker kanske med att gå ner till stranden efter det att
en storm vräkt upp berg av tång på stränderna från
hamnen och ner till Stora Skär, för att förstå. Särskilt
om den fått ligga där och ruttna ett tag…
Bönderna i Bräcke och Skättekärr tog gärna upp tången som gödsel på åkrarna och med tiden blev till och
med tångtäktsvägar utstakade. De gick ända ner till
stranden och ett tydligt exempel är Lilla Skärsvägens
förlängning västerut.
Vissa lantbruksfastigheter öster om Nyhamn hade
ända intill våra dagar också smala markremsor som
började långt österut och gick ända ner på stranden.
Någon enstaka rest av dessa fastighetsbildningar fi nns
kvar än idag.
De som då kom till stranden för tången passade också
på att dryga ut försörjningen med fiske. Man byggde
så småningom också enkla skjul av pinnar och tång
för att förvara sina fiskedon i där nere.
Den som först byggde ett riktigt hus i Nyhamn var
Jöns Öfverberg och han byggde 1778. Efter det bygg-

Kartan, som fotograferats av, används i detta sammanhang med tillstånd av
Intendenten på Krapperup, Eva Liljenberg-Ohlsson

des några enstaka till men när så enskiftet kom i början av 1800-talet kom Kungligt påbud att bönderna i
Skättekärr och Bräcke (liksom förstås i övriga Sverige)
skulle flytta ut till sina marker istället för att gårdarna
låg i en klunga och markerna ofta låg långt därifrån.
Då ökade antalet hus och var år 1820 uppe i 20 stycken. Några av de första som flyttade hit var Sven och
Per Bona från Skättekärr. Namnet ”Bona” lär ha kommit sig av det skånska ordet för lantbrukare ”bonne”
och de var ju bönder. Flera av Bona-ättlingarna lever
fortfarande kvar i byn. Andra tidiga inflyttare var familjerna Cronberg och Tambo och båda har liksom
Bona fått vägar i byn uppkallade efter sig.
Flera av bönderna hade relativt stora marker här och
en del av dem hägnade in dem med stengärdsgårdar –
eller gären som man säger på skånska. Kanske det kan
förklara den andra delen av namnet ”Skidengiera”?
En annan teori är att ”gera” är ett gammalt skånskt
och danskt ord som betyder ”en kant där det samlar
sig smuts” – kanske då stranden där tång så ofta samlades? Att stavningen skiljer sig beroende på var och
ifrån vilken tid man läser skall man nog inte hänga
upp sig på – variationerna är många och berodde kanske på bristande skrivkunnighet vid den tiden och att

allt skrevs för hand och handskrifterna kanske inte
alltid var så enkla att tyda för senare generationer.
Måhända har då ”Skidengiera” i alla fall fått någon
form av förklaring – men Brynekos, då?
Även här finns olika stavningar; Brynekos, Brynjekås
m.fl. Att en kås är en enkel förtöjningsplats (en ”lanning” alltså) för små båtar verkar ganska klart. En
eller två rader av stenar som lagts ut på isen och sedan sjunkit och invid eller emellan dem fick man lite
skydd mot vågor och sjögång för sin båt. Jämför med
Abbekås eller kåsevägarna i Arild. För övrigt kan man
nedanför Stelegången se ett flertal kåsar än idag. När
båtarna så småningom blev större byggdes en ”bro”
(hamnpir) i byn och den utgör fortfarande grunden
till den norra piren i hamnen. En ny hamn kom till Nyhamn, alltså. ”Bro” är ifrån danskan och förklarar
även namnet ”Brovägen” som går förbi hamnen.
Bryne eller Brynje är nog lite klurigare att finna bakgrunden till. Ett bryn kan vara en uppstickande/markerad kant (skogsbryn, ögonbryn) medan ett brynje
eller bryne är något helt annat; något man kan slipa
knivar mot. Men även här kan man ana en förklaring;
vid Svarta Hallar sticker skiffer upp i dagen och det
kan användas som brynsten och hela Svarta Hallar är
7
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ju en markant avvikelse
ifrån den övriga strandlinjen både till färg,
form och bergart.

söderut, till nuvarande Lilla Skärsvägen, och måhända att någon stakade ut sin mark så långt söderut som
till Skälebäcken som löper längs med Stora Skärsvägen i gränsen mot Strandbaden.

