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MER VACKERT FRÅN FOTOTÄVLINGEN

Till omslagsbild på detta nummer av Nyhamnsbladet har vi valt att publicera ett annat 
av de bidrag som kom in till fototävlingen i våras och som då valdes ut som ett av de 
foton som var mest intressanta. 

Fotograf är Emma Sandell och fotot visar bröderna Ravanis på väg ut från hamnen i Nyhamn en stilla och 
smådisig höstdag. Fiske stundar förmodligen och måsarna och hägern på stranden väntar troligen på brödernas 
återkomst då det kanske vankas lite smaskigt fiskrens som söndagsmiddag. 

En mycket stämningsfull bild!            /Redaktionen
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När dessa rader skrivs så har kvällarna blivit 
mörka igen och minnet av en härlig sommar, 
trots en tvekande inledning, börjar blekna. 
Massor med bybor, sommargäster och turister 
har badat vid bryggan under sommaren och 
det är glädjande. Badbryggan och flotten är nu 
intagna och vi hoppas att vinterstormarna inte 
går alltför hårt åt pålar och underrede. Vi har 
förstärkt ytterdelen med ännu en grov stötta 
så nu är det två som ger stadga och vi tror att 
det skall klara sig bättre än tidigare.

Inför nästa säsong kommer vi hitta ett bättre 
sätt att bulta fast stegen på flotten för i somras 
hände det ett par gånger att någon eller några 
lyckats bräcka loss stegen. Vi fick dyka under 
flotten för den låg på botten nedanför. Efter 
andra incidenten på två dagar tog vi helt 
enkelt bort stegen vilket tyvärr gjorde att en 
del äldre hade svårt att komma upp på flotten. 
Vi beklagar detta men man kan inte rycka ut 
och fixa skadegörelse varje dag på sommaren. 
Hoppas det skall fungera bättre nästa år!

I september genomförde Länsstyrelsen/
Skogsvårdsstyrelsen en grundlig röjning av 
buskar och träd runt gungorna vid bryggan 
utan att Byföreningen som äger marken 
där ens var informerad. Många undrade vad 
som stod på och det spekulerades vem som 
låg bakom. Därför vill jag här slå fast att det 
varken var Byföreningen eller angränsande 
fastighetsägare som initierat insatsen – 
Länsstyrelsen är ansvarig och hävdar att 
insatsen helt följer gällande skötselplan. När 
man efter några veckor eldade upp de stora 
högar med ris och grenar man samlat ihop 
så gjorde man det när det blåste sydliga och 
sydvästliga vindar (svaga men dock) och byn 
sveptes in i rök och sotflagor. Man undrar 
emellanåt hur det står till. (Läs mer längre 
fram i tidningen!)

Kära nyhamnsbor! I september skedde också något som tyder på 
att undrens tid ännu inte är förbi; nyasfaltering 
av 111:an genom Nyhamn! Det har vi väntat på 
i flera år. Nya linjer är målade och just idag 
upptäckte jag att det tillkommit lite ny text 
på 30-skyltarna i norr och söder nämligen att 
30-begränsningen inte bara som tidigare gäller 
på morgonen utan även mellan kl. 13 och 16 
på eftermiddagen. Tänk på det! Beträffande 
målningen så var det bara synd att man inte 
passade på att göra heldragna linjer längs 
hela sträckningen så vi sluppit alla tokiga 
omkörningar…

Avslutningsvis kan jag nämna att jag fått tips 
om en länk till Sydsvenskan där man kartlägger 
mobiltäckningen i Skåne (http://www.
sydsvenskan.se/mobilkartan/ ). Där kan man gå 
in och rapportera bra eller dålig täckning och 
sen hålla tummarna att mobiloperatörerna gör 
något för de ställen där täckningen är dålig 
exempelvis i Nyhamn!

Snart ljusnar det igen så håll ut!

Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns Byförening

Nyhamnsbladet nr2 2013 Final.indd   2 2013-11-17   18:52



3

Vinnande bilder
Om ni möter en energisk kvinna i sina bästa år med 
kameran i högsta hugg är det förmodligen Annika 
Holst – eller Kickan som hon gärna vill bli kallad. 
Hon vann vår tävling om bästa Nyhamnsbilden och 
vi fick en vacker bild av fyren som omslagsbild till 
förra numret. Annika är en kreativ kvinna med ett 
förflutet som skådespelare och danspedagog. Hon 
har hur många album som helst fulla med bilder 
från sitt spännande liv. Numera håller hon själv i 
kameran och ännu en ny ”karriär” har tagit fart. 

Det visar sig att Annika har rötter i Höganäs på 
pappans sida, farfar var veterinär och pappa anställd 
som bergsingenjör vid gruvan. Familjen flyttade från 
Höganäs till Västmanland när Annika var tre år, men hon 
tillbringade alla sina barndomssomrar i Nyhamnsläge.

En rolig tid med eget skapande
På 70-talet flyttade föräldrarna till Nyhamnsläge 
och bodde här i några år på Brovägen 3 (i gamla 
Konsumhuset). Mamma Ingegerd öppnade affären 
”Lite av varje” i bottenplanet med skyltfönster och 
allt. I affären såldes kläder för kvinnor, tyger, garner 
och barnkläder. Annika, som hade hunnit gå på både 
teaterskolor och Balettakademin i Stockholm - och 
arbetat med uppsökande teaterverksamhet några år- tog 
en paus och kom ner och hjälpte till med att sy kläder. 
En rolig tid med eget skapande, förstår jag på Annikas 
sätt att berätta. Hon trivdes så bra i Nyhamnsläge att 
hon stannade ett tag och undervisade i jazzdans i 
Nyhamnsläge och runtom i Skåne. 

Dansskola i Stockholm
Men dansen lockade Annika tillbaka till Stockholm. 
1985 startade hon en egen dansskola som hon drev i 25 
år, med som mest 400 elever. Vid varje vårtermins slut 
satte hon upp egna föreställningar på olika teatrar. 

2010 sålde hon skolan och flyttade till Nyhamnsläge 
tillsammans med sin mamma som blivit änka.

Fotograferandet stor hobby 
Annika började vandra runt, alltid med kameran, och 
med sitt älskade Kullaberg i blickfånget. Som medlem 
i Höganäs fotoklubb fick hon hjälp att utveckla sitt 
fotograferande. Hon började vinna tävlingar. ”Och nu är 
jag helt galen i att fotografera!” 

Tävlingen om bästa nyhamnsbilden

Vi beklagar att vi på förstasidan i förra numret av 
Nyhamnsbladet döpte om vår fotojurymedlem Lena, 
som heter Cronström och ingenting annat. Förlåt och 
tack för att du ställde upp!

Med Höganäs fotoklubb, där hon numera är 
styrelsemedlem, fortsätter hon att utveckla sin hobby 
och kan göra det hon helst vill – dokumentera sitt liv.

Gunilla Wingertz
Självporträtt av Annika Holst.
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Ska du bygga om
eller nytt?

Ideér och skisser samt ritningar

Bygglov & ansökningshandlingar

Badrum / kök / inrednings-

planering

Karin & Lars Ljungberg, Arkitekter
Lillaskärsvägen 4,  Nyhamnsläge

042-123010,     www.ljungbergs-id.se
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Att arbetet med ny detaljplan för Nyhamnsläge för boende 
och samhällsutveckling initieras snarast därefter.

Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i ett yttrande 
den 27 augusti 2013 att förvaltningen instämmer i 
motionens bedömning av Nyhamnsläges betydelse för hela 
Kullahalvön och konstaterar att motionens syfte att påbörja 
åtgärder, som stärker attraktiviteten i Nyhamnsläge och 
möjliggör utvecklingsmöjligheter, ligger helt i linje med de 
rekommendationer, som finns i den under 2012 redovisade 
ortsanalysen för Nyhamnsläge.

Förslag till åtgärdsprogram
Samhällsbyggnadsförvaltningens har tagit fram ett förslag 
till åtgärdsprogram inklusive tidplan:

1.   Hösten 2013:
Trafikanalys och förslag till gatustruktur färdigställs inför 
ÖP-granskning.

2.   Hösten 2014: 
Utbyggnadsmöjligheter redovisas i ÖP. Nyhamnsläge 
redovisas detaljerat i ÖP med utgångspunkt från ortsanalys 
och trafikanalys med gatustruktur.

3.   2014-2015:
Kvalitetsprogram för främst allmän platsmark upprättas, 
men också för ny bebyggelse. Klart innan kommunen tar 
över ansvaret för allmän platsmark från vägföreningarna.

Beslut på mötet
Motionen bifölls och samhällsbyggnadsförvaltningen 
tilldelas 200 tkr ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov för 2014 för upprättande av trafikanalys 
och förslag till gatustruktur i Nyhamnsläge. 

Dessutom tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen 150 tkr 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för 
2015 för utarbetande av Kvalitetsprogram för Nyhamnsläge.

Peter Sandell

Vid sammanträde i kommunfullmäktige den 19 september 
behandlades en motion om utvecklingen av Nyhamnsläge. 

Bakgrund
Bo och Inger Brantmark, Håkan Göthe och Peter 
Schölander lämnade under september 2012 in en 
motion om utvecklingen av Nyhamnsläge. Denna 
motion har beretts inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och kommunstyrelsen och ärendet föredrogs i 
kommunfullmäktige den 19 september, då undertecknad 
var med på åskådarläktaren.

Några redigerade citat ur denna motion:
”Ortsanalysen för Nyhamnsläge som gjordes för några 
år sedan leder fram till en serie rekommendationer eller 
förslag för Nyhamnsläges vidareutveckling och det är 
angeläget att dessa rekommendationer inte bara blir 
liggande i en pärm utan att de också förverkligas.

Det är Nyhamnsläge som har det största 
befolkningsunderlaget i denna del av Höganäs kommun 
och det är där skolan, idrottsplatsen, äldreboendet och 
den dominerande livsmedelsaffären är belägna. Endast 
med ett livskraftigt Nyhamnsläge kan god service erbjudas 
innevånarna i de övriga byarna.”

Det föreslås
Att KS får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram med 
tidsplan för Nyhamnsläge.

Att den nämnda cykelvägen till Brunnby i en första 
etapp förlängs till Arild för att därefter fortsätta i Norra 
Kustvägens sträckning till Jonstorp.

Att väg 111 inom Nyhamnsläge - i samarbete med 
Trafikverket- flyttas så långt österut att det bereds plats för 
gång- och cykelbanor på båda sidor av vägen.

Att arbetet med översiktsplanen tilldelas sådana resurser 
att den kan presenteras senast under 2014 samt

Tillverkning av
trappor, dörrar, fönster, kök och inredningar

Görslövsvägen 18A

263 71 Jonstorp

Tel 0702-397936

Glädjande besked för Nyhamnsläge
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Utfärd till Flickorna Lundgren på Skäret under försom-
maren. Tack vare en donation så kan vi genomföra detta.
Kyrkotur till Brunnby kyrka.
Cykeltur med en för rullstol anpassad cykel. 
Minns Du? Samtal och läsning oftast om gamla tider.
Lyssna-grupp, en förmiddag i veckan. En dam kommer 
och har högläsning för dem som vill lyssna.

Till sist en önskan om att fler frivilliga skulle vilja 
komma och delta! Det är roligt och givande att vara 
med, intygar som sagt den lilla grupp som vi träffade 
på denna soliga dag i september. 

Välkomna att kontakta Elke Rehn på tel 0708-967201 
eller maila: elke.rehn@tele2.se

Gunilla Wingertz

Stiftelsen Maria och Peter Jönssons minne

Stiftelsen Maria och Peter Jönssons minne bildades 1998 av 
Inga och Gunnar Leire, den senare son till Maria och Peter 
Jönsson. Ändamålet är att ”i Brunnby församlings verksam-
hetsområde bidra med medel till en vårdande diakon, som 
ska uppsöka, stödja och hjälpa dem som är i behov av om-
vårdnad och omsorg”. Peter Jönsson var lantbrukare från 
1887 på Louisefred, en arrendegård under Krapperup. Han 
var medlem av kyrkorådet och kyrkvärd i Brunnby försam-
ling under många år, liksom sonen Gunnar Leire.

Jag hörde glada röster uppe från gatan bakom vårt hus 
och förstod att det var ”Glada gänget”, som sin vana 
trogen promenerade förbi även denna onsdag. De hade 
lyckats få en fin solig dag i september och vi passade se-
nare på att ta en bild nere vid hamnen. De berättade att 
det är två grupper med frivilliga som går ut med varsitt 
gäng äldre från Nyhamnsgården. Och så intygade de 
att de har det väldigt trevligt tillsammans! De vill gärna 
att fler frivilliga kommer med!

Frivilliggrupperna och flera andra aktiviteter för äldre har 
initierats av Elke Rehn, som arbetar via den privata stif-
telsen Maria och Peter Jönssons minne som diakon på Ny-
hamnsgården. 

”Vi har snart varit igång tio år. Tack vare en fantastisk fri-
villig grupp, vilka kommer trofast i alla väder året runt och 
går promenader. Att få komma ut ser jag som en mänsklig 
rättighet. Jag hade själv velat komma ut dagligen om jag 
varit boende på “hemmet”, det var upprinnelsen till att 
det hela startade”.

Här ger Elke fler exempel på aktiviteter som hon startat på 
Nyhamnsgården:

Allsång tillsammans med delar av Höganäs Manskör. 
Mycket uppskattat. Om minnet sviker i allt annat, så finns 
de gamla sångerna kvar där.

Vi klär midsommarstången tillsammans med Brunnby 
församlings sommarkonfirmander.

Glada gänget från vänster: Elly Bengtsson och Elsa Weldegebreal (elev på Nyhamnsgården). Einar Johansson och Mona 
Sennström, Göran Borg och PO Byström, William Magneklint och Marianne af Ugglas och Gunnar Hellsén (på eloped).

Glada gänget på onsdagspromenad
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Naturreservatet i Nyhamn - 
Strandbaden

 

Följs skötselplanen från 1979?
Länsstyrelsen lejer ut det praktiska arbetet ibland 
till kommunen och ibland, som nu senast, till 
Skogsvårdsstyrelsen. Det verkar inte som om ”gubbarna” 
på fältet läst den 24-sidiga skötselplan som gäller sedan 
1979 (även den finns på Länsstyrelsens hemsida). Där står 
bl.a. att ”planterad tall avvecklas snarast…” och att ”vresros 
begränsas till nuvarande (1979) utbredning och nya rotskott 
och fröplantor ryckes upp” och att ”högvuxna och kompakta 
risområden öppnas fläckvis (1/2 – 1 kvm) genom att riset 
huggs av eller grävs upp”.

En enda stor röjning
Det sista citatet är intressant då det väl just var ett högvuxet 
och kompakt risområde man gav sig på i september. Inte 
såsom föreskrivet, försiktigt, med max en kvadratmeter i 
taget, utan med hundratals kvm i en enda stor röjning. Att 
tallarna fått stå kvar är tydligen ett under medan vresrosorna 
fått stryka på foten i upprepade aktioner som närmast liknat 
utrotningsförsök.

Den ansvarige på Länsstyrelsen kan kontaktas enligt 
följande:
Daniel Åberg, Naturvårdsenheten, 
010-2241707, 070-2086363. 
Daniel.Aberg@lansstyrelsen.se 

Axel Bergenfelt

Så här beskrivs området från ”midsommarängen” vid 
bryggan i Nyhamn och hela vägen söderut till Örestrand i 
Strandbaden, på Länsstyrelsens hemsida:

”Reservatet sträcker sig längs kusten utanför Nyhamnsläge, 
några km norr om Höganäs på Kullahalvön. Den i övrigt smala 
strandremsan längs kusten breder ut sig kring en ”ör”, en 
moränrygg, som sticker ut i havet vid Kullens havsbad. Området 
är en rest av den stora betade allmänning som en gång täckte stora 
delar av Kullahalvön.”

Djur, växter och tillgänglighet
Det finns också en beskrivning av reservatets speciella djur och 
växter samt av tillgängligheten för allmänheten. Vidare står 
det:
”Syfte och skötsel 
Syftet med reservatetet är att bevara de oexploaterade strandområdena 
väster om Nyhamnsläge och Strandbaden som utgör en rest av 
den kusthed som sträcker sig längs Öresund, med såväl botaniska, 
ornitologiska som sociala värden.

Bakgrundsdata
Storlek: 95 ha varav 25 ha landområde. Reservatet omfattar 
vattenområdet ut till 3m djup.
Bildat: 1977
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län i samråd med markägarna.
Övrigt: Reservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000. ”

Skötseln i praktiken
Ja det låter väl inte så tokigt – det tokiga ligger väl snarast i hur 
det då sköts i praktiken. Något samråd med markägarna inkl. 
Byföreningen (som äger marken mellan midsommarängen 
och Lilla Skärsvägen och från havet upp över ”Pulkabacken” 
till Petter Lunds Allé) sker mig veterligen sällan eller aldrig 
och definitivt inte inför den senaste röjningen som gjordes vid 
bryggan i september i år.
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Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10–18, lördag 10–15.

Vårt litteraturpris.

Kongl. hoffotograf Peter P.Lundh

P a que assus, quiatusam re, sit ius sum conestrum  
 verspienimus aut ulliquosti bero explabor simpori 
       busdam nonse vendign atiatus eum volupta porem 
debis es reptat excestrum eostiae corestiore volorenisci-
um qui aliquo maio. 
 Umenitium hit et inullaut invel mi, tempore rror-
porent, od que nis et des debit accupti bla nam sin est, 
volorumquam atam ratibustoris exceperibus dolo est 
officid errorunt voluptasi iunt reperci ligniatus, simporr 
untiis ea sita quiam conet eturibus, eum ratur sitat et 
optasperae sim dolest, sit ea
 Oluptatem repedi sit landit alibus, quiam, non com-
nimolorem quam exeruntiur, experat ibearchilias nobist, 
non pre simporupta cupti dis exped quo tem faccum 
fugit volut ditaqui vendianit endunto rehendis natem 
quissinvel ipitatur maxim endignimos magnatectur?
 Ignatur as ut voloribea si cus. Agnatium a coreptia 
quation consenditio tem harum aut latiate pelit, om-
niendipsam evellite porro explitate viderumquate qui 
volore ni cum des sit harum quamenia venis aut am ut 
lis ne velente nonsedite lab ipsundis ut prehendam a 

Höganäs Bokhandel&Förlag

Fpresentation av FörFattare, redigering och övriga cred 
tene sunt aciis doluptatios quunt, consequaspe rest, simin reseceaquas et periassit dolenis doluptas eum faccus. agnihic 
tem fugia aut il inum quas plicae comnias pa net earudem ernate sita des aut aliciis acere volorum que omnihilit aceruevell
orionse quib usd aestor reri ilignimus aut voluptatas et ut quaeprat. sedignis molupta errore, as apmodit que et arum
omnis errum vid mi, to molor as mossequ issunt omnimus moluttat. cus. Lesed maximus a qui sae a aut dolorum dolutat.  
edisquodis es dolorem soles estrume prae parunt fugitas sam aut exerit rum volupta volupta tecuptur, cullitia quiderum

Peter P. Lundh
Det bästa ljus och nutidens bästa instrumenter

Kongl. hoffotograf

Höganäs Tidning, 1907

B yggnader och mode, trädgårdar och hantverk, bilar och nöjesliv, ånglok
  och naturscenerier. De flesta intresseriktningar finns representerade 
 i hovfotograf Peter P. Lundhs bilder från Kullabygden, tagna 1886–1940. 
Mest känd, både inom och utom landet, blev han för badbilderna från Mölle 
och klippsiluetterna från Kullaberg, men hans bevarade bildskatt om 6 500 glas-
plåtar rymmer mycket mer och visar ett rikt spektrum motiv från dåtidens 
samhälle. För första gången återges nu Lundhs bilder scannade direkt från glas-
plåtarna och vi får möjlighet att uppleva fotografiernas häpnadsväckande kvalitet 
och detaljrikedom.
 Boken tar oss med på en resa genom Lundhs bildvärld. Via 250 av foto-
grafens kända och okända bilder, med åtföljande texter av Caroline Ranby, får vi 
både uppleva för länge sedan förlorade miljöer och besöka platser som vi än 
idag kan känna igen. Vi får följa med ner i Höganäs mörka gruvgångar, gästa 
Krapperups salonger, möta fabriksarbeterskor, torpare, lekande barn och kunglig-
heter, beskåda eleganta sommarvillor och korsvirkesgårdar, ta tåget till Mölle, 
åka T-Ford och ångbåt, promenera genom Kullabergs skogar och naturligtvis 
även ta ett dopp vid Ransvik iförda randiga baddräkter!

Peter P. Lundh (1865–1943) var verksam som fotograf i Kullabygden från 1886 till 
omkring 1940. Han utbildade sig i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike 
och etablerade därefter fyra ateljéer i Kullabygden. Han utnämndes till hovfoto-
graf och rönte framgångar i flera tävlingar samt var även en huvudkraft bakom 
turismens utveckling kring Kullaberg, Mölle och Arild. Hans efterlämnade glas-
plåtar och fotografiska utrustning förvaltas av Höganäs Museum.

 Vår hoffotograf är en företagsam    
 man, som ej blott förstår att sköta sin 
egen affär på förstklassigt sätt, utan äfven 
att samla Kullens snart sagt outtömliga förråd 
af skönhetspunkter på sina plåtar, för att 
inom och utom landet draga den naturälsk- 
ande mänsklighetens uppmärksamhet hit”.

Höganäs Bokhandel&Förlag

CARoLine RAnBy är fil. mag. i etnologi, antikvarie och författare. Hon har publicerat flera böcker och artiklar 
om Kullabygden och Krapperup, delvis illustrerade med egna fotografier, samt arbetat som byggnadsantikvarie 
med bland annat kyrkor, traditionell bebyggelse och slottsmiljöer.

ALF PeTeRSSon, tidigare museifotograf och verksam på Höganäs Museum, har utfört det omfattande arbetet 
att scanna Lundhs glasplåtar. inscanningen har finansierats av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.

”
  Höganäs Museum

och Konsthall

Höganäs Bokhandel&Förlag

Peter P. L
undh

Kongl. hoffotograf
Det bästa ljus och nutidens bästa instrum

enter

Text: Caroline Ranby

Årets
Nobelpris!

Sa vi att ett medlemsskap i vår läsecirkel är ett hett julklappstips? Litteraturpriset är endast 
389:- och mottagaren garanteras definitivt ett rikare liv. Dessutom ända till september nästa år!
 Kom in på en kaffe så berättar vi mer. Om andra möjliga julklappar också, såklart.

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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En del som man mött i byn eller på stranden 
undrar hur länge bryggan funnits och hur den kom 
till. Vi har själva inte haft hela historien klar för 
oss, så efter grävande i pärmar och annat material 
hoppas vi nu kunna ge en någorlunda korrekt 
historiebeskrivning:

Året var 2000 och redan då hade man i styrelsen för 
Byföreningen haft funderingar kring en framtida bad-
brygga under lång tid. Var skulle den ligga, hur skulle 
den se ut, hur skulle den dimensioneras för att klara 
högvatten och stormar och sist men inte minst – hur 
skulle den finansieras?

Ritningar, bygglov och finansiering
År 2000 började dessa tankar konkretiseras och ett in-
tensivt arbete tog vid. Ritningar skulle fram, bygglov 
sökas, finansiering ordnas och byggare kontaktas. 
Kommunen bidrog med ca 55.000,- privata bidragsgi-
vare resp. företag med ungefär 65.000,- vardera och 

”Här är bryggan och den står kvar! ”, säger Jan Malmberg, 
som var med från allra första idéstadiet.

Foto: Claes Almqvist

Den stora plattformen kom till 2005.
Foto tillhandahållet av Bo Brantmark

Byföreningen med ca 10.000,-. Kostnaderna uppgick 
till ca 200.000,- en siffra som ökade något allteftersom 
man kompletterade med livbojar, ramp, plaketter, an-
nonser med mera. 

I mål efter lång kamp
Bygget skedde under maj/juni 2001 och invigdes med 
pompa och ståt och med Elsa Pahlén-Andersson (som 
haft simskola just här vid stranden på 40- och 50-ta-
let) som klippte bandet till bryggan. Ordförande den 
gången var Joakim Bergman som tillsammans med sin 
speciella bryggrupp (Jan Malmberg, Jan Bäckström och 
Bo Brantmark, såvitt jag kunnat utröna) stolta kunde 
konstatera att man faktiskt kommit i mål efter en lång 
kamp. 

Plattformen kom till
År 2005 byggdes bryggan ut med den stora plattfor-
men längst ut och fiskarbröderna från Höganäs enga-
gerades för pålningen. Totalt kostade tillbyggnaden 
ca 150.000:- och den här gången kunde Byföreningen 
finansiera merparten även om privata bidragsgivare 
ställde upp nu också. 

Uppskattad mötesplats
Redan från start kunde man konstatera att badbryggan 
blev mycket uppskattad och inte bara som badbrygga 
utan som en viktig mötesplats i byn. Så är det fortfa-
rande och vi vill påstå att det var mycket framsynt och 
ganska djärvt av styrelsen den gången, som initierade 
projektet och lyckades föra det i hamn.