Den gamla bebyggelsen
(gles men dock) sträckte
sig i stort ifrån gränsen
till frälsemarken (som
ägdes och ägs än idag
av Krapperup) vid Per
Cronbergs väg i norr och
över den tidigare kronomarken söderut till
Lilla Skärsvägen. Längs
den sträckan stöter man
på en bäck (den går nu i
en kulvert under 111:an
strax norr om övergångsstället vid Skeppet och mynnar ut vid badbryggan). Den utgjorde för några av di
gamle en gränslinje och hette då Husalarännan. Men
de tidiga fastigheterna sträckte sig ytterligare en bit

En del av husen låg längs med det man i Helsingborg
benämner ”landborgen” dvs där marken från strandlinjen markant höjer sig i östlig riktning. Längs denna
byggdes tidigt en stengärsgård som kallades ”rågång”.
Den fi nns delvis fortfarande synlig i trakterna kring
Kompassvägen och väster om Janne Petters väg.
De första vägarna i byn var de som nu heter Brovägen och så Stelegången som går söderut från Brovägen
nedanför backen.
Ja nog blev det en blandning av skrönor, spekulationer
och sanningar om Nyhamn, för ingen vet ju säkert
hur det en gång var, men lite mer känsla för Nyhamns
ursprung, både byns och namnets, hoppas vi att läsarna har kunnat ta till sig. Är det någon som vet mera så
hör gärna av er till oss, så skall vi skriva mera i ämnet
i något kommande nummer av Nyhamnsbladet!

upplev det nya " ret p"

Grand

v" lkomna!

042-36 22 30 " www.grand-molle.se
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Mina Vänner – 30 år senare
När jag fick se det pastellfärgade pappret på mitt
skrivbord kan jag inte annat än att erkänna att min
spontana reaktion var “Ånäe...” Raskt var jag tillbaka
30 år i tiden, mindes boken Mina Vänner som var dåtidens motsvarighet till Facebook. Coolast var ju de
som var först ut att ha den, de som kom på bokens
magiska storhet andra året var helt enkelt nummer 2,
hur man än vände och vred på det. Precis som på Facebook, skulle man ha boken fylld till sista sidan med
vänner, annars var det ju inte heller mycket bevänt
med en... Kopplingen var instinktiv och ångesten över
det magra antal FB vänner jag har, var genast lika påtaglig och stark som medvetenheten om vilken Looser
jag var då, på Mina Vänners tid, för 30 år sen... Förkortade man det MV, eller?
Nåväl, lite klokare och mognare har man ju blivit (?)
så ganska snabbt förpassade jag ångesten längst ned i
maggropen och började snegla på pappret:
“Förnamn” – enkelt
“Mellannamn” – hanterbart
“Självporträtt” – ångest
“Efternamn” – puh, simpelt
“Smeknamn när jag var liten” – nej nu har jag inte tid
för sånt här trams!! Vi skulle ha en gruppaktivitet och
syftet var att på ett kul sätt ta reda på lite mer om varandra, så vi kunde lära känna varandra lite bättre...
Det var ju verkligen ett annorlunda sätt, faktiskt...

Hmmm..
“Mina intressen”, “Bästa fi lm”, “Bästa bok”... känns
ju rätt ofarlig och jag ÄR ju, i alla fall på pappret, 30
år mognare, nog borde jag väl kunna fylla i detta med
glimten i ögat och bjussa på mig själv, det BRUKAR
jag ju inte ha något problem med.

Få se, men vilken ÄR egentligen den bästa fi lm jag
sett? Om nu syftet är att lära känna mig, så kan jag ju
inte bara slänga ned en fi lm, vilken som helst, nej det
måste ju vara någon som jag VERKLIGEN tycker är
bra. Och popgrupp – jag gillar ju inte pop. Fast bland
popgrupper, vilken är då bäst, även om jag inte direkt
är någon fan av pop?
24 till synes enkla frågor, tog mig 6 dagar att fundera
på! Det var superskoj! Ju mer jag funderade, desto mer
viktigt blev det för mig att mitt svar verkligen var JAG
och något jag kunde stå för. Okej, mitt förnamn kan
jag faktiskt inte stå för, det var det ju min bror som
valde, men de där andra, oskyldiga frågorna... Som
kändes banala och barnsliga, men som ändå kom att
säga så mycket om mig... Det var verkligen ett kreativt sätt att få oss alla att svara på lite mer personliga
frågor och jag blev verkligen impad av tjejerna som
hittade på det!
För mig blev det en rolig övning med ett seriöst resultat och inte ens på sista frågan “Min högsta önskan”
förmådde jag släppa pretentionerna. Började skriva
«Fred på jorden» men vad skulle hända då? Rent krasst
så är ju inte livet så enkelt att vi alla skulle leva lyckliga då… Efter många turer och långa formuleringar
av alternativa sätt att lösa hela världens problematik
skrev jag ambitiöst «Världsharmoni, trots att jag inser
att det är en komplett omöjlig utopi».
Tack för idag alla eftertänkare där ute!!
INGMARIE
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Filip Cronbergs Affär
av olof suneson

I augusti 1956 började jag skolan i den byggnad som nu inrymmer förskolan ”Glada
Laxe”. Nyhamn på den tiden hade avsevärt
färre invånare mot idag. Vi var cirka 600 –
700 invånare. Trots en liten befolkning i slutet av 50-talet sjöd byn av affärer och annan
näringsverksamhet.
Vi hade tre livsmedelsbutiker, charkuteributik, bageri, mjölkaffär, café, post, järnvägsstation, sybehörsaffär, radio- och TV-affär, herrekipering, frisörer, skomakare, trävaruaffär med fi nsnickeri, bensinmack,
bilverkstad, cykelverkstad, två sommarpensionat och
två taxibilar stationerade i byn. Först något senare
flyttade banken från Brunnby till Nyhamn och Försäkringskassan från Lerhamn (!) till Nyhamn.
1910 byggde Brunnbybon Jöns Andersson en affärsfastighet i Nyhamn. Han drev lanthandel i bottenplanet
och bodde i de två övre planen. Men redan 1914 sålde
han verksamheten till Filip Cronberg som utvecklade
affären och den blev snart byns mest betydande affär. Filip Cronberg drev affären 1914 – 1949, då han
bad sin son Sven Filip flytta hem och ta över verksamheten. Sven Filip bodde vid den tiden i
Västervik där han arbetade som rederitjänsteman på Axel Hanssons rederi.
Att arbeta i rederibranschen var naturligt när man kom från sjöfartssläkten
Cronberg. Däremot hade Filip valt ett
helt nytt spår som han framgångsrikt
utvecklat. Sven Filip tog över verksamheten 1949 med bistånd av Filip.
Sven Filip arbetade hårt och byggde
upp ett nätverk med andra kollegor.
Han gjorde många besök hos handlaren i Jonstorp. Nu var det inte handlarens affär som tilldrog sig Sven Filips intresse, utan
handlarens vackra dotter Ingrid. Sven Filip byggde
snabbt upp konditionen genom att cykla mellan Nyhamn och Jonstorp så ofta han kunde.
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När någon av kompisarna kom hem och frågade efter
honom sa Filip: – Nä, han är inte hemma. Han är på
fjällvandring ”i Jonstorp!”
I 1950 behövde Sven Filip inte längre cykla till Jonstorp, för då gifte han sig med sin Ingrid, på hans egen
30 årsdag! Vilken smart pojke. Födelsedag och bröllopsdag på samma dag. Han glömde aldrig bröllopsdagen, vilket miljontals män gjort både före och efter
honom.
Sven Filip och Ingrid utvecklade affären och 1959
åkte den långa disken ut och de byggde om den till
snabbköp. För läsare som inte upplevt livsmedelsbutiker före snabbköpens tid, ska jag kort beskriva hur
det såg ut och hur handlandet gick till. En lång disk
sträckte sig genom affären. På ena sidan fanns varorna på hyllor och expediterna på golvet.
På andra sidan disken befann sig kunderna. Kunden stod stilla och talade
om vad hon/han ville köpa och bakom
disken ilade expediterna fram och tillbaka och hämtade varor. Varje expedit
hade ett litet notesblock och en blyertspenna bak örat. För varje vara skrev
expediten ner priset på notesblocket.
När kunden fått alla sina varor adderade expediten ihop alla beloppen och
presenterade slutsumman för kunden.
Slutsumman slogs in i kassaapparaten
som stod i mitten på den långa disken.
Kassaapparaten var ett stort mekaniskt monster som
rasslade till rejält när den spottade ut ett litet kvitto
med slutsumman.

När Filip Cronbergs affär blev snabbköp fick kunderna plocka varorna själva och sedan gå till kassan där
Edit Andersson ofta tog hand om varorna och knappade in dem i en mekanisk kassaapparat (avsevärt
mindre än den gamla.) Edit var snabb som en vessla
och bidrog till att bevisa att nu hade nya tider kommit
till Cronbergs affär.
Jag minns Filip när han kom promenerande i byn.
Han var alltid välklädd; kostym, ofta med väst, skjorta, slips och hatt. Till detta hörde en välansad mustasch och i munnen en Matanzas-cigarr. Det var inte
någon stor och fet Churchill-cigarr, utan en lite kortare och tunnare modell. Han tog den ur mun endast
när han askade den. Det var små cigarrökspuffar som
Filip lämnade efter sig. I byn sa man: ”Det luktar Filip Cronberg.” Då menade man: ”Det luktar cigarr.”
Vid den tiden fanns en sybehörsaffär i fastigheten med
adressen Brovägen 1. Affären innehades av systrarna
Karlsson. Där gick det mycket lugnt tillväga. Tanterna/kunderna kände på tygerna och diskuterade
kvalitéer med systrarna Karlsson. Det fick ta sin tid.
Och det gjorde det. Risken för stressrelaterade sjukdomar hos systrarna var garanterat obefintlig. Vid
den tiden inträdde jag och min jämnårige kusin Matts
Bådholm i sybehörsaffären, för att på uppdrag av min
eller Matts mor köpa en trådrulle. Beställningen stod
på en lapp som förvarades i vanten tillsammans med
25-öringen som räckte till betalning. Vi stod där och
väntade och väntade och väntade, på vår tur. Då viskade Matts i mitt öra: – Cronbergs är snabbköp och detta är sniglarnas snabbköp! Jag började fnissa mycket