I slutet av november 2011 blev bryggan illa tilltygad av 
adventsstormen ”Berit” och fick sitt nuvarande utse-
ende efter omfattande reparationer under försomma-
ren 2012.

Bryggruppen

Badbryggans historik
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 Gratis tandvård
– till barn och ungdomar mellan 3-19 år. 

Gå in och titta på vår hemsida:

www.tandlakarenordstrand.se 

Välkomna!

Jennys Hårvård

Välkommen till oss!
Salongen för 

 hela familjen! 
 

Öppet 
Tisd-torsd 9-18 

Fred 9-17
Lörd 9-13 

 
Tfn: 042-34 46 61

Jenny                                                          Annika

Krapperupsv. 115 
263 76 NYHAMNSLÄGE
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042-23 85 82 / 0431-100 56

- Över 20 års erfarenhet av värmepumpar. 

- Vi ser på helheten för optimal energibesparing.

Välkommen in på aenergi.se
för att enkelt fylla i en
offertörfrågan!

IVT-center Viken/Helsingborg

042-23 85 82
Prästavägen 480-5, 263 65  Viken

Behrens Alternativ Energi AB

- Förmånlig finansiering genom Wasa kredit.

- Totalentreprenad för din trygghet.

Favorit i repris

Gunnar Gunnarsson har flitigt bidragit med inslag i 
Nyhamnsbladet tidigare, men vi tycker att hans historia 
är så intressant att den kan läsas en gång till.

I artikeln på sidorna här intill berättar Gunnar med 
egna ord om hur det kom sig att han blev radiohandlare 
i Nyhamnsläge. Läs och begrunda denna berättelse 
som sträcker sig över 89 år och samtidigt handlar om 
teknikens svindlande utveckling!

Frilansfotograf och reporter
Vid sidan om sitt arbete som radiohandlare jobbade 
Gunnar som frilansfotograf och reporter för NST i Höganäs 
från slutet av 40-talet. Hans största upplevelse är Operation 
Kullen 1955, en marin uppvisning med anknytning till 
H55-utställningen i Helsingborg. Den hemskaste och 
sorgligaste upplevelsen, som fotograf, var ett år senare då 
fyra Vampireplan kraschade rakt in i Kullaberg och de fyra 
piloterna omkom tyvärr. 

Och vi får inte glömma bilderna på Oslofärjan som gått 
rakt på spetsen av Kullaberg vid Kullens fyr! En del av 
Gunnars bilder finns på Höganäs kommuns hemsida 
under Höganäs Bildarkiv.

Sista tåget till Mölle
2003 var Gunnar med och gjorde en video om Möllebanan: 
”Sista tåget till Mölle”, 1910-1963, en produktion i 

samarbete med BM Film i Helsingborg. I år är det 50 år 
sedan sista tåget gick. Detta uppmärksammades med en 
utställning på Höganäs Museum under oktober. Filmen 
finns att köpa i vår ICA-affär m fl ställen. Det är sevärda 27 
minuter med Gunnar som berättare! 

Fortfarande full aktivitet
Om du ser en rask man som går med stavar till Lerhamn, tar 
sig ett dopp från bryggan, dyker upp på en av sillträffarna 
eller sitter på ljugarbänken i hamnen, så är det troligen 
Gunnar. Dessemellan skriver han artiklar till Flottans Män 
och Pejling. Och till Nyhamnsbladet! Läs mer här intill!

Gunilla Wingertz
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Radiohandlaren i Nyhamnsläge

Foto: Annika Holst

Jag föddes i södra Småland på en gård där min 
fader var Föreståndare på ett lantbruk. Redan tre 
månader senare flyttade vi till Kullabygden där min 
Pappa fått anställning som Rättare på Balderups 
gård nära Arild. (Rättare används sällan idag men 
innebär föreståndare på ett lantbruk). Vår bostad 
hette Annehus, en gammal vacker korsvirkeslänga 
som idag säljs som vykort och kallas Skånelänga. 

Här växte vi upp, jag och min syster som är fyra år 
yngre. Vår skolgång började i Arilds småskola på den 
tiden, sedan Brunnby folkskola. Därefter kunde man 
välja på Realskola eller Högre Folkskola. Den första 4 
årig den andra 2 årig. Jag valde den senare för jag ville 
så fort som möjligt börja jobba. Hemma på gården fick 
jag lära mig köra häst och traktor.

Egen batteriradio
Men mitt stora intresse var radio. Min fader hade börjat 
sälja radioapparater till vänner och bekanta på sin fritid. 
Jag var mest intresserad av att se hur dessa såg ut på 
insidan! Min fader hjälpte mig att inreda ett utrymme 
på vinden där jag hade tillgång till en egen batteri- 
radio. Det var lyx på den tiden, det kan jag försäkra. 
Strömkällan var seriekopplade ficklampsbatteri och en 
så kallad ackumulator som man fick ladda från elnätet. 

Dessutom en cirka tio meter lång utomhusantenn och 
en jordledning, helst en nedgrävd kopparplåt. Ja så var 
det på den tiden.

Praktik på radioverkstad
Jag är faktiskt född samma år som Radiotjänst startade. 
Då kostade Radiolicensen tio riksdaler för ett helt 
år. I början på 40 talet efter att jag slutat skolan fick 
jag praktikjobb på en radioverkstad i Helsingborg, 
där grunderna till mitt framtida yrke lades. Tack 
vare Möllebanan gick det bra att bo hemma och resa 
dagligen från Krapperup. På hösten 1944 var det tid 
att göra lumpen i Kungliga Flottan i Karlskrona. När 
jag muckade i januari 1946 hade mina föräldrar just 
flyttat och köpt hus i Arild eftersom min pappa slutat 
på Balderup efter drygt 20 års tjänst.
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Affär och verkstad i Brunnby
Plötsligt hade jag ett nytt hem och ny adress. Jag 
började redan fundera på att öppna något eget och 
började leta efter lämplig lokal. Till en början höll jag 
till hemma i Källaren. Men plötsligt hittade jag en lokal 
i Brunnby. Kerstihus beläget alldeles invid Agardhs nya 
affärsfastighet fick jag hyra. Första åren hade jag två 
rum men fick senare ytterligare ett och detta senare 
blev mörkrum, där jag framkallade bilder till Höganäs 
Tidning och senare även flera andra tidningar, Tyvärr 
saknades vatten och avlopp. Allt fick bäras såväl in som 
ut. 

Det största rummet utåt gatan blev affär men mest 
verkstad. Det lilla blev kontor och sovrum. Som väl var 
kunde jag få maten hemma i Arild hos mina föräldrar.  
Jag lyckades även ta körkort och skaffade min första bil 
en A  Ford modell1932, Efter några år lyckades jag byta 
till en mindre skåpbil av märket Bradford som var mer 
lämpad och  den fick namnet RADIOBILEN( se bild!).

Provsändningar för TV redan på 40-talet
Mot slutet av 40 talet började det redan talas om 
Television och på en Radiohandlarträff i Stockholm 
sändes provsändning på kabel mellan två lokaler på 
Tekniska Högskolan. Något år senare lyckades en trådlös 
sändning mellan Huvudstaden och Uppsala. Ungefär 
samtidigt började Danmark sina provsändningar som vi 
här i Kullabygden kunde följa. 

Ett sådant minns jag från inspelningen av Ingmar 
Bergman filmen Gycklarnas Afton på Nabben Dansk TV 
var där och spelade in ett avsnitt som senare visades. Vid 
detta tillfälle hade Bergenheims Radio och skribenten 
plus ett par tekniker ordnat mottagning i Brunnby 
skola. Här samlades hela filmsällskapet och fick se sig 
själva i en liten svartvit T.V. - en sensation på den tiden. 

Helsingborgssändaren kom igång
Under 50 talets början såldes många TV bara på grund 
av att vi kunde se dansk TV. Ett evenemang som lockade 
många tittare var H55. Dansk TV sände många timmar 
från Helsingborg. Till Fotbolls VM 1958 kom äntligen 
Helsingborgssändaren igång. Först då blev det full fart 
bland fotbollsintresserade

 

Hus med affär i Nyhamnsläge
Vid denna tidpunkt hade jag träffat min blivande 
hustru och vi började planera för framtiden. Vi köpte 
tomt i Nyhamnsläge och beslöt oss för att bygga hus 
med affärsdel på Stinsvägen 6. Strax före Jul 1960 
flyttade vi in och passade även på att gifta oss. Det blev 
en hektisk Jul vår första. I sista stund lyckades jag skaffa 
en Julgran på Torget i Höganäs ” Den Sista ” jag fick den 
gratis och en bunta grenar till. Men vi fixade, borrade 
och klistrade, den blev inte så tokig i alla fall, tyckte 
vi. Annandag Jul levererade jag en TV, kommer jag ihåg 
just nu. 

TV-apparaten som möbel
Under 60 talet var det full rulle. Det stora problemet på 
den tiden var inte själva TV utan träslaget. Den skulle 
passa in i finrummets träslag. Jag kommer just ihåg en 
episod. Jag frågade en kund om hon ville ha med eller utan 
dörrar? Klart, sa kunden, att det skall vara med dörrar! 
”Tror Herr Gunnarson att Stockholmarna skall kunna 
se rakt in i mitt vardagsrum när det inte är program?” 
Hon skådade redan in i framtidens utveckling! Ja, jag 
skulle kunna fylla hela Nyhamnsbladet med historier 
och episoder från denna tid!
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Övergång till färg-TV
 Under 60 och 70 talet blev vi handlare och 
servicemän med jämna mellanrum gratis utbildade 
hos fabrikanterna, allt var ju nytt. Jag som 
Luxorrepresentant fick först servicekurs i svartvit TV 
på Fabriken i Motala, några år senare in på 70 talet blev 
det fortsatt utbildning i Färg TV teknik. Redan i slutet 
på 60 talet anordnade Luxor en resa till London där vi 
besökte BBC och  fick se Färg TV för första gången. På 
70 talet slog Färgen igenom på allvar, vi fick även en 
ny kanal: T.V. 2. Det blev bråda dagar i vår bransch. 
Antennjobb tog mycket tid 

Jag levererade vår första Färg TV till en nära granne 
Hugo Berg Som ägde och drev Ugnsbygge i Höganäs. 
Han och firman blev med tiden vår bäste kund. Färg 
teven kostade då 3995 kr. 

Allt mindre marginaler
I början på 70-talet var det full fart på försäljningen, 
men snart kom Varuhus och Kedjor igång och 
marginalerna blev allt mindre. Vi småhandlare fick 
allt svårare att hänga med. Varuhusen låg ibland under 
våra inköpspris. Striden blev allt hårdare och skulderna 
växte. I början på 80 blev det så illa att vi tvingades 
sälja hus och hem och i samband med detta även 
familjekris och skilsmässa. Jag fick vid detta tillfälle 
erbjudande att bli Vaktmästare i vår Sparbank och där 
en lägenhet så att jag och våra båda pojkar kunde bo 
hos mig och fortsätta sin skolgång på hemmaplan. Min 
före detta Hustru ställde upp med stort ansvar för våra 
pojkar under denna lite jobbiga tid. Vi har hela tiden 
varit vänner och träffats hos våra söner. 

Till våren åker vi gemensamt med min Särbo till 
min yngste sons Bröllop i Nynäshamn Vår äldste 
son med familj är bosatt i Ängelholm och där finns 
mina kära barnbarn Matilda  och Johannes. 

Fortsatte med service
I Bankhuset inredde jag en verkstad i ett garage och 
fortsatte med service av Radio- och TV-apparater 
och antenner en bit in på 90 talet. I dag liknar 
min verkstad mera ett Museum. Detta på grund 
av den supersnabba teknikutvecklingen. I dag 
förekommer knappast några större reparationer 
eller service. Idag kasseras eller kastas allt för 
mycket, tycker vi äldre servicemän. 

Övergång till digitala sändningar
På tal om att kasta så förbereds just nu en ny 
teknik i vårt radionät, nämligen övergång till 
Digitala sändningar. Detta skall upp i vår Riksdag 
i höst eller till våren. Men det lär dröja till in på 
tjugotalet innan det blir genomfört. Man måste 
nämligen sända både gamla och nya systemet 
gemensamt minst ett par år. 

Förslaget är att det analoga skall upphöra tidigast 
2022. Betänk att alla radioapparater vi har i våra 
hem idag blir odugliga! Och kanske än värre: alla 
våra bilradioapparater måste förnyas!  Frågan är 
till slut om jag i nästa liv skall önska mig att på 
nytt bli radiohandlare? Kanske mer lönande att bli 
Skrothandlare i elektronik!?

Gunnar Gunnarson

Foto: Annika Holst

Nyhamnsbladet nr2 2013 Final.indd   13 2013-11-17   18:52



NyhamnsBladetNyhamnsBladet
#2 13

14

Tidernas upplevelse vill jag rekommendera 
till flera: Det årligen återkommande 
arrangemanget (september) ”Lantliv 
på farfars tid”! Det är Kullabygdens 
Lantbruksmuseum, som har en av Sveriges 
största utställningar av traktorer, motorer 
och maskiner från 1900-talets första hälft, 
som tillsammans med Kullabygdens Veteran- 
och Maskinförening plockar ut och sätter 
igång hundratalet traktorer, skörde- och 
jorbearbetningsmaskiner från farfars tid.

Vi åkte dit ett litet gäng från mitt jobb på 
Fjällugglegatans LSS-boende i Helsingborg en 
snålkall halvregnig söndag. Allt detta glömde vi 
bort när vi kom in på utställningsområdet på 
en åker. Vi tog oss fram på ganska lerig mark 
med både rollator, rullstol och egna ben, en 
sinnesupplevelse i sig! Det puffade, tuffade och 

rök från vedeldade ångmaskindrivna maskiner 
och skördetröskor. Gamla traktorer körde runt 
och visade stolt upp sig. 

En vedklyv och en stenkross modell ”mycket 
äldre” var också spännande. Några av oss kunde 
busa runt i hoppborgen som bestod av en hög 
med halm! Med halmdoft i näsan och halmstrån 
i håret blev det dags för fikastund!

På hemvägen åkte vi in om Bräcke Mölla och 
köpte stenmalet grahamsmjöl. Vingarna 
snurrade fint på möllan! Det blev även tillfälle 
till bakning och en god fikastund några kvällar 
senare.  

www.zackowsgard.se

Gunilla Wingertz

Lantliv på farfars tid
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www.ctcvarme.se

50%
ROT-avdrag 

- emrävlos relle bidrag!

 avkastning: en värmepump från CTC. Nu får 
du  dess utom ROT- avdrag. 
Våra sol värme  paket kan ge 
 ytterligare  bidrag. Vi hjälper 
dig med en egen kalkyl. 

Småländska glädjekalkyler.

Kontakta oss 
när ni funderar över  VÄRMEPUMP, nu eller i framtiden!

Kullamäklaren 
Eleshultsvägen 33 

263 75 Nyhamnsläge 
Kontoret 042-34 47 00

gunilla@kullamaklaren.com 
www.kullamaklaren.com

Kullamäklaren är en fastighetsmäklare med ett 
ovanligt väl genomtänkt arbetssätt. Det innebär  
bland annat att vi kan erbjuda en kvalificerad 
mäklartjänst till ett fördelaktigt pris. Vi hjälper dig 
att sälja din villa, bostadsrätt eller gård med lika 
stor glädje och genuina engagemang oavsett var i 
Kullabygden din bostad är belägen. Kontakta oss så 
berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
 

Gunilla Zaar 
Registrerad Fastighetsmäklare 
0706- 65 75 46 

Fast arvode!

65 000 kr/villa
40 000 kr/bostadsrätt

Fri värdering ingår!

TILL SALU
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Vi i Byföreningen har fortsatt som under förra 
året dvs bjudit in till att träffas en fredagskväll 
i månaden och hittills har vi varit på Baroli. 

Vi avser att fortsätta med dessa träffar fram 
till och med april månad men kanske vi 
någon gång kommer att föreslå att vi träffas 
någon annanstans förutsatt att det finns bra 
kommunikationer både dit och hem. Kanske i 
Höganäs eller i Mölle eller i Arild men om det 
blir så eller ej återstår att se. 

Anmäl er till sändlistan
Meddelande om kommande träffar skickas ut 
per email som tidigare. Finns ni inte med på 
sändlistan så hör av er till Byföreningen med 
emailadress (det går förstås också att meddela 
telefonnummer för dem som inte har email)! 
Välkomna!

Axel Bergenfelt

Missa inte adventsvandringen som Naturskydds-
föreningen i Kullabygden arrangerar på östra 
Kullaberg söndagen den 8/12 kl 10! 

Vandringen kan bjuda på vackert vinterväder 
såväl som skånsk vinter. Samling vid 
Himmelstorps nedre parkering och avslutning 
med fika hos Hembygdsföreningen i 
Himmelstorpsgården. Där väntar en uppvärmd 
stuga, levande ljus och hembakt!

Upplysningar:Henrik Nilsson, tel 0730 97 22 
35.

Tips: för mer information om vad som händer 
runt Kullaberg, gå in på www.kullabergsnatur.
se Här finns även  länkar till intressanta 
föreningar och arrangemang.

Fredagsträffar på Baroli Adventsvandring på Kullaberg
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BYGGMONTAGE

RA
0705 33 24 44

Roger Andersson Byggmontage 
i Nyhamnsläge AB

En solig dag i oktober 
hade Nyhamnsskolan 
orientering på Kullaberg. 

De här eleverna fångade 
vi med kameran tillsam-
mans med sin lärare. Det 
visade sig att det är just 
några ur den här klassen 
som hjälper oss att dela 
ut Nyhamnsbladet! 

”Lunch efter en lång orien-
teringsrunda passar per-
fekt tycker vi klasser (4,5,6) 
på Nyhamnsskolan”.

Kajsa Sandberg
Från vänster: Kajsa Svensson, Björn Aldenklev (lärare), Kajsa Sandberg, 
Alexander Månsson och i bakgrunden uppe till höger: Cecilia Orwen. 

Nyhamnsskolan i farten
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Hättan på Bräcke Mölla har varit i dåligt skick och en renovering blev 
angelägen. De gamla stickorna har tagits bort och efter översyn av 
spant och läkt kunde de nya stickorna spikas på plats. Stickespånen 
av gran är av färskt virke, så taket kommer att tjäras tidigast i vår.

För att finansiera det hela har pengar sökts från olika fonder. 
Länsstyrelsen har gjort ett avsteg från sin policy att enbart stödja 
byggnadsminnesmärkta objekt och beviljat bidrag till i stort sett 
halva kostnaden under förutsättninzg att arbetet görs under 
antikvarisk medverkan och att arbetet är slutfört före den sista 
oktober. Caroline Ranby har bistått med sin kunskap. 

”Länsstyrelsens skäl har varit att vi har en mölla som vi maler 
i och visar upp för besökare vid våra öppna visningar men också 
för grupper, bland annat skolklasser, ” berättar Peter Sandell, 
ordförande i Bräcke Mölla. 

Han fortsätter:
”Vi har också erhållit bidrag från Stiernstedt Kockenhus 
Kulturförening, Sparbanksstiftelsen, Erik Erikssons fond och Åke 
Lundhs fond.
Vi räknar med att själva stå för 25% av kostnaderna, så utan 
bidragen hade takbytet inte varit möjligt. Ett mycket stort tack 
riktar vi till bidragsgivarna men självklart också till alla de som med 
ideellt arbete ser till att vi kan hålla möllan igång”

Red 

Ny hätta på möllan

Vill du ha bättre betalt för
din bostad i Nyhamnsläge?
Kontakta oss på 042-36 22 90 så berätt ar vi mer
eller gå in på svenskfast.se/viharkoparna
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Vi använder oss av en minigrävare och en mindre hjullastare som kommer in på de flesta ställen, 
som gör minsta möjliga åverkan i era trädgårdar.  
Utnyttja ROT– avdraget.  Ni har möjlighet att få en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden.   
Välkommen att kontakta Erling Hansson! 
erling.hansson@telia.com    Mobil 0705-92 69 13    Telefon 042-34 42 26 

Hjälper er med noggranna mindre entreprenader till rimliga kostnader, som t.ex. plantering  
och upptagning av buskar & mindre träd, planera och ordna rabatter, gräsmattor, stenläggning,  
elkablar, vattenslangar, borrning till plintar, grävning vid utbyggnad, flyttning och bortforsling av 
jordmassor etc.  
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Med Kullaflyg reser du enkelt, snabbt och bekvämt till och från Helsingborgsregionen. Vi flyger från 
Ängelholm/Helsingborg till Stockholm/Bromma, Visby (sommarsäsong) och Mora (vintersäsong). 
Biljettpriserna är låga men trots det bjuder vi alltid på personlig service och riktigt skånskt kaffe. 
Vi serverar förmodligen världens mest närproducerade flygplansmat och dessutom tar vi största 
möjliga hänsyn till miljön. Boka dina biljetter på www.kullaflyg.se. Vi ses ombord!

* Flygplatshållarens avgifter, skatter, utslläppsrätt  och bränsletillägg.

Kullaflyg är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001 sedan 2009.

NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR

Flyg lite grönare.

Flyg skånskt med Kullabygdens 

eget flygbolag.

FRÅN

295:-
+ avgift 171 kr *

= 466 kr
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Alldeles i slutet av juli visades det nattbio 
vid Nyhamnsläge hamn. Det var en magisk 
känsla att sitta invirad i en filt och se på bio 
utomhus! 
Mörkret lägrade sig. Blixtar slog på natthimlen 
och gick liksom runt hela skådeplatsen, 
men det blev inget oväder. Filmen vi såg var 
kultfilmen Bluesbrothers.

Utonhusbio ingick i Kommunens och ER-ungs 
sommarsatsning på fritidsaktiviteter.
ER-ung är en del av Eric Ruuth Kulturhus 
verksamheter riktad till tonåringar.

”Vi ville visa film på byarnas naturliga 
mötesplatser under sommaren, samt utmana 
sommarvädret! Detta var en test för att se om 
arrangemangets idé funkade. Vi kommer att göra 
om aktiviteten nästa sommar, utvärderingen var 
så positiv”. Detta fick vi veta av Peter Nilsson, 
Kreativ coach i Höganäs kommun. Välkomna 
tillbaka säger vi från Byföreningen! 

Red 

Anna-Lena Sandell i sin fina folkdräkt bjöd in 
till dans runt midsommarstången. 

Tillsammans med Marita Jarnsäter och 
musikerna Hanna Carle, Johan Davegård och 
Teo Norrestad inspirerades alla att hoppa 
grodor, gå till marknaden och allt annat som 
hör ringdanserna till. Det blev säcklöpning, 
dragkamp (väldigt jämnt!) och godis till 
barnen också. Vädret var nådigt och den fina 
midsommarstången som många varit med och 
klätt hade fler blommor än någonsin!

Red

Värmande sommarminnen

Midsommar på ängen

Sillkvällarna!

Nattbio i hamnen
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Under sommaren samlade Röde Orm 41 
ungdomar med det gemensamma intresset 
att segla.

Under ledning av klubbens instruktörer David 
Wessman, Hannes Efsing, Hilda och Lova Stifors, Elias 
Bergman, Hugo och Elias Horn-Maurin genomfördes 
fyra segelskolor under juni och juli. Med förmiddags- 
och eftermiddagsgrupper var det full fart i hamnen 
hela dagarna. Mest segling, men om vädret var för 
svårt fick vi ersätta seglingen med lärande lek.

Tisdags- och torsdagsseglingarna
Tisdags och torsdagsseglingarna har varit ett populärt 
inslag och våra seglande ungdomar har slutit upp i 
såväl bleke och sol som i blåst och regn. Även klubbens 
större båt, Ynglingen, har används flitigt och ni som 
samlades i hamnen under midsommarhelgen såg 
bland annat våra instruktörer utklassa ordföranden i 
ett par race. 

Locka Nyhamnsbor
Midsommarseglingarna ordnas av vår tävlingssektion 
främst för att locka oss Nyhamnsbor att samlas och 
umgås i hamnen. 

Segling är ett kul sätt
Röde Orms främsta ledstjärna är att locka ungdomar 
till segling. Segling är ett förnämligt och kul sätt att 
lära sjövett, sjösäkerhet och för att väcka intresset 
för hav och skärgård, en unik resurs som för många 
av oss ”gamlingar” är en livslång passion. Vi i Röde 
Orms styrelse tror att vi är på god väg och vi vill passa 
på att tacka våra instruktörer, Hamnens vänner och 
andra bidragsgivare och alla föräldrar som engagerat 

Vind i seglen

med

Röde Orm

sig. Utan er hade vi inte kunnat genomföra säsongens 
aktiviter. 
Säsongsavslutningen i strålande väder, med jollesegling 
och obegränsad tillgång till korv och dricka samlade 
nästan alla byns ungdomar. Vilket gäng vi har! 