Glada Laxe

Förskola i Ur och Skur

Filip, Håkan och Sven Filip. Bilden bör vara tagen runt 1960.
Håkan är född -54 och kan väl vara 6-7 år på bilden. Han har
gått i fars och farfars fotspår och driver ICA Kvantum i Klippan. Och Håkans son Filip Cronberg (!) är ICA-köpman och kommer att ta över Håkans butik

ljudligt och vi fick några stränga blickar från tanterna
i butiken, varpå vi dröp ut ur butiken och meddelade
hemma att tråden var slut men den skulle komma på
fredag. Men begreppet ”sniglarnas snabbköp” myntades av min kusin Matts och spreds av oss båda; först i
våra familjer och sedan bland våra kompisar.
Sven Filip och Ingrid drev affären i 20 år och byggde
ut den i flera omgångar. 1969 tog Torsten Nilsson över
affären och byggde sedan Skeppet. Sven Filip och
Ingrid öppnade en stor Ica-hall på Adolfsberg i Helsingborg. Den fick namnet Cronhallen.

Marint - klassiskt, modernt
och symboliskt tnredom ,tksissalk - tniraM
tksilobmys hco

Webbshop: www.sjobutiken.se
es.nekitubojs.www :pohsbbeW
Butik: Småbåtshamnen 18E, Höganäs
sänagöH ,E81 nenmahståbåmS :kituB
Mån-fre: 11 - 18 Lörd: 11 - 15
51 - 11 :dröL 81 - 11 :erf-nåM

Marint - klassiskt, modernt

Marint - och
klassiskt,
symboliskt modernt
och
symboliskt
Webbshop: www.sjobutiken.se
Butik: Småbåtshamnen 18E, Höganäs
Mån-fre: 11 - 18 Lörd: 11 - 15

Tel 042 34 51 80
www.gladalaxe.se

Webbshop: www.sjobutiken.se
Butik: Småbåtshamnen 18E, Höganäs
Mån-fre: 11 - 18 Lörd: 11 - 15
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Lundastudent & Nyhamnslägebo
– en ekvation som går att lösa?
av carolina nilsson

Hur är det egentligen att studera i Lund när man bor i
Nyhamnsläge? Funkar det att pendla? Går det att resa
kollektivt utan att lägga halva dygnet på resor? Kan
man överhuvudtaget plugga på universitetet när man
har villa, sambo och tre barn? Dessa frågor får jag
ofta när jag berättar att jag studerar i Lund och att jag
pendlar dit så gott som dagligen. Med denna artikel
tänkte jag därför bjuda er Nyhamnslägebor på ett litet
smakprov på hur en dag i mitt pendlarliv kan se ut.
Kanske kan det inspirera andra till att våga ta steget
mot drömutbildningen trots att man har rotat sig här
och inte kan, eller har lust att, dela kök och toalett
med ett gäng festglada studenter? Vid tangenterna sitter jag, Carolina Nilsson 28 år gammal och bosatt med
min familj på Sandormsvägen.
Klockan är 05:15 när jag stänger av mobillarmet för
andra gången denna morgon. I dag har det tjutit ilsket i en kvart; gårdagskvällen blev uppenbarligen
allt för sen. I tentatider har kvällarna en förmåga att
bli just det. Allt för sena. När detta publiceras är hösten redan på intåg men i skrivande stund befi nner jag
mig i början av maj och har hela härliga sommaren
framför mig. Ja, och en monstertenta som omfattar 30
högskolepoäng vilket motsvarar en hel termins studier. För min del är det den ekonomiska dimensionen
av civilrätten som skall tenteras innan jag kan lägga
andra året på juristprogrammet vid Lunds universitet
bakom mig och börja njuta av en ledig sommar. Det är
med blandade känslor jag ser fram emot att bänka mig
i tentamenssalen för sex timmars hårt arbete. Befrielsen efteråt är obeskrivlig. Liksom våndorna innan.
Kommer jag att klara pressen? Har jag verkligen förstått allting? Är det inte något litet lagrum som jag
missat?
Efter att ha intagit två stora muggar kaffe, packat väskan med nödvändigheter och förnödenheter för dagen samt blandat en flaska välling åt yngsta dottern
så smyger jag ut ur huset. Klockan har nu hunnit bli
strax före sex; tretton minuter över går buss 222 som
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tar mig till Helsingborg för vidare färd ner mot Lund.
Idag har jag marginalerna på min sida och går med
raska steg mot busshållplatsen vid Stora skärsvägen.
Det händer, oftare än önskvärt får väl erkännas, att
jag är ute i sista sekund och måste köra ikapp bussen till Höganäs, men alltså inte idag. Hela huset sover nämligen fortfarande när jag beger mig hemifrån
vilket förenklat mina morgonbestyr mycket. Äldsta
barnet i barnaskaran, Nathaniel som går i fjärde klass
på Nyhamnsskolan, stiger vanligtvis upp runt sju och
sambon Johan och fl ickorna, Maja 5 år och Hilda 11
månader strax där efter. Eftersom Johan är föräldraledig denna termin behöver de inte stressa utan kan
i sakta mak göra sig redo för dagen. Det innebär naturligtvis också att min arbetsbörda denna termin är
kraftigt reducerad; jag måste inte lämna några barn
innan jag åker och behöver heller inte stressa hem för
att hämta trötta barn på dagis eller fritids. Vilken lyx!
Till hösten däremot blir det andra bullar när både Johan och jag ska iväg varje dag, men ännu är det långt
dit; vi löser nog det också när det blir aktuellt. På något sätt.
När jag anländer till Helsingborg har jag drygt en
kvart på mig innan Öresundståget mot Köpenhamn
tar mig vidare till Lund. Det är rogivande att färdas
med tåg; betydligt bekvämare än att resa med buss
och jag passar oftast på att förbereda mig inför dagens
föreläsningar medan jag avnjuter mitt medhavda kaffe. Jag läser på bussen också, men njuter kanske inte
fullt så mycket av lugnet under bussfärden då det ofta
är skakigt och framför allt oerhört trångt. Jag saknar
de gamla, hederliga bussarna som trafi kerade MölleHelsingborg och som, till skillnad från de nuvarande,
hade bekväma säten och var anpassade efter de högre
hastigheter som väg 111 påbjuder.
På schemat för dagen står en föreläsning om aktieägartillskott med start 08:00, men tack vare den akademiska kvarten så börjar vi inte förrän en kvart senare; ett påfund som tacksamt tages emot av en pendlare

Carolina

3
Fritid
Hem + Barn + Man+
(Lund x 5)x20

som jag. Kanske kan det uppfattas som rörigt för den
oinvigde, men efter någon vecka har man vant sig och
idag förespråkar jag de akademiska kvartarna varmt.
Kanske de borde införas hos tandläkaren, på dagis
och i parkeringshus också?
När klockan visar 07:42 rullar tåget in på Lunds centralstation. Helt i enlighet med tidtabellen. Drygt en
halvtimme har jag således att förfoga över innan det
är dags att infi nna sig i Pufendorfsalen på Juridicum.
Promenaden dit tar mig inte mer än fem minuter vilket jag är tacksam för. Än mer tacksam över den korta
promenaden var jag under vårterminen 2010 då jag
var höggravid med yngsta dottern. Foglossning och
långa promenader är nämligen ingen trevlig kombination. I synnerhet inte när man dessutom har en
ryggsäck tung som bly att transportera. Väl på plats,
redo att ta mig an dagens utmaningar, kastar jag ett
öga på klockan och konstaterar nöjt att det faktiskt
bara är två timmar sedan jag lämnade Sandormsvägen - trots att jag åkt kollektivt hela vägen!
Föreläsningen är slut 10:00 (nej inga akademiska
kvartar här) – nu väntar ett möte med min seminariegrupp innan. Eftersom att vi är inne i slutfasen av
kursen räknar jag med att det är ganska snabbt avklarat; de flesta kurskamrater är, liksom jag, angelägna
om att utnyttja tiden effektivt så att vi får så mycket
tid som möjligt över åt att läsa inför tentamen. I början av terminen var vi betydligt mer avslappnade får
väl erkännas, men nu så här inför terminsslutet går
alla in i sin egen lilla bubbla och svär i smyg åt lektorernas förväntningar på prestation även på de sista
seminarierna.
Efter ett kort, men intensivt, gruppmöte och någon
timmes läsning i biblioteket hinns även en snabb
lunch med en kär gammal kursare, Anna, med innan jag styr kosan mot Helsingborg. Vi fann varandra
under de två första terminerna av utbildningen och
försöker att ses så ofta som möjligt även om vi nu inte

= Framtidsdrömmar

längre sliter våra hår på samma institution. Anna valde att lämna Juridicum efter andra terminen för att
istället söka sig till teologen där hon nu har siktet inställt på att bli präst. Känns ganska typiskt för Lund;
ombytligheten, valfriheten, möjligheten att tänka om,
tänka rätt. Själv känner jag, än så länge måste väl tillläggas, att jag hamnat rätt, men vem vet? Man ska aldrig säga aldrig. Kanske fi nner även jag en annan väg i
livet att börja traska på?
Klockan har hunnit bli 14:15 när jag anländer till centralstationen för andra gången idag. Jag kilar in på
Pressbyrån och köper mig en stor mugg kaffe att ta
med mig . Jag har en hel del arbete att ta itu med på vägen hem och känner att jag behöver lite koffein för att
få hjärncellerna att orka arbeta i ett par timmar till.
Tråkigt nog är tåget försenat, inte mer än tio minuter,
men tillräckligt för att jag ska missa 14:55-bussen mot
Mölle från Helsingborg med bara någon minut. Nåja,
nu för tiden går bussarna till Nyhamnsläge en gång i
halvtimmen så det är ingen större katastrof, men lite
retligt är det allt.
Jag stiger innanför dörren när klockan visar 16:22 och
möts av tre barn i olika storlekar som längtat halvt
ihjäl sig efter sin mamma, ja och så av sambon som
nog längtat ganska mycket han också.. Några kramar
och pussar senare slår jag mig ned vid köksbordet och
pustar ut. Så skönt att vara hemma! Drygt tio timmar
har passerat sedan jag avnjöt morgonkaffet här i min
ensamhet. Då var det alldeles tyst i huset; det är det då
rakt inte nu! Flickorna jagar varandra, skrattar, ropar
och stojar. Nathaniel behöver hjälp med läxan. Johan
hojtar något ohörbart från badrummet. Själv börjar
jag att fundera på vad vi ska äta till middag och lovar
mig själv att komma i säng i tid ikväll. Trots att det
snart är tenta.
Fotnot: Jodå, jag klarade pressen. Tre veckor efter tentamen anslogs äntligen resultatet som för min del blev långt
bättre än förväntat. AB – högsta betyg! Mitt i prick!
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”Vid bryggan”