Anders Bergman
Ordförande i Röde Orm

Foto: David Wessman
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Gunilla Wingertz

Syftet med Byföreningen är…
• att skapa en grund för bykänslan
• att organisera byns traditionella 

aktiviteter
• att samverka med Höganäs 

Kommun i olika frågor och projekt

Så stödjer du Byföreningens verksamhet

Det går bra att betala till Nyhamns Byförening på
Bg 5436–8485 
Glöm inte att ange betalningsavsändare!
Man kan betala in:
• Medlemsavgift för 2014 (enskild person): 114;– kr

• Hushåll: 214;– 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
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Skeppet
Nyhamnsläge

Alla dagar 9–20
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När dessa rader skrivs så har kvällarna blivit 
mörka igen och minnet av en härlig sommar, 
trots en tvekande inledning, börjar blekna. 
Massor med bybor, sommargäster och turister 
har badat vid bryggan under sommaren och 
det är glädjande. Badbryggan och flotten är nu 
intagna och vi hoppas att vinterstormarna inte 
går alltför hårt åt pålar och underrede. Vi har 
förstärkt ytterdelen med ännu en grov stötta 
så nu är det två som ger stadga och vi tror att 
det skall klara sig bättre än tidigare.

Inför nästa säsong kommer vi hitta ett bättre 
sätt att bulta fast stegen på flotten för i somras 
hände det ett par gånger att någon eller några 
lyckats bräcka loss stegen. Vi fick dyka under 
flotten för den låg på botten nedanför. Efter 
andra incidenten på två dagar tog vi helt 
enkelt bort stegen vilket tyvärr gjorde att en 
del äldre hade svårt att komma upp på flotten. 
Vi beklagar detta men man kan inte rycka ut 
och fixa skadegörelse varje dag på sommaren. 
Hoppas det skall fungera bättre nästa år!

I september genomförde Länsstyrelsen/
Skogsvårdsstyrelsen en grundlig röjning av 
buskar och träd runt gungorna vid bryggan 
utan att Byföreningen som äger marken 
där ens var informerad. Många undrade vad 
som stod på och det spekulerades vem som 
låg bakom. Därför vill jag här slå fast att det 
varken var Byföreningen eller angränsande 
fastighetsägare som initierat insatsen – 
Länsstyrelsen är ansvarig och hävdar att 
insatsen helt följer gällande skötselplan. När 
man efter några veckor eldade upp de stora 
högar med ris och grenar man samlat ihop 
så gjorde man det när det blåste sydliga och 
sydvästliga vindar (svaga men dock) och byn 
sveptes in i rök och sotflagor. Man undrar 
emellanåt hur det står till. (Läs mer längre 
fram i tidningen!)

Kära nyhamnsbor! I september skedde också något som tyder på 
att undrens tid ännu inte är förbi; nyasfaltering 
av 111:an genom Nyhamn! Det har vi väntat på 
i flera år. Nya linjer är målade och just idag 
upptäckte jag att det tillkommit lite ny text 
på 30-skyltarna i norr och söder nämligen att 
30-begränsningen inte bara som tidigare gäller 
på morgonen utan även mellan kl. 13 och 16 
på eftermiddagen. Tänk på det! Beträffande 
målningen så var det bara synd att man inte 
passade på att göra heldragna linjer längs 
hela sträckningen så vi sluppit alla tokiga 
omkörningar…

Avslutningsvis kan jag nämna att jag fått tips 
om en länk till Sydsvenskan där man kartlägger 
mobiltäckningen i Skåne (http://www.
sydsvenskan.se/mobilkartan/ ). Där kan man gå 
in och rapportera bra eller dålig täckning och 
sen hålla tummarna att mobiloperatörerna gör 
något för de ställen där täckningen är dålig 
exempelvis i Nyhamn!

Snart ljusnar det igen så håll ut!

Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns Byförening
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Vinnande bilder
Om ni möter en energisk kvinna i sina bästa år med 
kameran i högsta hugg är det förmodligen Annika 
Holst – eller Kickan som hon gärna vill bli kallad. 
Hon vann vår tävling om bästa Nyhamnsbilden och 
vi fick en vacker bild av fyren som omslagsbild till 
förra numret. Annika är en kreativ kvinna med ett 
förflutet som skådespelare och danspedagog. Hon 
har hur många album som helst fulla med bilder 
från sitt spännande liv. Numera håller hon själv i 
kameran och ännu en ny ”karriär” har tagit fart. 

Det visar sig att Annika har rötter i Höganäs på 
pappans sida, farfar var veterinär och pappa anställd 
som bergsingenjör vid gruvan. Familjen flyttade från 
Höganäs till Västmanland när Annika var tre år, men hon 
tillbringade alla sina barndomssomrar i Nyhamnsläge.

En rolig tid med eget skapande
På 70-talet flyttade föräldrarna till Nyhamnsläge 
och bodde här i några år på Brovägen 3 (i gamla 
Konsumhuset). Mamma Ingegerd öppnade affären 
”Lite av varje” i bottenplanet med skyltfönster och 
allt. I affären såldes kläder för kvinnor, tyger, garner 
och barnkläder. Annika, som hade hunnit gå på både 
teaterskolor och Balettakademin i Stockholm - och 
arbetat med uppsökande teaterverksamhet några år- tog 
en paus och kom ner och hjälpte till med att sy kläder. 
En rolig tid med eget skapande, förstår jag på Annikas 
sätt att berätta. Hon trivdes så bra i Nyhamnsläge att 
hon stannade ett tag och undervisade i jazzdans i 
Nyhamnsläge och runtom i Skåne. 

Dansskola i Stockholm
Men dansen lockade Annika tillbaka till Stockholm. 
1985 startade hon en egen dansskola som hon drev i 25 
år, med som mest 400 elever. Vid varje vårtermins slut 
satte hon upp egna föreställningar på olika teatrar. 

2010 sålde hon skolan och flyttade till Nyhamnsläge 
tillsammans med sin mamma som blivit änka.

Fotograferandet stor hobby 
Annika började vandra runt, alltid med kameran, och 
med sitt älskade Kullaberg i blickfånget. Som medlem 
i Höganäs fotoklubb fick hon hjälp att utveckla sitt 
fotograferande. Hon började vinna tävlingar. ”Och nu är 
jag helt galen i att fotografera!” 

Tävlingen om bästa nyhamnsbilden

Vi beklagar att vi på förstasidan i förra numret av 
Nyhamnsbladet döpte om vår fotojurymedlem Lena, 
som heter Cronström och ingenting annat. Förlåt och 
tack för att du ställde upp!

Med Höganäs fotoklubb, där hon numera är 
styrelsemedlem, fortsätter hon att utveckla sin hobby 
och kan göra det hon helst vill – dokumentera sitt liv.

Gunilla Wingertz
Självporträtt av Annika Holst.

86

12
0

Ska du bygga om
eller nytt?

Ideér och skisser samt ritningar

Bygglov & ansökningshandlingar

Badrum / kök / inrednings-

planering

Karin & Lars Ljungberg, Arkitekter
Lillaskärsvägen 4,  Nyhamnsläge

042-123010,     www.ljungbergs-id.se
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Att arbetet med ny detaljplan för Nyhamnsläge för boende 
och samhällsutveckling initieras snarast därefter.

Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i ett yttrande 
den 27 augusti 2013 att förvaltningen instämmer i 
motionens bedömning av Nyhamnsläges betydelse för hela 
Kullahalvön och konstaterar att motionens syfte att påbörja 
åtgärder, som stärker attraktiviteten i Nyhamnsläge och 
möjliggör utvecklingsmöjligheter, ligger helt i linje med de 
rekommendationer, som finns i den under 2012 redovisade 
ortsanalysen för Nyhamnsläge.

Förslag till åtgärdsprogram
Samhällsbyggnadsförvaltningens har tagit fram ett förslag 
till åtgärdsprogram inklusive tidplan:

1.   Hösten 2013:
Trafikanalys och förslag till gatustruktur färdigställs inför 
ÖP-granskning.

2.   Hösten 2014: 
Utbyggnadsmöjligheter redovisas i ÖP. Nyhamnsläge 
redovisas detaljerat i ÖP med utgångspunkt från ortsanalys 
och trafikanalys med gatustruktur.

3.   2014-2015:
Kvalitetsprogram för främst allmän platsmark upprättas, 
men också för ny bebyggelse. Klart innan kommunen tar 
över ansvaret för allmän platsmark från vägföreningarna.

Beslut på mötet
Motionen bifölls och samhällsbyggnadsförvaltningen 
tilldelas 200 tkr ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov för 2014 för upprättande av trafikanalys 
och förslag till gatustruktur i Nyhamnsläge. 

Dessutom tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen 150 tkr 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för 
2015 för utarbetande av Kvalitetsprogram för Nyhamnsläge.

Peter Sandell

Vid sammanträde i kommunfullmäktige den 19 september 
behandlades en motion om utvecklingen av Nyhamnsläge. 

Bakgrund
Bo och Inger Brantmark, Håkan Göthe och Peter 
Schölander lämnade under september 2012 in en 
motion om utvecklingen av Nyhamnsläge. Denna 
motion har beretts inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och kommunstyrelsen och ärendet föredrogs i 
kommunfullmäktige den 19 september, då undertecknad 
var med på åskådarläktaren.

Några redigerade citat ur denna motion:
”Ortsanalysen för Nyhamnsläge som gjordes för några 
år sedan leder fram till en serie rekommendationer eller 
förslag för Nyhamnsläges vidareutveckling och det är 
angeläget att dessa rekommendationer inte bara blir 
liggande i en pärm utan att de också förverkligas.

Det är Nyhamnsläge som har det största 
befolkningsunderlaget i denna del av Höganäs kommun 
och det är där skolan, idrottsplatsen, äldreboendet och 
den dominerande livsmedelsaffären är belägna. Endast 
med ett livskraftigt Nyhamnsläge kan god service erbjudas 
innevånarna i de övriga byarna.”

Det föreslås
Att KS får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram med 
tidsplan för Nyhamnsläge.

Att den nämnda cykelvägen till Brunnby i en första 
etapp förlängs till Arild för att därefter fortsätta i Norra 
Kustvägens sträckning till Jonstorp.

Att väg 111 inom Nyhamnsläge - i samarbete med 
Trafikverket- flyttas så långt österut att det bereds plats för 
gång- och cykelbanor på båda sidor av vägen.

Att arbetet med översiktsplanen tilldelas sådana resurser 
att den kan presenteras senast under 2014 samt

Tillverkning av
trappor, dörrar, fönster, kök och inredningar

Görslövsvägen 18A

263 71 Jonstorp

Tel 0702-397936

Glädjande besked för Nyhamnsläge
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Utfärd till Flickorna Lundgren på Skäret under försom-
maren. Tack vare en donation så kan vi genomföra detta.
Kyrkotur till Brunnby kyrka.
Cykeltur med en för rullstol anpassad cykel. 
Minns Du? Samtal och läsning oftast om gamla tider.
Lyssna-grupp, en förmiddag i veckan. En dam kommer 
och har högläsning för dem som vill lyssna.

Till sist en önskan om att fler frivilliga skulle vilja 
komma och delta! Det är roligt och givande att vara 
med, intygar som sagt den lilla grupp som vi träffade 
på denna soliga dag i september. 

Välkomna att kontakta Elke Rehn på tel 0708-967201 
eller maila: elke.rehn@tele2.se

Gunilla Wingertz

Stiftelsen Maria och Peter Jönssons minne

Stiftelsen Maria och Peter Jönssons minne bildades 1998 av 
Inga och Gunnar Leire, den senare son till Maria och Peter 
Jönsson. Ändamålet är att ”i Brunnby församlings verksam-
hetsområde bidra med medel till en vårdande diakon, som 
ska uppsöka, stödja och hjälpa dem som är i behov av om-
vårdnad och omsorg”. Peter Jönsson var lantbrukare från 
1887 på Louisefred, en arrendegård under Krapperup. Han 
var medlem av kyrkorådet och kyrkvärd i Brunnby försam-
ling under många år, liksom sonen Gunnar Leire.

Jag hörde glada röster uppe från gatan bakom vårt hus 
och förstod att det var ”Glada gänget”, som sin vana 
trogen promenerade förbi även denna onsdag. De hade 
lyckats få en fin solig dag i september och vi passade se-
nare på att ta en bild nere vid hamnen. De berättade att 
det är två grupper med frivilliga som går ut med varsitt 
gäng äldre från Nyhamnsgården. Och så intygade de 
att de har det väldigt trevligt tillsammans! De vill gärna 
att fler frivilliga kommer med!

Frivilliggrupperna och flera andra aktiviteter för äldre har 
initierats av Elke Rehn, som arbetar via den privata stif-
telsen Maria och Peter Jönssons minne som diakon på Ny-
hamnsgården. 

”Vi har snart varit igång tio år. Tack vare en fantastisk fri-
villig grupp, vilka kommer trofast i alla väder året runt och 
går promenader. Att få komma ut ser jag som en mänsklig 
rättighet. Jag hade själv velat komma ut dagligen om jag 
varit boende på “hemmet”, det var upprinnelsen till att 
det hela startade”.

Här ger Elke fler exempel på aktiviteter som hon startat på 
Nyhamnsgården:

Allsång tillsammans med delar av Höganäs Manskör. 
Mycket uppskattat. Om minnet sviker i allt annat, så finns 
de gamla sångerna kvar där.

Vi klär midsommarstången tillsammans med Brunnby 
församlings sommarkonfirmander.

Glada gänget från vänster: Elly Bengtsson och Elsa Weldegebreal (elev på Nyhamnsgården). Einar Johansson och Mona 
Sennström, Göran Borg och PO Byström, William Magneklint och Marianne af Ugglas och Gunnar Hellsén (på eloped).

Glada gänget på onsdagspromenad
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Naturreservatet i Nyhamn - 
Strandbaden

 

Följs skötselplanen från 1979?
Länsstyrelsen lejer ut det praktiska arbetet ibland 
till kommunen och ibland, som nu senast, till 
Skogsvårdsstyrelsen. Det verkar inte som om ”gubbarna” 
på fältet läst den 24-sidiga skötselplan som gäller sedan 
1979 (även den finns på Länsstyrelsens hemsida). Där står 
bl.a. att ”planterad tall avvecklas snarast…” och att ”vresros 
begränsas till nuvarande (1979) utbredning och nya rotskott 
och fröplantor ryckes upp” och att ”högvuxna och kompakta 
risområden öppnas fläckvis (1/2 – 1 kvm) genom att riset 
huggs av eller grävs upp”.

En enda stor röjning
Det sista citatet är intressant då det väl just var ett högvuxet 
och kompakt risområde man gav sig på i september. Inte 
såsom föreskrivet, försiktigt, med max en kvadratmeter i 
taget, utan med hundratals kvm i en enda stor röjning. Att 
tallarna fått stå kvar är tydligen ett under medan vresrosorna 
fått stryka på foten i upprepade aktioner som närmast liknat 
utrotningsförsök.

Den ansvarige på Länsstyrelsen kan kontaktas enligt 
följande:
Daniel Åberg, Naturvårdsenheten, 
010-2241707, 070-2086363. 
Daniel.Aberg@lansstyrelsen.se 

Axel Bergenfelt

Så här beskrivs området från ”midsommarängen” vid 
bryggan i Nyhamn och hela vägen söderut till Örestrand i 
Strandbaden, på Länsstyrelsens hemsida:

”Reservatet sträcker sig längs kusten utanför Nyhamnsläge, 
några km norr om Höganäs på Kullahalvön. Den i övrigt smala 
strandremsan längs kusten breder ut sig kring en ”ör”, en 
moränrygg, som sticker ut i havet vid Kullens havsbad. Området 
är en rest av den stora betade allmänning som en gång täckte stora 
delar av Kullahalvön.”

Djur, växter och tillgänglighet
Det finns också en beskrivning av reservatets speciella djur och 
växter samt av tillgängligheten för allmänheten. Vidare står 
det:
”Syfte och skötsel 
Syftet med reservatetet är att bevara de oexploaterade strandområdena 
väster om Nyhamnsläge och Strandbaden som utgör en rest av 
den kusthed som sträcker sig längs Öresund, med såväl botaniska, 
ornitologiska som sociala värden.

Bakgrundsdata
Storlek: 95 ha varav 25 ha landområde. Reservatet omfattar 
vattenområdet ut till 3m djup.
Bildat: 1977
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län i samråd med markägarna.
Övrigt: Reservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000. ”

Skötseln i praktiken
Ja det låter väl inte så tokigt – det tokiga ligger väl snarast i hur 
det då sköts i praktiken. Något samråd med markägarna inkl. 
Byföreningen (som äger marken mellan midsommarängen 
och Lilla Skärsvägen och från havet upp över ”Pulkabacken” 
till Petter Lunds Allé) sker mig veterligen sällan eller aldrig 
och definitivt inte inför den senaste röjningen som gjordes vid 
bryggan i september i år.
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Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10–18, lördag 10–15.

Vårt litteraturpris.

Kongl. hoffotograf Peter P.Lundh

P a que assus, quiatusam re, sit ius sum conestrum  
 verspienimus aut ulliquosti bero explabor simpori 
       busdam nonse vendign atiatus eum volupta porem 
debis es reptat excestrum eostiae corestiore volorenisci-
um qui aliquo maio. 
 Umenitium hit et inullaut invel mi, tempore rror-
porent, od que nis et des debit accupti bla nam sin est, 
volorumquam atam ratibustoris exceperibus dolo est 
officid errorunt voluptasi iunt reperci ligniatus, simporr 
untiis ea sita quiam conet eturibus, eum ratur sitat et 
optasperae sim dolest, sit ea
 Oluptatem repedi sit landit alibus, quiam, non com-
nimolorem quam exeruntiur, experat ibearchilias nobist, 
non pre simporupta cupti dis exped quo tem faccum 
fugit volut ditaqui vendianit endunto rehendis natem 
quissinvel ipitatur maxim endignimos magnatectur?
 Ignatur as ut voloribea si cus. Agnatium a coreptia 
quation consenditio tem harum aut latiate pelit, om-
niendipsam evellite porro explitate viderumquate qui 
volore ni cum des sit harum quamenia venis aut am ut 
lis ne velente nonsedite lab ipsundis ut prehendam a 

Höganäs Bokhandel&Förlag

FPRESENTATION AV FÖRFATTARE, REDIGERING OCH ÖVRIGA CRED 
Tene sunt aciis doluptatios quunt, consequaspe rest, simin reseceaquas et periassit dolenis doluptas eum faccus. Agnihic 
tem fugia aut il inum quas plicae comnias pa net earudem ernate sita des aut aliciis acere volorum que omnihilit aceruevell
orionse quib usd aestor reri ilignimus aut voluptatas et ut quaeprat. Sedignis molupta errore, as apmodit que et arum
omnis errum vid mi, to molor as mossequ issunt omnimus molutTat. Cus. Lesed maximus a qui sae a aut dolorum dolutat.  
Edisquodis es dolorem soles estrume prae parunt fugitas sam aut exerit Rum volupta volupta tecuptur, cullitia quiderum

Peter P. Lundh
Det bästa ljus och nutidens bästa instrumenter

Kongl. hoffotograf

Höganäs Tidning, 1907

B yggnader och mode, trädgårdar och hantverk, bilar och nöjesliv, ånglok
  och naturscenerier. De �esta intresseriktningar �nns representerade 
 i hovfotograf Peter P. Lundhs bilder från Kullabygden, tagna 1886–1940. 
Mest känd, både inom och utom landet, blev han för badbilderna från Mölle 
och klippsiluetterna från Kullaberg, men hans bevarade bildskatt om 6 500 glas-
plåtar rymmer mycket mer och visar ett rikt spektrum motiv från dåtidens 
samhälle. För första gången återges nu Lundhs bilder scannade direkt från glas-
plåtarna och vi får möjlighet att uppleva fotogra�ernas häpnadsväckande kvalitet 
och detaljrikedom.
 Boken tar oss med på en resa genom Lundhs bildvärld. Via 250 av foto-
grafens kända och okända bilder, med åtföljande texter av Caroline Ranby, får vi 
både uppleva för länge sedan förlorade miljöer och besöka platser som vi än 
idag kan känna igen. Vi får följa med ner i Höganäs mörka gruvgångar, gästa 
Krapperups salonger, möta fabriksarbeterskor, torpare, lekande barn och kunglig-
heter, beskåda eleganta sommarvillor och korsvirkesgårdar, ta tåget till Mölle, 
åka T-Ford och ångbåt, promenera genom Kullabergs skogar och naturligtvis 
även ta ett dopp vid Ransvik iförda randiga baddräkter!

Peter P. Lundh (1865–1943) var verksam som fotograf i Kullabygden från 1886 till 
omkring 1940. Han utbildade sig i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike 
och etablerade därefter fyra ateljéer i Kullabygden. Han utnämndes till hovfoto-
graf och rönte framgångar i �era tävlingar samt var även en huvudkraft bakom 
turismens utveckling kring Kullaberg, Mölle och Arild. Hans efterlämnade glas-
plåtar och fotogra�ska utrustning förvaltas av Höganäs Museum.

 Vår hoffotograf är en företagsam    
 man, som ej blott förstår att sköta sin 
egen affär på förstklassigt sätt, utan äfven 
att samla Kullens snart sagt outtömliga förråd 
af skönhetspunkter på sina plåtar, för att 
inom och utom landet draga den naturälsk- 
ande mänsklighetens uppmärksamhet hit”.

Höganäs Bokhandel&Förlag

CAROLINE RANBY är �l. mag. i etnologi, antikvarie och författare. Hon har publicerat �era böcker och artiklar 
om Kullabygden och Krapperup, delvis illustrerade med egna fotogra�er, samt arbetat som byggnadsantikvarie 
med bland annat kyrkor, traditionell bebyggelse och slottsmiljöer.

ALF PETERSSON, tidigare museifotograf och verksam på Höganäs Museum, har utfört det omfattande arbetet 
att scanna Lundhs glasplåtar. Inscanningen har �nansierats av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.

”
  Höganäs Museum

och Konsthall

Höganäs Bokhandel&Förlag

Peter P. L
undh

Kongl. hoffotograf
Det bästa ljus och nutidens bästa instrum

enter

Text: Caroline Ranby

Årets
Nobelpris!

Sa vi att ett medlemsskap i vår läsecirkel är ett hett julklappstips? Litteraturpriset är endast 
389:- och mottagaren garanteras definitivt ett rikare liv. Dessutom ända till september nästa år!
 Kom in på en kaffe så berättar vi mer. Om andra möjliga julklappar också, såklart.

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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En del som man mött i byn eller på stranden 
undrar hur länge bryggan funnits och hur den kom 
till. Vi har själva inte haft hela historien klar för 
oss, så efter grävande i pärmar och annat material 
hoppas vi nu kunna ge en någorlunda korrekt 
historiebeskrivning:

Året var 2000 och redan då hade man i styrelsen för 
Byföreningen haft funderingar kring en framtida bad-
brygga under lång tid. Var skulle den ligga, hur skulle 
den se ut, hur skulle den dimensioneras för att klara 
högvatten och stormar och sist men inte minst – hur 
skulle den finansieras?

Ritningar, bygglov och finansiering
År 2000 började dessa tankar konkretiseras och ett in-
tensivt arbete tog vid. Ritningar skulle fram, bygglov 
sökas, finansiering ordnas och byggare kontaktas. 
Kommunen bidrog med ca 55.000,- privata bidragsgi-
vare resp. företag med ungefär 65.000,- vardera och 

”Här är bryggan och den står kvar! ”, säger Jan Malmberg, 
som var med från allra första idéstadiet.

Foto: Claes Almqvist

Den stora plattformen kom till 2005.
Foto tillhandahållet av Bo Brantmark

Byföreningen med ca 10.000,-. Kostnaderna uppgick 
till ca 200.000,- en siffra som ökade något allteftersom 
man kompletterade med livbojar, ramp, plaketter, an-
nonser med mera. 

I mål efter lång kamp
Bygget skedde under maj/juni 2001 och invigdes med 
pompa och ståt och med Elsa Pahlén-Andersson (som 
haft simskola just här vid stranden på 40- och 50-ta-
let) som klippte bandet till bryggan. Ordförande den 
gången var Joakim Bergman som tillsammans med sin 
speciella bryggrupp (Jan Malmberg, Jan Bäckström och 
Bo Brantmark, såvitt jag kunnat utröna) stolta kunde 
konstatera att man faktiskt kommit i mål efter en lång 
kamp. 

Plattformen kom till
År 2005 byggdes bryggan ut med den stora plattfor-
men längst ut och fiskarbröderna från Höganäs enga-
gerades för pålningen. Totalt kostade tillbyggnaden 
ca 150.000:- och den här gången kunde Byföreningen 
finansiera merparten även om privata bidragsgivare 
ställde upp nu också. 

Uppskattad mötesplats
Redan från start kunde man konstatera att badbryggan 
blev mycket uppskattad och inte bara som badbrygga 
utan som en viktig mötesplats i byn. Så är det fortfa-
rande och vi vill påstå att det var mycket framsynt och 
ganska djärvt av styrelsen den gången, som initierade 
projektet och lyckades föra det i hamn.

I slutet av november 2011 blev bryggan illa tilltygad av 
adventsstormen ”Berit” och fick sitt nuvarande utse-
ende efter omfattande reparationer under försomma-
ren 2012.

Bryggruppen

Badbryggans historik
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 Gratis tandvård
– till barn och ungdomar mellan 3-19 år. 

Gå in och titta på vår hemsida:

www.tandlakarenordstrand.se 

Välkomna!

Jennys Hårvård

Välkommen till oss!
Salongen för 

 hela familjen! 
 

Öppet 
Tisd-torsd 9-18 

Fred 9-17
Lörd 9-13 

 
Tfn: 042-34 46 61

Jenny                                                          Annika

Krapperupsv. 115 
263 76 NYHAMNSLÄGE
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042-23 85 82 / 0431-100 56

- Över 20 års erfarenhet av värmepumpar. 

- Vi ser på helheten för optimal energibesparing.

Välkommen in på aenergi.se
för att enkelt fylla i en
offertörfrågan!

IVT-center Viken/Helsingborg

042-23 85 82
Prästavägen 480-5, 263 65  Viken

Behrens Alternativ Energi AB

- Förmånlig finansiering genom Wasa kredit.

- Totalentreprenad för din trygghet.

Favorit i repris

Gunnar Gunnarsson har flitigt bidragit med inslag i 
Nyhamnsbladet tidigare, men vi tycker att hans historia 
är så intressant att den kan läsas en gång till.

I artikeln på sidorna här intill berättar Gunnar med 
egna ord om hur det kom sig att han blev radiohandlare 
i Nyhamnsläge. Läs och begrunda denna berättelse 
som sträcker sig över 89 år och samtidigt handlar om 
teknikens svindlande utveckling!

Frilansfotograf och reporter
Vid sidan om sitt arbete som radiohandlare jobbade 
Gunnar som frilansfotograf och reporter för NST i Höganäs 
från slutet av 40-talet. Hans största upplevelse är Operation 
Kullen 1955, en marin uppvisning med anknytning till 
H55-utställningen i Helsingborg. Den hemskaste och 
sorgligaste upplevelsen, som fotograf, var ett år senare då 
fyra Vampireplan kraschade rakt in i Kullaberg och de fyra 
piloterna omkom tyvärr. 

Och vi får inte glömma bilderna på Oslofärjan som gått 
rakt på spetsen av Kullaberg vid Kullens fyr! En del av 
Gunnars bilder finns på Höganäs kommuns hemsida 
under Höganäs Bildarkiv.

Sista tåget till Mölle
2003 var Gunnar med och gjorde en video om Möllebanan: 
”Sista tåget till Mölle”, 1910-1963, en produktion i 

samarbete med BM Film i Helsingborg. I år är det 50 år 
sedan sista tåget gick. Detta uppmärksammades med en 
utställning på Höganäs Museum under oktober. Filmen 
finns att köpa i vår ICA-affär m fl ställen. Det är sevärda 27 
minuter med Gunnar som berättare! 

Fortfarande full aktivitet
Om du ser en rask man som går med stavar till Lerhamn, tar 
sig ett dopp från bryggan, dyker upp på en av sillträffarna 
eller sitter på ljugarbänken i hamnen, så är det troligen 
Gunnar. Dessemellan skriver han artiklar till Flottans Män 
och Pejling. Och till Nyhamnsbladet! Läs mer här intill!

Gunilla Wingertz
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Radiohandlaren i Nyhamnsläge

Foto: Annika Holst

Jag föddes i södra Småland på en gård där min 
fader var Föreståndare på ett lantbruk. Redan tre 
månader senare flyttade vi till Kullabygden där min 
Pappa fått anställning som Rättare på Balderups 
gård nära Arild. (Rättare används sällan idag men 
innebär föreståndare på ett lantbruk). Vår bostad 
hette Annehus, en gammal vacker korsvirkeslänga 
som idag säljs som vykort och kallas Skånelänga. 

Här växte vi upp, jag och min syster som är fyra år 
yngre. Vår skolgång började i Arilds småskola på den 
tiden, sedan Brunnby folkskola. Därefter kunde man 
välja på Realskola eller Högre Folkskola. Den första 4 
årig den andra 2 årig. Jag valde den senare för jag ville 
så fort som möjligt börja jobba. Hemma på gården fick 
jag lära mig köra häst och traktor.

Egen batteriradio
Men mitt stora intresse var radio. Min fader hade börjat 
sälja radioapparater till vänner och bekanta på sin fritid. 
Jag var mest intresserad av att se hur dessa såg ut på 
insidan! Min fader hjälpte mig att inreda ett utrymme 
på vinden där jag hade tillgång till en egen batteri- 
radio. Det var lyx på den tiden, det kan jag försäkra. 
Strömkällan var seriekopplade ficklampsbatteri och en 
så kallad ackumulator som man fick ladda från elnätet. 

Dessutom en cirka tio meter lång utomhusantenn och 
en jordledning, helst en nedgrävd kopparplåt. Ja så var 
det på den tiden.

Praktik på radioverkstad
Jag är faktiskt född samma år som Radiotjänst startade. 
Då kostade Radiolicensen tio riksdaler för ett helt 
år. I början på 40 talet efter att jag slutat skolan fick 
jag praktikjobb på en radioverkstad i Helsingborg, 
där grunderna till mitt framtida yrke lades. Tack 
vare Möllebanan gick det bra att bo hemma och resa 
dagligen från Krapperup. På hösten 1944 var det tid 
att göra lumpen i Kungliga Flottan i Karlskrona. När 
jag muckade i januari 1946 hade mina föräldrar just 
flyttat och köpt hus i Arild eftersom min pappa slutat 
på Balderup efter drygt 20 års tjänst.
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Affär och verkstad i Brunnby
Plötsligt hade jag ett nytt hem och ny adress. Jag 
började redan fundera på att öppna något eget och 
började leta efter lämplig lokal. Till en början höll jag 
till hemma i Källaren. Men plötsligt hittade jag en lokal 
i Brunnby. Kerstihus beläget alldeles invid Agardhs nya 
affärsfastighet fick jag hyra. Första åren hade jag två 
rum men fick senare ytterligare ett och detta senare 
blev mörkrum, där jag framkallade bilder till Höganäs 
Tidning och senare även flera andra tidningar, Tyvärr 
saknades vatten och avlopp. Allt fick bäras såväl in som 
ut. 

Det största rummet utåt gatan blev affär men mest 
verkstad. Det lilla blev kontor och sovrum. Som väl var 
kunde jag få maten hemma i Arild hos mina föräldrar.  
Jag lyckades även ta körkort och skaffade min första bil 
en A  Ford modell1932, Efter några år lyckades jag byta 
till en mindre skåpbil av märket Bradford som var mer 
lämpad och  den fick namnet RADIOBILEN( se bild!).

Provsändningar för TV redan på 40-talet
Mot slutet av 40 talet började det redan talas om 
Television och på en Radiohandlarträff i Stockholm 
sändes provsändning på kabel mellan två lokaler på 
Tekniska Högskolan. Något år senare lyckades en trådlös 
sändning mellan Huvudstaden och Uppsala. Ungefär 
samtidigt började Danmark sina provsändningar som vi 
här i Kullabygden kunde följa. 

Ett sådant minns jag från inspelningen av Ingmar 
Bergman filmen Gycklarnas Afton på Nabben Dansk TV 
var där och spelade in ett avsnitt som senare visades. Vid 
detta tillfälle hade Bergenheims Radio och skribenten 
plus ett par tekniker ordnat mottagning i Brunnby 
skola. Här samlades hela filmsällskapet och fick se sig 
själva i en liten svartvit T.V. - en sensation på den tiden. 

Helsingborgssändaren kom igång
Under 50 talets början såldes många TV bara på grund 
av att vi kunde se dansk TV. Ett evenemang som lockade 
många tittare var H55. Dansk TV sände många timmar 
från Helsingborg. Till Fotbolls VM 1958 kom äntligen 
Helsingborgssändaren igång. Först då blev det full fart 
bland fotbollsintresserade

 

Hus med affär i Nyhamnsläge
Vid denna tidpunkt hade jag träffat min blivande 
hustru och vi började planera för framtiden. Vi köpte 
tomt i Nyhamnsläge och beslöt oss för att bygga hus 
med affärsdel på Stinsvägen 6. Strax före Jul 1960 
flyttade vi in och passade även på att gifta oss. Det blev 
en hektisk Jul vår första. I sista stund lyckades jag skaffa 
en Julgran på Torget i Höganäs ” Den Sista ” jag fick den 
gratis och en bunta grenar till. Men vi fixade, borrade 
och klistrade, den blev inte så tokig i alla fall, tyckte 
vi. Annandag Jul levererade jag en TV, kommer jag ihåg 
just nu. 

TV-apparaten som möbel
Under 60 talet var det full rulle. Det stora problemet på 
den tiden var inte själva TV utan träslaget. Den skulle 
passa in i finrummets träslag. Jag kommer just ihåg en 
episod. Jag frågade en kund om hon ville ha med eller utan 
dörrar? Klart, sa kunden, att det skall vara med dörrar! 
”Tror Herr Gunnarson att Stockholmarna skall kunna 
se rakt in i mitt vardagsrum när det inte är program?” 
Hon skådade redan in i framtidens utveckling! Ja, jag 
skulle kunna fylla hela Nyhamnsbladet med historier 
och episoder från denna tid!
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Övergång till färg-TV
 Under 60 och 70 talet blev vi handlare och 
servicemän med jämna mellanrum gratis utbildade 
hos fabrikanterna, allt var ju nytt. Jag som 
Luxorrepresentant fick först servicekurs i svartvit TV 
på Fabriken i Motala, några år senare in på 70 talet blev 
det fortsatt utbildning i Färg TV teknik. Redan i slutet 
på 60 talet anordnade Luxor en resa till London där vi 
besökte BBC och  fick se Färg TV för första gången. På 
70 talet slog Färgen igenom på allvar, vi fick även en 
ny kanal: T.V. 2. Det blev bråda dagar i vår bransch. 
Antennjobb tog mycket tid 

Jag levererade vår första Färg TV till en nära granne 
Hugo Berg Som ägde och drev Ugnsbygge i Höganäs. 
Han och firman blev med tiden vår bäste kund. Färg 
teven kostade då 3995 kr. 

Allt mindre marginaler
I början på 70-talet var det full fart på försäljningen, 
men snart kom Varuhus och Kedjor igång och 
marginalerna blev allt mindre. Vi småhandlare fick 
allt svårare att hänga med. Varuhusen låg ibland under 
våra inköpspris. Striden blev allt hårdare och skulderna 
växte. I början på 80 blev det så illa att vi tvingades 
sälja hus och hem och i samband med detta även 
familjekris och skilsmässa. Jag fick vid detta tillfälle 
erbjudande att bli Vaktmästare i vår Sparbank och där 
en lägenhet så att jag och våra båda pojkar kunde bo 
hos mig och fortsätta sin skolgång på hemmaplan. Min 
före detta Hustru ställde upp med stort ansvar för våra 
pojkar under denna lite jobbiga tid. Vi har hela tiden 
varit vänner och träffats hos våra söner. 

Till våren åker vi gemensamt med min Särbo till 
min yngste sons Bröllop i Nynäshamn Vår äldste 
son med familj är bosatt i Ängelholm och där finns 
mina kära barnbarn Matilda  och Johannes. 

Fortsatte med service
I Bankhuset inredde jag en verkstad i ett garage och 
fortsatte med service av Radio- och TV-apparater 
och antenner en bit in på 90 talet. I dag liknar 
min verkstad mera ett Museum. Detta på grund 
av den supersnabba teknikutvecklingen. I dag 
förekommer knappast några större reparationer 
eller service. Idag kasseras eller kastas allt för 
mycket, tycker vi äldre servicemän. 

Övergång till digitala sändningar
På tal om att kasta så förbereds just nu en ny 
teknik i vårt radionät, nämligen övergång till 
Digitala sändningar. Detta skall upp i vår Riksdag 
i höst eller till våren. Men det lär dröja till in på 
tjugotalet innan det blir genomfört. Man måste 
nämligen sända både gamla och nya systemet 
gemensamt minst ett par år. 

Förslaget är att det analoga skall upphöra tidigast 
2022. Betänk att alla radioapparater vi har i våra 
hem idag blir odugliga! Och kanske än värre: alla 
våra bilradioapparater måste förnyas!  Frågan är 
till slut om jag i nästa liv skall önska mig att på 
nytt bli radiohandlare? Kanske mer lönande att bli 
Skrothandlare i elektronik!?

Gunnar Gunnarson

Foto: Annika Holst
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Tidernas upplevelse vill jag rekommendera 
till flera: Det årligen återkommande 
arrangemanget (september) ”Lantliv 
på farfars tid”! Det är Kullabygdens 
Lantbruksmuseum, som har en av Sveriges 
största utställningar av traktorer, motorer 
och maskiner från 1900-talets första hälft, 
som tillsammans med Kullabygdens Veteran- 
och Maskinförening plockar ut och sätter 
igång hundratalet traktorer, skörde- och 
jorbearbetningsmaskiner från farfars tid.

Vi åkte dit ett litet gäng från mitt jobb på 
Fjällugglegatans LSS-boende i Helsingborg en 
snålkall halvregnig söndag. Allt detta glömde vi 
bort när vi kom in på utställningsområdet på 
en åker. Vi tog oss fram på ganska lerig mark 
med både rollator, rullstol och egna ben, en 
sinnesupplevelse i sig! Det puffade, tuffade och 

rök från vedeldade ångmaskindrivna maskiner 
och skördetröskor. Gamla traktorer körde runt 
och visade stolt upp sig. 

En vedklyv och en stenkross modell ”mycket 
äldre” var också spännande. Några av oss kunde 
busa runt i hoppborgen som bestod av en hög 
med halm! Med halmdoft i näsan och halmstrån 
i håret blev det dags för fikastund!

På hemvägen åkte vi in om Bräcke Mölla och 
köpte stenmalet grahamsmjöl. Vingarna 
snurrade fint på möllan! Det blev även tillfälle 
till bakning och en god fikastund några kvällar 
senare.  

www.zackowsgard.se

Gunilla Wingertz

Lantliv på farfars tid
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www.ctcvarme.se

50%
ROT-avdrag 

- emrävlos relle bidrag!

 avkastning: en värmepump från CTC. Nu får 
du  dess utom ROT- avdrag. 
Våra sol värme  paket kan ge 
 ytterligare  bidrag. Vi hjälper 
dig med en egen kalkyl. 

Småländska glädjekalkyler.

Kontakta oss 
när ni funderar över  VÄRMEPUMP, nu eller i framtiden!

Kullamäklaren 
Eleshultsvägen 33 

263 75 Nyhamnsläge 
Kontoret 042-34 47 00

gunilla@kullamaklaren.com 
www.kullamaklaren.com

Kullamäklaren är en fastighetsmäklare med ett 
ovanligt väl genomtänkt arbetssätt. Det innebär  
bland annat att vi kan erbjuda en kvali�cerad 
mäklartjänst till ett fördelaktigt pris. Vi hjälper dig 
att sälja din villa, bostadsrätt eller gård med lika 
stor glädje och genuina engagemang oavsett var i 
Kullabygden din bostad är belägen. Kontakta oss så 
berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
 

Gunilla Zaar 
Registrerad Fastighetsmäklare 
0706- 65 75 46 

Fast arvode!

65 000 kr/villa
40 000 kr/bostadsrätt

Fri värdering ingår!

TILL SALU
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Vi i Byföreningen har fortsatt som under förra 
året dvs bjudit in till att träffas en fredagskväll 
i månaden och hittills har vi varit på Baroli. 

Vi avser att fortsätta med dessa träffar fram 
till och med april månad men kanske vi 
någon gång kommer att föreslå att vi träffas 
någon annanstans förutsatt att det finns bra 
kommunikationer både dit och hem. Kanske i 
Höganäs eller i Mölle eller i Arild men om det 
blir så eller ej återstår att se. 

Anmäl er till sändlistan
Meddelande om kommande träffar skickas ut 
per email som tidigare. Finns ni inte med på 
sändlistan så hör av er till Byföreningen med 
emailadress (det går förstås också att meddela 
telefonnummer för dem som inte har email)! 
Välkomna!

Axel Bergenfelt

Missa inte adventsvandringen som Naturskydds-
föreningen i Kullabygden arrangerar på östra 
Kullaberg söndagen den 8/12 kl 10! 

Vandringen kan bjuda på vackert vinterväder 
såväl som skånsk vinter. Samling vid 
Himmelstorps nedre parkering och avslutning 
med fika hos Hembygdsföreningen i 
Himmelstorpsgården. Där väntar en uppvärmd 
stuga, levande ljus och hembakt!

Upplysningar:Henrik Nilsson, tel 0730 97 22 
35.

Tips: för mer information om vad som händer 
runt Kullaberg, gå in på www.kullabergsnatur.
se Här finns även  länkar till intressanta 
föreningar och arrangemang.

Fredagsträffar på Baroli Adventsvandring på Kullaberg
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BYGGMONTAGE

RA
0705 33 24 44

Roger Andersson Byggmontage 
i Nyhamnsläge AB

En solig dag i oktober 
hade Nyhamnsskolan 
orientering på Kullaberg. 

De här eleverna fångade 
vi med kameran tillsam-
mans med sin lärare. Det 
visade sig att det är just 
några ur den här klassen 
som hjälper oss att dela 
ut Nyhamnsbladet! 

”Lunch efter en lång orien-
teringsrunda passar per-
fekt tycker vi klasser (4,5,6) 
på Nyhamnsskolan”.

Kajsa Sandberg
Från vänster: Kajsa Svensson, Björn Aldenklev (lärare), Kajsa Sandberg, 
Alexander Månsson och i bakgrunden uppe till höger: Cecilia Orwen. 

Nyhamnsskolan i farten
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Hättan på Bräcke Mölla har varit i dåligt skick och en renovering blev 
angelägen. De gamla stickorna har tagits bort och efter översyn av 
spant och läkt kunde de nya stickorna spikas på plats. Stickespånen 
av gran är av färskt virke, så taket kommer att tjäras tidigast i vår.

För att finansiera det hela har pengar sökts från olika fonder. 
Länsstyrelsen har gjort ett avsteg från sin policy att enbart stödja 
byggnadsminnesmärkta objekt och beviljat bidrag till i stort sett 
halva kostnaden under förutsättninzg att arbetet görs under 
antikvarisk medverkan och att arbetet är slutfört före den sista 
oktober. Caroline Ranby har bistått med sin kunskap. 

”Länsstyrelsens skäl har varit att vi har en mölla som vi maler 
i och visar upp för besökare vid våra öppna visningar men också 
för grupper, bland annat skolklasser, ” berättar Peter Sandell, 
ordförande i Bräcke Mölla. 

Han fortsätter:
”Vi har också erhållit bidrag från Stiernstedt Kockenhus 
Kulturförening, Sparbanksstiftelsen, Erik Erikssons fond och Åke 
Lundhs fond.
Vi räknar med att själva stå för 25% av kostnaderna, så utan 
bidragen hade takbytet inte varit möjligt. Ett mycket stort tack 
riktar vi till bidragsgivarna men självklart också till alla de som med 
ideellt arbete ser till att vi kan hålla möllan igång”

Red 

Ny hätta på möllan

Vill du ha bättre betalt för
din bostad i Nyhamnsläge?
Kontakta oss på 042-36 22 90 så berätt ar vi mer
eller gå in på svenskfast.se/viharkoparna
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Vi använder oss av en minigrävare och en mindre hjullastare som kommer in på de flesta ställen, 
som gör minsta möjliga åverkan i era trädgårdar.  
Utnyttja ROT– avdraget.  Ni har möjlighet att få en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden.   
Välkommen att kontakta Erling Hansson! 
erling.hansson@telia.com    Mobil 0705-92 69 13    Telefon 042-34 42 26 

Hjälper er med noggranna mindre entreprenader till rimliga kostnader, som t.ex. plantering  
och upptagning av buskar & mindre träd, planera och ordna rabatter, gräsmattor, stenläggning,  
elkablar, vattenslangar, borrning till plintar, grävning vid utbyggnad, flyttning och bortforsling av 
jordmassor etc.  
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Med Kullaflyg reser du enkelt, snabbt och bekvämt till och från Helsingborgsregionen. Vi flyger från 
Ängelholm/Helsingborg till Stockholm/Bromma, Visby (sommarsäsong) och Mora (vintersäsong). 
Biljettpriserna är låga men trots det bjuder vi alltid på personlig service och riktigt skånskt kaffe. 
Vi serverar förmodligen världens mest närproducerade flygplansmat och dessutom tar vi största 
möjliga hänsyn till miljön. Boka dina biljetter på www.kullaflyg.se. Vi ses ombord!

* Flygplatshållarens avgifter, skatter, utslläppsrätt  och bränsletillägg.

Kullaflyg är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001 sedan 2009.

NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR

Flyg lite grönare.

Flyg skånskt med Kullabygdens 

eget flygbolag.

FRÅN

295:-
+ avgift 171 kr *

= 466 kr
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Alldeles i slutet av juli visades det nattbio 
vid Nyhamnsläge hamn. Det var en magisk 
känsla att sitta invirad i en filt och se på bio 
utomhus! 
Mörkret lägrade sig. Blixtar slog på natthimlen 
och gick liksom runt hela skådeplatsen, 
men det blev inget oväder. Filmen vi såg var 
kultfilmen Bluesbrothers.

Utonhusbio ingick i Kommunens och ER-ungs 
sommarsatsning på fritidsaktiviteter.
ER-ung är en del av Eric Ruuth Kulturhus 
verksamheter riktad till tonåringar.

”Vi ville visa film på byarnas naturliga 
mötesplatser under sommaren, samt utmana 
sommarvädret! Detta var en test för att se om 
arrangemangets idé funkade. Vi kommer att göra 
om aktiviteten nästa sommar, utvärderingen var 
så positiv”. Detta fick vi veta av Peter Nilsson, 
Kreativ coach i Höganäs kommun. Välkomna 
tillbaka säger vi från Byföreningen! 

Red 

Anna-Lena Sandell i sin fina folkdräkt bjöd in 
till dans runt midsommarstången. 

Tillsammans med Marita Jarnsäter och 
musikerna Hanna Carle, Johan Davegård och 
Teo Norrestad inspirerades alla att hoppa 
grodor, gå till marknaden och allt annat som 
hör ringdanserna till. Det blev säcklöpning, 
dragkamp (väldigt jämnt!) och godis till 
barnen också. Vädret var nådigt och den fina 
midsommarstången som många varit med och 
klätt hade fler blommor än någonsin!

Red

Värmande sommarminnen

Midsommar på ängen

Sillkvällarna!

Nattbio i hamnen
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Under sommaren samlade Röde Orm 41 
ungdomar med det gemensamma intresset 
att segla.

Under ledning av klubbens instruktörer David 
Wessman, Hannes Efsing, Hilda och Lova Stifors, Elias 
Bergman, Hugo och Elias Horn-Maurin genomfördes 
fyra segelskolor under juni och juli. Med förmiddags- 
och eftermiddagsgrupper var det full fart i hamnen 
hela dagarna. Mest segling, men om vädret var för 
svårt fick vi ersätta seglingen med lärande lek.

Tisdags- och torsdagsseglingarna
Tisdags och torsdagsseglingarna har varit ett populärt 
inslag och våra seglande ungdomar har slutit upp i 
såväl bleke och sol som i blåst och regn. Även klubbens 
större båt, Ynglingen, har används flitigt och ni som 
samlades i hamnen under midsommarhelgen såg 
bland annat våra instruktörer utklassa ordföranden i 
ett par race. 

Locka Nyhamnsbor
Midsommarseglingarna ordnas av vår tävlingssektion 
främst för att locka oss Nyhamnsbor att samlas och 
umgås i hamnen. 

Segling är ett kul sätt
Röde Orms främsta ledstjärna är att locka ungdomar 
till segling. Segling är ett förnämligt och kul sätt att 
lära sjövett, sjösäkerhet och för att väcka intresset 
för hav och skärgård, en unik resurs som för många 
av oss ”gamlingar” är en livslång passion. Vi i Röde 
Orms styrelse tror att vi är på god väg och vi vill passa 
på att tacka våra instruktörer, Hamnens vänner och 
andra bidragsgivare och alla föräldrar som engagerat 

Vind i seglen

med

Röde Orm

sig. Utan er hade vi inte kunnat genomföra säsongens 
aktiviter. 
Säsongsavslutningen i strålande väder, med jollesegling 
och obegränsad tillgång till korv och dricka samlade 
nästan alla byns ungdomar. Vilket gäng vi har! 

Anders Bergman
Ordförande i Röde Orm

Foto: David Wessman
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MARITA JARNSÄTER 
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PETER SANDELL

STEFAN SVENSSON

Gunilla Wingertz

Syftet med Byföreningen är…
• att skapa en grund för bykänslan
• att organisera byns traditionella 

aktiviteter
• att samverka med Höganäs 

Kommun i olika frågor och projekt

Så stödjer du Byföreningens verksamhet

Det går bra att betala till Nyhamns Byförening på
Bg 5436–8485 
Glöm inte att ange betalningsavsändare!
Man kan betala in:
• Medlemsavgift för 2014 (enskild person): 114;– kr

• Hushåll: 214;– 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
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Skeppet
Nyhamnsläge

Alla dagar 9–20

Nyhamnsbladet nr2 2013 Final.indd   24 2013-11-17   18:52