Dagen när trädgården inte är tillräckligt
stor och alla leksaker är tråkiga. De dagar
då lillebror inte vill sitta kvar i vagnen
under promenaden i den vackra naturen.
Just den dagen när barnen har myror i
byxorna och familjen behöver en plats
med högt i tak - varför inte gå till en av
de många lekplatserna i Nyhamnsläge?
Just det, du läste rätt - de många lekplatserna. För även om det inte genast ser
ut så, finns det både gungor, ett flertal
rutschkanor, klätterställen och sandlådor
i byn.
Redaktionen har gått en runda i vår by
och ger här ett tips om möjligheter och
inbjuder alla att utforska grannskapet.
PS: Självklart är lekplatserne på förskolar
och skola i första hand för barnen som
går här, men på helger och helgdagar kan
alla leka här.
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”stinsängen
Förskola”

”Skolan”

”Glada Laxe
Förskola”

Ska vi leka?
– Lekställen i Nyhamnsläge

”Gullregnsvägen”
”klätterskogen”
”Strandbackens
Förskola”

”Vinbärsvägen”
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Servering & Avhämtning
042-34 44 54

LUNCH

11:30 – 14.00
Eleshultsvägen 33
263 75 Nyhamnsläge
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Låt till exempel det
inbundna praktbokverket
och tillika del 1 av
historien om Skånes yngsta stad
på 476 sidor och 238 bilder
trängas!

295:-

Låt det bli trångt under granen i år.
Höganäs Bokhandel & Cappuccino, Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. öppet måndag–fredag 10 –18, lördag 10 –15.
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SPORTIG, KOMPAKTSWIFT 4X4
Krapperupsv.
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DELBART elhissar
OCH KUL ATT KÖRA!
Priset gäller Suzuki Swift 4x4. Bränsleförbr. bl. körning 5,5 l/100 km. CO 128 g/km.
www.enlise.dk
A BS
3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskydds-

USB-port, el-fönsterhissar
fram och färddator. Som standard.
bränsleförbrukning och lägre CO2 -utsläpp. Den klassas dessutom
som

miljöbil och är fri från fordonsskatt i 5 år.
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Hörnet Florettg / Mörsareg 10

M{ZD{.SE Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,4-7,6 l/100 km, CO 2-värde 117-175 g/km. Alla nya Mazda personbilar säljs med 3 år/
100 000 km nybilsgaranti, 12 års rostskyddsgaranti, 3 års vägassistans samt 3 års vagnskadegaranti. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Erbjudandet gäller tom. 30/6 2011.
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Testvinnaren i Teknikens Världs stora småbilstest kan suzuki.se
du nu också få med fyrhjulsdrift
Swift 4x4 är som gjord för dig som inte kan arbeta hemifrån trots att vädret ställer till sto
För säkerhets skull har vi utrustat den, inte bara med i-AWD, utan också med ESP, ABS
och sju krockkuddar. För komfortens skull så är den dessutom utrustad med AC, CD
Berga
ind omr Helsingborg
Öppet: Vard 9-18 fram
Lörd 11-14
USB-port,
el-fönsterhissar
och färddator. Som standard.
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 rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad. *Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta
5,60%. Kontant 25%. Restvärde 50% av nybilspriset efter 36 månader. Eﬀektiv ränta
6,78% (inkl. uppläggnings- och aviavgift).

suzuki.se

suzuki.se

Mazda3 är vår viktigaste och mest sålda modell i Europa. Nu har Mazda3
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Hörnet Florettg
Florettg // Mörsareg
Hörnet
Mörsareg 10
10 Berga
Berga ind
ind omr
omr Helsingborg
Helsingborg Öppet:
Öppet:Vard
Vard9-18
9-18 Lörd
Lörd11-14
11-14

M{ZD{.SE Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,4-7,6 l/100 km, CO 2-värde 117-175 g/km. Alla nya Mazda personbilar säljs me
100 000 km nybilsgaranti, 12 års rostskyddsgaranti, 3 års vägassistans samt 3 års vagnskadegaranti. Bilen på bilden kan vara extrautr
Erbjudandet gäller tom. 30/6 2011.

Välkommen till TH Bilgruppen AB på hörnet av Florettgatan/Mörsaregatan 1
på Berga industriområde, Helsingborg – Er kompletta Japan-leverantö
För mer information se vår hemsida: www.thbilgruppen.se

BILGRUPPEN AB

Öppettider: Mån -Tors: 09.00-18.00 Fre: 09.00-17.00 Lör: 10.00-14.00
Din
Suzuki/Mazda-handlare
i Helsingborg
Din Suzuki/Mazda-handlare
i Helsingborg

Försäljning: 042 - 16 50 50

Försäljning: 042 – 16 50 50

E-mail:
suzukiservice@telia.com
E-mail: suzukiservice@telia.com

För mer information se vår hemsida: www.thbilgruppen.se
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042-34 48 39

070-25 33 617

www.kullasnickaren.se
Ny- och ombyggnationer
samt reparationer.

Vi utför även kakel- och klinkerarbeten.
www.kullasnickaren.se
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Jag önskar alla
Go’ Jul o
Gott Nytt år

Tack för detta året!
Vi ses igen i 2012 - på mysiga
ridturer och lärorika lektioner!

I 2012 får jag nytt
telefonnummer.
Ni kan nå mig på
070 556 68 68
(eller privat: 34 52 17)

Nyhamns Saxen

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

Eva Svensson
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GB Kransar i Nyhamnsläge
–inspirerad av naturen och årstiderna
Eleshultsvägen 41, 26041 Nyhamnsläge
Mobil 0707- 205850
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Öppet
onsdagar
12-18
och efter
överenskommelse

Kom och bygg din egen krans här i min verkstad. Kontakta mig för bokning av tid och antal personer.
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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 personligt bemötande, bra färskvaror och ett anpassat 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 ingredienser. Var inte rädd att fråga vår personal om
hjälp. Vi hjälper dig gärna att finna ny matinspiration och vi kan ge dig tips och idéer
om matlagning.
Vi ses på Skeppet!

nära

Må bättre!
Örestrand
Många är stressade och känner sig slitna. Symtomer på
Många
och känner
slitna.
Symtomer
det
kan tärexstressade
vara huvudvärk,
oroligsig
mage,
insomnia
och på
det kan t ex vara huvudvärk, orolig mage, insomnia och
nedstämdhet.
nedstämdhet.
Med akupunktur och shiatsu kan jag utan biverkningar
Med akupunktur
kandin
jagbalans.
utan biverkningar
lindra
dina besväroch
ochshiatsu
återställa
lindra dina besvär och återställa din balans.

Nu även Reconnective Healing
Nu även
Reconnective
Healing
och The
reconnection
och The reconnection

Anna Svensson . Bruksgatan 26 . Höganäs . Tel 0705-98 76 61
info
@ annasakupunktur.se
w.annasakupunktur.se
Anna
Svensson
. Bruksgatan 26. w. w
Höganäs
. Tel 0705-98 76 61
info @ annasakupunktur.se . w w w.annasakupunktur.se
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Er nya
mötesplats!

Hotell │ Vandrarhem │ Kurs │ Konferens

dagens lunch mån-fre kl 11.30-14.00.
Festlokal Bufféer & festmiddagar för bokade sällskap.
Catering Bufféer & smörgåstårtor för avhämtning.
julbord i december. Välkommen att boka bord!

ErbjudandE!

575:-

Behöver du sovplats till dina gäster?
/natt
Vi erbjuder dubbelrum på hotell för
(utan frukost) under perioden 20 dec 2011–8 jan 2012.

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

Tack för i år!
På återseende
i 2012

Psst…

–en annan ram kan ge
din tavla ett nytt liv !

TEL 042 34 49 00
42
34 49 00

Stinsvägen 10, 263 76 Nyhamnsläge
info@rameriet.se • www.rameriet.se

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

Gratis tandvård
– till barn och ungdomar mellan 3-19 år.
Gå in och titta på vår hemsida:
www.tandlakarenordstrand.se

Välkomna!
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Kalendarium
November:

Julgranen sätts upp
December:

söndag 4 december
Glögg i Hamnens Vänners regi,
Hamnen i Nyhamn kl. 16 - 18

Att göra…
Julmarknaden på Krapperup
26-27 november
Julmarknad på Sundstorget, Höganäs
3, 10, 17 december
Loppmarknad i Blå Hallen, Höganäs
3 december
Blå Hallen
Bruksgatan 46, Höganäs
tel: 042-33 02 60
kl. 09.00 – 12.00
Öppet för försäljare från kl 07.30.
Konst i advent , Krapperups konsthall, kl. 13 - 17
10-11 december
Konstutställning, Signar N Bengtson,
julkonsert med Brunnby Kyrkokör,
försäljning av konst, julkort ochljus mm.
Naturskyddsföreningen i Kullabygden:
www.snfkullabygden.n.nu
• Adventsvandring på Kullaberg
Söndag 4 december kl. 10.00
Avslutas med fika hos Hembygdsföreningen på
Himmelstorp för dem som så önskar.
Samling på nedre parkeringen vid Himmelstorp.
• Vandring till Hallands Väderö
Annandag jul, måndag 26 december
• Vinterfåglar i hemmamarker
Söndag 15 januari kl. 09.00
Samling: P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs
Musikal
11 mars 2012
”No way to treat a Lady” m. Malmö Opera,
Tivolihuset, Höganäs, kl. 19
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MOBILTÄCKNINGSPROBLEMET
Vi har i styrelsen upptäckt att i stort sett alla
lider av väldigt dålig täckning för våra mobiltelefoner här i Nyhamn. Om man inte ser upp så
hamnar man i roaming via danska operatörer
eller så dör täckningen bara helt abrupt. Många
arbetar hemifrån och är beroende av god täckning och om man inte drabbas av detta i sitt
arbete så är det en stor källa till irritation i det
privata.
Vid ett Byarådsmöte i Häljaröd nyligen, där elva
av traktens byföreningar var representerade,
framkom att de flesta andra här i Kullabygden
också känner av detta.
En tanke har då fötts; vi vill försöka förmå mobiloperatörerna att förbättra sin täckning här
i Kullabygden. Om många upplever detta som
ett problem så kanske vi tillsammans kan göra
något åt det – inte bara vi i Nyhamn, utan om
vi, liksom i samband med elavtalet, går samman med de andra byföreningarna i trakten så
kanske vi kan få bättre gehör.
Frågan är om vi skall uppvakta operatörerna,
kommunen eller Post- och Telestyrelsen och hur
detta lämpligen skall gå till. Vad vi efterlyser är
folk i byn som känner av problemet och som
kanske har erfarenhet av den här typen av aktioner eller kanske som en följd av sitt arbete eller annat, vet hur man bäst går till väga. Hör i så
fall av er till styrelsen för Nyhamns Byförening
så kanske vi tillsammans kan bilda en arbetsgrupp och lägga upp stridsplanen! Kontaktuppgifter finns längst bak i tidningen.
Styrelsen i Nyhamns Byförening

Byföreningen informerar

NYHAMNSBLADET
PÅ FACEBOOK

styrelsemedlemmar
Axel Bergenfelt
T: 34 46 90
axel.bergenfelt@saabgroup.com

Kiki Brännström
T: 0704-022498
danielkiki@telia.com

Olof Suneson
T: 34 51 91
olof.suneson@telia.com

Minea Horn Maurin
T:345393
mineahorn@hotmail.com

Vaike Fors
T: 34 63 67
vaike.fors@gmail.com

Sverker Ingvarson
T: 345219

Lukas Östberg
T: 0708 20 67 90
lukas.ostberg@gmail.com

Pernilla Behrens
nyhamnsbyaforening@gmail.com

Skriv till redaktonen
Maila gärna synpunkter och text till oss på:
nyhamnsbyaforening@gmail.com
#3 11

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.

annonsering
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.

NyhamnsBladet
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Vaike Fors, Lise Hougs Östberg,
Marielle Andersson Gueye, Margareta Malmberg

1/1 sida (baksidan)
1/2 sida
1/4 sida
1/8 sida

179 x 257
178 x 120 mm
86 x 120 mm
86 x 58 mm

Format:

A4 – 210 mm x 297 mm

Ansvarig utgivare
Axel Bergenfelt
Fotografer
Marielle Andersson Gueye, Lise Hougs Östberg,
Axel Bergenfelt, arkivfoto tillhandahållet av intendent på Krapperup Slott Eva Liljenberg-Ohlsson
skribenter
Carolina Nilsson, Axel Bergenfelt, Olof Suneson,
Ingmarie Olsen, Kiki Brännström och Lise Östberg
Tryck
www.exaktaprinting.se
Annonser
nyhamnsbyaforening@gmail.com
Layout
Lise Hougs Östberg
Mobil: 0768 97 98 99, lise@enlise.dk

www.nyhamnslage.nu

Format

Pris
2.000:–
800:–
600:–
400:–

För annonsering kontakta:
nyhamnsbyaforening@gmail.com

Så stödjer 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 verksamheten (som förutom vad som angivits ovan även omfattar
Valborgsfirande och Midsommarfirande plus att Byföreningen utgör remissinstans till Höganäs Kommun och
andra myndigheter i lokala utvecklingsfrågor som berör
Nyhamnsläge och som kräver möten och andra insatser)
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Flyg lite grönare.
Flyg skånskt med
Kullabygdens eget
flygbolag.

FRÅN

295 KR
+ AVGIFT 133 KR*
+ BROMMAAVGIFT 5 KR**
= 433 KR

Med Kullaflyg reser du enkelt, snabbt och bekvämt till och från Helsingborgsregionen.
Vi flyger från Ängelholm/Helsingborg till Stockholm/Bromma, Visby och Mora.
Biljettpriserna är låga men trots det bjuder vi alltid på personlig service och riktigt
skånskt kaffe. Dessutom tar vi största möjliga hänsyn till miljön. Boka dina biljetter på
www.kullaflyg.se
Vi ses ombord!

Kullaflyg är miljöcertifierade
enligt ISO 14001 sedan 2009!

* Flygplatshållarens avgifter, skatter och bränsletillägg.
** Orättvis Brommaavgift är det vi tar ut för förhöjda
avgifter som Swedavia infört på små flygplan på Bromma.

NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR

