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Naturens egen lekplats lockar barnen
Barnen klättrar, hänger, klänger, balanserar, springer och samlar på saker så det står härliga 
till på stranden och strandängarna. Och det kan räcka långt i sig. Marken är skyddad som 
Naturreservat, men nu har stormarna Simone, Sven och några fler möblerat om bland 
tallarna. Med hjälp av några omkullvälta tallar hoppas Byföreningen – med tillstånd från 
Länsstyrelsen – att med enkla medel kunna göra en hinderbana och några stubbar att gå 
och/eller sitta på i talldungen bredvid pulkabacken. Gå dit och lek så får du kanske se!
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Våren kom tidigt i år, ja enligt SMHI redan 
kring den 20 februari. Detta gjorde att vi lade 
ut bryggan redan den 4 maj. Det gick som en 
dans, sexton personer mötte upp och allt var 
klart på prick tre timmar och då hade vi även 
hunnit med en paus med grillkorv, kaffe och 
saft. Tack till alla som hjälpte till! 

Inför denna säsongen kommer vi att 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 i år!

I mars hade vi årsmöte och hela förra årets 
styrelse ställde upp för omval och dessutom fick 
vi tre nya ledamöter. Välkomna Sofia, Anki och 
Pelle! 

Byföreningens stora utmaning under det 
kommande året är att få till stånd en ny 
toalettbyggnad invid pumpstationen vid 
bryggan. Bakgrund och mera detaljer kring 
projektet finns på annan plats i bladet. 

Här vill jag bara nämna att förutom kommunens 
löfte om ett 50%-it bidrag så kommer vi under 
hösten/vintern, när vi bättre kan bedöma om 
projektet alls går att genomföra, att erbjuda 
familjer i Nyhamn att bidra till finansieringen 
(och driften). Ungefär som när bryggan en gång 
byggdes – folk bidrog med pengar och fick en 
namnplakett på bryggan. Nuförtiden kallas det 
”crowd-funding” och sker vanligtvis via Internet. 
Men vi avser snarare att skriva om denna 
möjlighet i nästa nummer av Nyhamnsbladet 
och sen går det bra att sätta in en slant på vårt 
vanliga bankgironummer. Det finns ca 900 

Kära nyhamnsbor!

hushåll i Nyhamn med nära omnejd som får 
Nyhamnsbladet. Tänk om i alla fall en tredjedel 
av dessa skänker vardera 500,- till projektet – då 
är finansieringen i hamn!

Det händer, eller kommer att hända, en hel 
del i Nyhamn nu och framöver. Vi i styrelsen 
har träffat kommunen ett flertal gånger för att 
få information om hur de ser på byns framtid. 
Utveckling är oftast bra men den måste ske i 
nära samverkan med oss som bor i byn. Vi vill ha 
en vettig balans mellan utveckling, nybyggnad 
och tradition så att vi på bästa vis förvaltar den 
”byanda” som jag tycker finns här. Lite svårt att 
sätta fingret på vad den egentligen utgörs av men 
kanske en allmän känsla av att vi bor på världens 
bästa ställe, inte nedlusat av sommargäster och 
turister eller av skräniga människor som tävlar 
med varandra om att ”vara finast”, utan i en by 
med ett bedårande läge, härliga omgivningar 
och en by som lever året om. Då hjälps man åt, 
tar ansvar för det som finns och händer i byn och 
det skapar en gemenskap som betyder mycket. 
Grattis till alla oss som bor i Nyhamn!
Njut nu av sommaren, ljuset, promenader, 
solnedgångar och de härliga baden så hörs vi 
framåt hösten igen!

Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns Byförening
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Nya medlemmar i
Byföreninegns styrelse

Anki Hansen

Anki som bor på Makrillvägen är 47 år, gift med Peter och har två 
utflugna barn, Jörgen och Josefine. 
Anki jobbar inom äldrevården i Höganäs Kommun och har gjort 
det i 29 år, först på Ljunghaga och sedan tio år tillbaka inom 
hemvården. Hon tycker det är en underbar arbetsmiljö, att köra 
runt och besöka alla vårdtagare.

Anki har två småhundar som hon älskar av hela sitt hjärta. Hon 
gillar att sätta fingrarna i jorden och i sitt växthus odlar hon egna 
tomater och gurkor och även lite annat smått och gott. Kameran 
ligger alltid vid sidan i bilen, redo att klickas av. Det passar extra 
bra nu när Anki och hennes  man blivit med husvagn och längtar 
efter premiärturen som blir snart.

Per Jacobsson

Pelle är 46år. Sambo med Erika och pappa till Jacob och Malte. 
Flyttade till Nyhamnsläge våren 2013. Arbetar som snickare. En 
glad man som susar förbi på sin hoj! 

Sofia Sjödin

Jag heter Sofia Sjödin och är 41 år. Född och uppvuxen i Uppsala. 
Sedan 2010 bor vi på Briggvägen, jag, min sambo Björn och vår 
hund Ludde. Vi trivs fantastiskt bra! Nyhamnsläge är en underbar 
plats att bo på. Sommartid känns det som om man har semester 
jämt men även det andra årstiderna har sin tjusning!

Jag jobbar som kock på Saluhallen och Grand hotell i Mölle sedan 
många år tillbaka. Mitt yrke är även ett stort intresse och det är så 
härligt att få ta del av Kullabygdens fantastiska utbud av råvaror. 
Så här i efterhand kan jag inte tänka mig en bättra plats att vara 
på.På fritiden är jag gärna i trädgården, går långa promenader med 
Ludde eller umgås med familj och vänner. Att vara med i styrelsen 
i byföreningen ser jag som en möjlighet att påverka, hjälpa till 
och lära känna andra nyhamnslägebor!
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Samtidigt gjordes studiebesök och vi fann att den 
toalettbyggnad som nyligen uppförts i Lerhamn 
m.fl ställen skulle vara en lämplig modell för oss 
i Nyhamnsläge. Därför kontaktades även Älö-Trä 
som tillverkat och levererat dessa nyckelfärdiga 
toalettbyggnader.

God idé – men kostnaderna
Kontakter har tagits med Länsstyrelsen, Höganäs 
Kommun, Höganäs Energi, Kullaleden m.fl. 
Många tycker att en toalett är en god idé, men 
sen kommer kalla fakta: kostnaderna. och, som 
det känns - viljan! En ungefärlig sammanställning 
av de förväntade kostnaderna landar på närmare 
300.000:-. Av dessa utgör kommunala anslutnings- 
och tillståndsavgifter ca 100.000:- !!

Dystra utsikter…
Summeringen av detta var under en period 
mycket dyster: Visst såg många tillfrågade 
poängen med projektet, men ingen ville betala. 
Byföreningen var självklart beredd att ta en del 
av kostnaderna. Men dessa skenade iväg och till 
följd av detta och den kamp mot byråkratin vi 
såg framför oss, så övervägde vi ett tag mycket 
allvarligt om vi skulle fortsätta med projektet 
om vi inte kunde få draghjälp framför allt ifrån 
Höganäs kommun. 

…men det fanns hopp
Vårt hopp stod till att kommunledningen skulle 
se poängen med projektet, visa intresse och hjälpa 
oss framåt. Kommunalrådet Peter Kovacs bjöd 
in oss och kom tillsammans med Fastighetschef 
Margareta Engkvist Björkenhall till ett möte.  

Vi har i Byföreningens styrelse sedan i höstas 
diskuterat vad vi, utöver vad vi av tradition 
gör i byn, kunde hitta på för att vara bybor och 
turister till glädje och nytta. Tankarna kom då 
att kretsa kring badbryggan där så många synts 
njuta av badlivet. När dessutom Kullaleden 
under förra året drogs längs stranden och just 
förbi bryggan så tog tankarna fart. En toalett 
borde vara ett uppskattat projekt. 

Byföreningen har sedan många år en liten 
toalettbyggnad, med torrdass, i tallskogen 
ca 300 m sydost om bryggan. Den har sedan 
något år stängts då vi funnit att kostnaden 
inte står i rimlig proportion till nyttan. 

 

När vi så studerade Länsstyrelsens skötselplan 
för naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbaden 
(fastställd 1979, se Länsstyrelsens hemsida) såg vi 
att man redan där och då tagit höjd för framtida 
toalett- och eventuella omklädningsbyggnader. 

Förabetet börjar
Vi inventerade området runt badbryggan. 
Byföreningen är ägare till marken från 
”Midsommarängen” till Lilla Skärsvägens 
förlängning västerut och från stranden till 
”Pulkabacken”. Den mest naturliga placeringen 
av en ny och handikapptillgänglig toalett skulle 
vara i direkt anslutning till den pumpstation 
som ligger ca 50 m sydöst om bryggan (på 
Byföreningens mark!). Där finns ett buskage 
som skulle dölja en toalettbyggnad, där finns 
dessutom el, vatten och avlopp och närhet till 
brygga och Kullaled. Optimalt tyckte vi och satte 
igång att studera förutsättningarna. 

Byföreninegn bygger
toalett vid

badbryggan
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Efter 25 minuter hade vi redogjort för bakgrunden, 
planerna och tankarna framåt. Vi fick en muntlig 
utfästelse från Peter Kovacs om en delfinansiering 
om 50% , alltså max 150.000:- samt viss hjälp med 
driftsutgifterna (el & vatten) samt en försäkran 
om att man skulle hjälpa till att göra det möjligt 
att ansluta till pumpstationen på det sätt vi skissat 
upp. Det var en mycket nöjd ”dassgrupp” som 
tågade ut ifrån mötet!

Färdigt 2015?
Nu väntar vi på återmatning från kommunen och 
sen kavlar vi upp ärmarna och sätter igång och då 
är förhoppningen att vi skall ha en toa på plats 
inför sommaren 2015.

Tillsyn och skötsel
Under sommarmånaderna kommer den dagliga 
tillsynen av toaletten att skötas av Strandfogden. 
Vi ser det som självklart att toan skall vara 
öppen året runt. För de andra 9 månaderna 
hoppas vi få kontakt med 9 familjer i byn (helst 
med tonårsbarn) som kan tänka sig att ta på sig 
veckotillsyn i var sin månad. Vi tror att det skulle 
öka engagemanget och ansvarskänslan. Hör gärna 
av er! Byföreningen betalar ”månadspeng”.

Byföreningens ”Dassgrupp”

Lillaskärsvägen 4, 263 75 Nyhamnsläge
042 - 12 30 10,  inbox@ljungbergs-id.se

www.ljungbergs-id

Går du i om eller nybyggnadstankar?

Inspiration, ideér, skisser till ditt projekt
Ritningar, bygglov

Badrums, köks & inredningsplanering
Belysningsideér

86 mm

120 mm

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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En helt ny gårdsbutik i Nyhamnsläge
På höjden norr om Nyhamnsläge med en fantastisk 
utsikt över havet ligger den vackra Lindegården. Paret 
Kerstin och Håkan Ward har just öppnat en gårdsbutik i 
en rar liten bod som de planerar att ha öppen året runt. 
En skylt nere vid vägen visar att här kan man köpa ”nya 
päror och sparris”.

Vi kikar in i boden och här finns alldeles nyskördad sparris 
och potatis från de egna odlingarna. Kerstin som ska sköta 
gårdsförsäljningen berättar om en mängd olika grönsaker 
som kommer att finnas under säsongen:
Gul-, röd- och- polkabeta, morötter i knippe, vitkål, spetskål, 
svartkål, bond- och vaxbönor, zuchini, rotselleri, tomater 
och paprika. Fler sorter hinner säkert komma till innan 
säsongen är över.

Mångfald på friland
Det är gårdens specialitet att odla en mångfald olika 
sorter och det görs endast på friland. Grönsakerna 
levereras till restauranger i bygden, till Saluhallen och till 
grönsaksgrossister. Det är mycket att göra nu i nypotatis- 
och sparristider! Samarbetet med krögarna i Kullabygden 
som hela tiden letar nya grönsaker tycker Håkan och Kerstin 
är spännande.

Många grödor ger mer jobb
Att ha många olika grödor innebär mer jobb än att ha bara 
några få. Då får man försöka hitta maskiner och arbetssätt 
som är mer effektiva, vilket tycks vara en rolig uppgift för 
Håkan som har en rejäl maskinpark. De steniga åkrarna är 
en utmaning i sig, men även här har det funnits på lösningar 
som gör att man kan ha kvar stenarna och utnyttja att de 
faktiskt fångar sol och värmer upp jorden. 

Lantbrukare i familjerna
Gården köptes av Håkans föräldrar i slutet av 60-talet. Då 
fanns här en stor eternellodling. Fadern som hade haft en 
större gård i Hyllinge började odla potatis och grönsaker. 
Håkan tog över gården 1979. Kerstin kommer också från ett 
lantbrukarhem, i Farhult.
På gården finns två hästar också och när unghästen är 
inriden är det en dröm att både Kerstin och Håkan ska 
kunna ta en ridtur då och då. Förhoppningsvis hinns detta 
också med fast det är bråda tider i grönsakslanden! 

Sofia Sjödin/Gunilla Wingertz
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Panzanella är en brödsallad från Toscana.
Passar utmärkt att göra på våra fina skånska solmogna 
grönsaker.Funkar fint som lunch en varm sommardag 
eller som tillbehör till grillat.

4 port.

3 röda paprikor
Ca 5 dl skurna skånska tomater av olika färger och 
sorter
1 röd lök, strimlad
1 knippe grön skånsk sparris alt.färska brytbönor
1 dl goda oliver
1 bit dagsgammalt ljust surdegsbröd
2 msk kapris
1 riven vitlöksklyfta
4 msk olivolja
2 msk rödvinsvinäger
1 näve skånsk basilika
Flingsalt
Svartpeppar från kvarn

Halvera och kärna ur paprikan.
Lägg den i en ugnsfast form och gnid in med mat olja.
Rosta på 225 grader i ugn tills skalet släpper.
Lägg den sedan i en påse och låt den svalna så är den 
lättare att skala.

Skär ned den skalade paprikan i bitar och lägg i en 
skål. Skär tomater och bröd och lägg i skålen.
Ha i strimlad rödlök, oli-
ver och kapris.
Riv över basilikabladen.
Blanda vitlök, vinäger 
och olivolja.
Koka sparrisen i saltat 
vatten ca 3 minuter.
Ringla dressingen över 
salladen och rör runt.
Toppa med den nykokta 
sparrisen.

Sofia Sjödin

Panzanella på skånska
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Många, både sedan länge boende i byn 
och nyinflyttade, har svårt att reda ut 
skillnaden mellan Byalaget, Byföreningen, 
Hamnens Vänner och Röde Orm – och 
emellanåt även hur dessa hänger ihop 
med de tre vägföreningar som finns i 
Nyhamn. Här skall nu göras ett försök att 
reda ut begreppen:

Nyhamns Byalag

Nyhamns Byalage etablerades under senare delen 
av 1800-talet och äger och förvaltar hamnen. 
Man äger dessutom området norr om hamnen 
(ungefär där båtuppställningsplatsen är) och ner 
till parkeringen söder om hamnen och tillika ett 
gott stycke ut i havet. 
Det är Byalaget som hanterar hamnen, frågan 
om hamnplatser, om köplatser till hamnen, 
om våffelkiosken skall få vara eller inte, om det 
skall muddras/tångrensas eller ej. Så det är alltså 
med hamnens väl och ve som Byalaget agerar. 
Ordförande är Mats-Ola Wessman.

Röde Orm

Byalaget etablerade på 60-talet på Rolf Anderssons 
initiativ, något som heter ”Nyhamns Byalags 
Båtklubb Röde Orm” i akt och mening att skapa 
en verksamhet för att fostra byns ungdomar till 
sjöliv och segling. Man lät bygga en ”Kullasnipa” 
(nr 1 – ”GORM”) hos Gunnar Svensson i Mölle 
och så småningom köptes Optimistjollar in och 
segelskolorna kunde ta fart.
Segelskolor/utbildning är fortfarande föreningens 
mål. Man har även under många år arrangerat 
”Nyhamnsspelen” under Midsommarhelgen – 
en lättsam tävling som har som främsta mål att 
få ut folk och båtar på sjön till nöje för seglarna 
och för folk på hamnen. Ordförande är Anders 
Bergman.

Hamnens vänner

Hamnens Vänner var till en början ingen 
förening utan bara mera ett begrepp; det var 
fruarna till de ”gubbar” som var aktiva i Byalaget 
eller kanske Röde Orm och som stöttade dessa 

när det var på gång underhållsarbete på hamnen, 
seglingsutflykter i Röde Orms regi eller annat 
som tarvade kaffe, korvamackor, bullar och 
annat som behövdes för att hålla humöret och 
energin uppe. 
Bara för några år sedan etablerades Hamnens 
Vänner som en registrerad ideell förening – detta 
till följd av att man sedan några år tillbaka tagit 
på sig ansvaret att arrangera de Sillakvällar som 
under en följd av år blivit en mycket uppskattad 
företeelse i Nyhamn under sommarmånaderna. 
Kraven på räkenskaper och hygien har ökat och 
därför har Hamnens Vänner blivit en ”riktig 
förening” med de krav detta medför. Ordförande 
är Kaj Arenbo.

Nyhamns Byförening

Byföreningen hette tidigare Nyhamns 
Badortsförening och etablerades 1947 då ett 
antal beslutsamman personer tyckte att området 
kring nuvarande badbryggan skulle bevaras 
till eftervärlden utan risk för exploatering och 
bebyggelse. 
Byföreningen förvaltar och sköter badbryggan, 
ordnar Valborgsfirande på fäladen, 
ordnar dans kring Midsommarstången på 
”Midsommarängen”, ger ut Nyhamnsbladet samt 
är den förening som för dialog med Höganäs 
Kommun kring framtida planer för Nyhamn. 
Ordförande är Axel Bergenfelt.

Tre vägföreningar

Det finns tre vägföreningar i Nyhamn. Dessas 
ansvar kommer sannolikt övertas av Höganäs 
Kommun under 2015.

Vägföreningen Gamla Nyhamnsläge; sköter 
underhållet av vägar och vissa grönytor väster 
om 111:an mellan Per Cronbergs väg och Lilla 
Skärsvägen. Ordförande är Arne Lundin.

Vägföreningen Nordöstra Nyhamnsläge; 
sköter underhållet av vägar och vissa grönytor 
öster om 111:an mellan Gullregnsvägen och till 
strax söder om ICA Skeppet. Ordförande är Alf 
Olofsson.

Backarnas vägförening; sköter underhållet av 
vägar och vissa grönytor väster om 111:an mellan 
Lilla Skärsvägen och till Dalenvägen. Ordförande 
är Anders Norrestad.

Red

Föreningarna i Nyhamn -  
vem gör och ansvarar för vad?
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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!

Välkommen till salongen för hela familjen!
ÖPPETTIDER 
Tisd-torsd  9-18 
Fred 9-17 
Lörd 9-14

Välkommen att boka tid! 
Tfn 042-34 46 61 
Krapperupsv. 115 
263 76 NYHAMNSLÄGE

www.jennysharvard.se

NYHET!
Besök gärna min nya  
hemsida och Facebooksida,  
www.jennysharvard.se

Jennys Hårvård 

Gilla på
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BYGGMONTAGE

RA
0705 33 24 44

Roger Andersson Byggmontage 
i Nyhamnsläge AB
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Musikal - Europa runt på 90 år
I mitten av höstterminen år 2013 började vi på 
Nyhamnsskolan med en musikal.  Man kunde 
få välja vad man skulle göra efter sina intressen. 
Teater, dans, scenografi och teknik var några av 
sakerna man kunde välja på. Den 24 januari var det 
dags att spela upp!

”Skapande Skola” gjorde det möjligt för oss att göra 
denna föreställning. Vår skola har sökt och fått pengar 
till projektet. Eric Ruuths kulturhus har hjälpt oss med 
många saker, till exempel med teatern och musiken. 
Fabian Fahlgren är mannen bakom musikalen, utan 
honom skulle allt blivit pannkaka. 

Alla fick berätta sina idéer
Vi började med brainstorming, vilket betyder att alla 
får berätta sina idéer. Det var väldigt tråkigt att sitta 
på golvet i ett klassrum och vänta på bra idéer. Men 
till slut fick någon en riktigt superb idé! Vi skulle göra 
musikalen ”Europa runt på 90 år”. Musikalen skulle 
handla om människor som möts i olika länder, under 
en tidsperiod om nittio år.

Teater, dans och musik
Det var dock inte bara teatern och dansen som var 
viktig. Musiken och tekniken skulle vi inte klarat oss 
utan. Vår musiklärare Josefine Eckerström började öva 
på låtarna med oss. Den allra svåraste låten var ”Down 
by the salley gardens”, för att den gick i ett väldigt högt 
tonläge, och man blandade ihop texten extremt lätt.

Roligast att spela upp musikalen
Nu ska ni få läsa om hur vi upplevde att få vara med 
och sätta upp en musikal. Det var fräckt att göra något 
med hela mellanstadiet. Vi blev förvånade när vår 
lärare berättade att vi skulle göra en musikal med 110 
elever. Skämtade hon? Det gick riktigt bra, och det 
allra roligaste var att spela upp den. Det var kul att 
spela och göra teater! Men vi fick vänta i flera timmar 
på repetitionerna och det var tråkigt.
”Det var en uppgift jag aldrig kommer glömma!”, säger 
Kajsa Sandberg som spelade en av huvudrollerna i 
pjäsen om utvandrarna från Sverige.

Många moment i scenografin
I scenografigruppen var det kul den första timmen, 
sen hade vi ingenting att göra. Det var väldigt roligt 
att leta upp sakerna till scenen och bygga upp dem, 
även om allt inte syntes. Vi tyckte också att det var 
roligt att fixa bilder till bakgrunden, men när vi väl 
satte på datorn ville alla fixa bilderna till scenduken. 
”Det hade varit kul om det fanns mer saker att göra i 
scenografin”, tycker Colin.

Teknikgruppen svarade för ljud och ljus
Några killar ingick i teknikgruppen och ansvarade för 
ljud och ljus. De fick även prova på att filma under 
premiären. Men arbetsuppgifterna räckte inte alltid 
till, vilket gjorde att man ibland fick sitta still och kolla 
på de andra. John inflikar: ”Jag lärde mig att sitta still 
i två dagar.”

Dansarna glömde nervositeten
Däremot hade dansarna mer att göra! Det var roligt att 
komma med egna idéer till danserna, och att få välja 
musiken själva. Vi kom närmre sexorna och vi lärde 
känna dem bättre. När vi stod och väntade bakom 
scenen på att få dansa var vi nervösa. När vi kom upp 
på scenen glömde vi bort publiken och bara dansade 
och dansade…

Musik med årskurs 4-6
Elever från årskurs 4-6 stod även för musiken i 
musikalen. ”Det var spännande att sitta framme på 
scenen och spela. Först var det pirrigt, men sen tänkte 
jag att jag satt i mitt rum hemma och då glömde jag 
alla som tittade, och jag bara spelade” erinrar sig 
Evelina Zaar, cellist. ”Jag tränade väldigt mycket, så det 
var kul att få visa vad jag kan” myser Cecilia Orwén, 
tvärflöjtist. 

En av de roligaste sakerna vi gjort
Jag tyckte själv att detta var en av de roligaste sakerna 
vi har gjort på skolan! 
Jag går i femman, 
och vi har gjort andra 
roliga saker, men 
musikalen var en av 
de bästa sakerna. Jag 
gillar att vara en annan 
person. Man kan 
vara precis vem man 
vill när man spelar 
teater. Jag hoppas att 
ni tyckte att det var 
intressant att läsa om 
vår musikal. Kajsa Svensson, 5b
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En glädjande nyhet för oss Nyhamnsbor är 
att det går bra för ICA Skeppet, så bra att 
man siktar på en utbyggnad i två etapper. 
En detaljplaneändring är ett första hinder 
som undanröjts. Och nu är bygglovet klart, 
så att etapp ett kan komma igång. Den första 
utbyggnaden beräknas starta redan i höst och 
förhoppningsvis vara färdig till jul. 

Det blir en 70 kvadratmeter utbyggnad österut. 
Området framför den nuvarande entrén glasas 
in och entrén flyttas norrut. Ett skärmtak byggs 
för kundvagnar, cykelparkering mm. Enhetligt, 
samordnat och tänkt att se mer inbjudande ut. 
Under utbyggnaden öppnas en extra entré upp 
söderut.

En bra omsättningsutveckling med 8 miljoner 
till idag 26,5 miljoner gör att Erik Ahlskog, som 
numera är ägare till fastigheten, vågar satsa. En 
upprustning med i första skedet en bättre entré 
och effektivare kassalösning, liksom effektivare 

posthantering och tomglashantering gagnar 
både personal och kunder. 

Butiken har åtta årsanställda, men under 
sommarmånaderna fördubblas antalet.
 
Såg möjligheterna i Nyhamnsläge
Erik Ahlskog tog över ICA Skeppet för sju år 
sedan. Han kom som handlare från en mindre 
butik i Örebro, men vågade se möjligheterna i 
Nyhamnsläge.
Han började med att sänka priserna rejält. Efter 
hand har sedan butiken moderniserats, vilket 
gjort att man kunnat jobba mer effektivt med 
en mindre styrka. Varorna har kunnat exponeras 
på ett bättre sätt. Därtill kommer den viktiga 
dialogen med kunderna så att sortimentet blir 
mer anpassat till deras olika behov. Här finns 
många ”matglada” och då gäller det att fånga 
upp dem. Man har bjudit in kunderna att tycka 
till och det har sedan speglats i sortimentet. Alla 
sakerna tillsammans har gett mer livskraft till 
butiken, enligt Erik Ahlskog.
Den senaste satsningen på närproducerat 
livar också upp butiken och visar en positiv 
anknytning till Kullabygden.

Nästa etapp längre fram
Etapp två ligger längre fram i tiden och 
de utbyggnadsplanerna hänger ihop 
med kommunens expansionsplaner för 
Nyhamnsläge. Då är det tänkt att butiken ska 
byggas ut med 375 kvadratmeter västerut, 
alltså mot Krapperupsvägen. Men hur långt 
fram i tiden beror också på hur gynnsam 
omsättningsutvecklingen blir. Kanske bygger 
man då ut tidigare. 

Red

Skeppet bygger ut
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Storgatan 47, Höganäs  042-34 04 44
www.hoganastandlakargrupp.se

Välkommen till Kullabygdens 
enda tandläkare med laser!

Vi använder laser som ett komplement och är de mest erfar-
na inom tekniken i nordvästra Skåne. Behandling med laser 
är skonsat för patienten och kan idag användas till allt från 
lagning av hål till kirurgiska ingrepp. 
Läs mer på www.hoganastandlakargrupp.se

På IVT vill vi gärna fortsätta att värma villor 
och fastigheter i några hundra år till. Därför 
jobbar vi hela tiden för att göra både våra 
värme pumpar och vår produktion mer 
miljövänlig. Till exempel är vi ensamma  
i branschen om att ha värme pumpar som 
klarar Svanens hårda miljö- och kvalitetskrav. 
För vi chansar aldrig. 

Vi hyllar dig som tänker 
på nästa generation. 
Vi chansar heller aldrig.

Köp din värmepump på avbetalning. 

Försäljning installation och
service av IVT värmepumpar!

www.aenergi.se

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10–18, lördag 10–15. Voulez Vous?

Mama mia, så mycket ny spännande litteratur våren har med sig
– ABBA firar till exempel fyrtio sedan Brighton och man vill bara ropa; 
ge mig, ge mig, ge mig – och helst då bandets två jubileumsbiografier!
 Thank you for the music, alltså men livet består som bekant inte 
bara av skådespel. Man måste äta också. Skönt därför att kokboks-
floden aldrig sinar och pallar man, kan man först odla maten själv!
 Hasta manana ’til we meet again annars  – ring, ring!

Gimme! 
gimme! 
gimme!
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DETALJPLANER PÅ GÅNG PLANER PÅ LÄNGRE SIKT

Det händer mycket i Nyhamnsläge för tillfället. Höganäs kommun tar detta år fram både ett 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika detaljplanerna som är på gång just nu, samt vilka 

(Numreringen av de olika planerna är slumpmässig och beskriver ingen slags prioritering) 

ELESHULT 8:34, 

Modernisering: en mindre 
ändring görs i gällande 
detaljplan för att tillåta inredd 
vind med mera i husen inom 
kvarteret.

1.

BRUNNBY-BRÄCKE 2:108  
Detaljplanen kommer att änd-
ras för att möjliggöra ett nytt 
vårdboende för äldre personer 
med mindre vårdbehov än de 
boende på Nyhamnsgården. 
Planen förväntas kunna antas i 
slutet av år 2016. Som följd till 
detaljplaneändringen kommer 
Stinsängens- och Strandbackens 

öster om Nyhamnsskolan. De-
taljplanetillägget för förskolorna 
är redan färdigt. 

2.

BRUNNBY-BRÄCKE 2:107
Fastighetsdelning för 
bostadsändamål.  

3.

BRUNNBY- BRÄCKE 2:123
Modernisering: en mindre änd-
ring görs i gällande 
detaljplan för att tillåta inredd 
vind med mera i husen inom 
kvarteret.

5.

BRUNNBY-BRÄCKE 2: 114, 
fd bensinmacken
Planuppdrag för att möjlig-
göra avstyckning av tomt för 
bostadsändamål. Framtagande 
av samrådshandlingar pågår. 

6.

ELESHULT 8:40, 
ICA Skeppet
Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra utbyggnad av den 

i Nyhamnsläge genom till-
byggnader på mark som enligt 
gällande detaljplan inte får 
bebyggas.

7.

Krapperups mark,  öster om 
Nyhamnsskolan. Marken 
arrenderas ut till kommunen i 
minst 25 år. 

  
8.

Nytt bostadsområde planeras på 

planeras bestå av tätare bostads-
bebyggelse som erbjuder en 
utökning av boendeformer i Ny-
hamnsläge. Bebyggelsen kommer 
att begränsas till 2 våningar med 
exempelvis radhus och lägenheter. 

  
9.

Planens syfte är att möjliggöra 
-

nings- respektive tvåvånings-
byggnad inom fastigheten till 
två- respektive fyra våningar. 

4.

bostäder i centrala Nyhamns-
läge, med äldre som målgrupp, 
samt behålla centrumfunktio-
nerna i bottenplanen. För till-
fället står planuppdraget stilla. 

 PÅ GÅNG I NYHAMNSLÄGE

TRAFIKPM FÖR NYHAMNSLÄGE

hur det ser ut idag och hur det 
kan utvecklas. Strategin ska ligga 
till grund för fortsatt planering och 

KVALITETSPROGRAM FÖR 
NYHAMNSLÄGE
Kvalitetsprogram tas fram för att 
säkerställa en kvalitetsram inom 
vilken orten ska växa. I program-

kvaliteter för byn som är viktiga att 
ha med sig när man bygger nytt 
eller bygger om. Programmet be-
rör i första hand utformningen av 
den offentliga platsmarken och 
ska exempelvis kunna användas 
som underlag vid 
detaljplanering.

VILL DU VETA MER? 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
tel. 042 - 33 75 50 eller gå in på WWW. HOGANAS.SE
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Detaljplanuppdrag
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9

8

2

Byföreningen har under en tid haft flera 
kontakter med kommunen angående 
utvecklingen av Nyhamnsläge. 

Det gäller både bebyggelse, äldreboende, 
skolor och vägar. Vi har träffat tjänstemän 
på kommunen, visat runt i byn och framfört 
våra synpunkter bland annat gällande väg 
111. 

När det gäller detaljplaner och planer 
på längre sikt har vi nu fått en skriftlig 
redogörelse från kommunen. Den återges 
här invid.

Förskollärare Boel Åkerblom kom med några jättefina 
förslag som barnen i klass 1A och B på Nyhamnsskolan 
ritat och skrivit ihop. Vi återger här ett av alstren.

Utveckling i Nyhamn Vad önskar sig barnen?
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VÄLKOMMEN! 
BRÄCKE MÖLLA 

är ÖPPEN för VISNING 
 

 SÖNDAGEN den   6 JULI 

  SÖNDAGEN den  20 JULI 
  SÖNDAGEN den  27 JULI 

          SÖNDAGEN den   3 AUGUSTI 
     
 

Kl. 11ºº - 17ºº 
 

 MALNING AV MJÖL  
OM VÄDRET TILLÅTER! 

KAFFESERVERING 
 

-  
                                                                                                        © Malin Folkesson          

Tillverkning av
trappor, dörrar, fönster, kök och inredningar

Görslövsvägen 18A

263 71 Jonstorp

Tel 0702-397936

Krapperupsvägen 254, 263 76 Nyhamnsläge, Tel: 042- 344461 www.kullabygdenskeramik.se

Kullabygdens Keramik
Skånes största tillverkare av blomkrukor.

Vi producerar allt ifrån lerkrukor tillverkade av Ugglarpsleran 
till större krukor i stengods.
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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.

RÖD BILJETT

fr 495:-
inkl. avgifter/skatter 172 kr*

TH Bilgruppen AB
Mörsaregatan 10, 254 66 Helsingborg, Tel. 042-165050

Först får du en rak rabatt på 5.000:-. Sen kan du spara upp till 
9.400:- om du köper en Suzuki Swift med halva bilen-dealen. 
Du kör härifrån i en sprillans ny bil fullt utrustad och klar för 
många trevliga stunder bakom ratten. Välkommen in!

KÖP SWIFT MED HALVA BILEN-DEALEN, SPARA UPP TILL 9.400:-**

VÄLKOMMEN IN TILL OSS ELLER BESÖK HALVABILENDEALEN.SE FÖR MER INFORMATION.

BÄSTA DEALEN PÅ FACELIFT-SWIFT.

Bränsleförbrukning Swift 1,2 Comfort 3d blandad körning 5,0 l/100 km. CO2 116 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. *Erbjudandet gäller lagerbilar t.o.m. 30/6 2014. **Jämfört med traditionellt 
billån enligt följande: Bilens pris Swift 119.900:-, max 24 mån, min 20% kontant, 50% restvärde med 5,95% rörlig ränta. Eff ektiv ränta 7,42% (mars 2014). Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Bilen på bilden är extrautrustad. 

HALVA
BILEN-
DEALEN
PÅ FACELIFT-SWIFT

SUZUKI SWIFT NU FRÅN

     119.900:-
  (ORD. PRIS 124.900:-)* 

 INKL. FARTHÅLLARE, AC, 

 CD/RADIO M.M. 
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Jag besöker Ingegerd Jönsson hemma på 
Brisvägen i Nyhamnsläge och blir inbjuden 
till en pratstund i köket. Bredvid spisen 
tronar en nybakad äppelkaka och jag anar att 
det blir en kopp kaffe också. 

Jag är nyfiken på kvinnan som är ordförande i 
Kommittén för Himmelstorpsgården och vi slår 
oss ner och börjar prata. Det blir en levande 
historia som binder samman förr och nu. 
Ingegerd som är 82 år ung föddes i Bräcke och 
växte upp på det som numera är Kullahalvöns 
Vingård.
Hon började skolan i Möllahässle 1939. ”Vi 
fick ta med pannkakor och lemonad och gå 
till Himmelstorp”. Och där bodde Erna som 
blev en kär lekkamrat och vän. Kärleken till 
Himmelstorpsgården sitter i ännu hos Ingegerd, 
som genom åren gett ett stort engagemang för 
att hålla gården levande.
När Ingegerd gifte sig blev hon bondmora i 
Väsby på en gård som än idag finns i familjens 
ägo genom Ingegerds son. 

Farfar var förebild
Ingegerds farfar bodde kvar på gården där 
Ingegerd växte upp och var en förebild på många 
sätt. Han var ordförande i kommunalfullmäktige 
i Brunnby och var även engagerad i 
Hembygdsföreningen. ”Så jag är odlad upp i 
Hembygdsföreningen”, som Ingegerd uttrycker 
det på sitt finurliga vis. 

En gård från 1850-talet
Himmelstorpsgården blev Hembygdsgård 1953. 
Gården började restaureras 1971 och 1973 
bildades kommittén för Himmelstorp. Gården är 
kulturminnesbyggnad sedan år 2000. Ingegerd 
har varit engagerad på olika vis i ett idogt arbete 
för att bevara denna kulturskatt. Tanken är 
att man ska spegla utseendet av en gård från 
cirka 1850-talet. Men det kan ha sina sidor att 
parera gammaldags standard med nymodiga 
förordningar från miljö- och andra myndigheter. 
Det har rett ut sig till slut, men har varit några 
tunga år för Ingegerd och kommittén att klara 
verksamheten med dessa tillägg.

Ingegerd är ordförande i kommittén sedan 
2003, men vill bestämt framhäva att det är ett 
lagarbete och att många är med och bidrar. Och 
säger att ”det är ett lätt arbete för det är fina 
medarbetare i kommittén”. Tilläggas bör att allt 
arbete är ideellt!

Kaffe och service
Rent praktiskt i nutid handlar det om att 
undfägna besökande gäster en god kopp kaffe 
med hembakt till eller kanske bara en glass. Men 
det är mer än ”bara” servering. Att besökarna 
blir vänligt bemötta och får med sig lite kultur 
på vägen är minst lika viktigt. Det är en hel del 
turister som kommer förbi och vill veta ett och 
annat om Kullaberg. Andra stannar och njuter av 
miljön från mitten av 1800-talet. 

Och här sluts vår cirkel i köket hos en Nyhamnsbo 
som dessutom har en hobby: porslinsmålning. 
Hon har lett många kurser under årens lopp. 
En annan cirkel som dock inte slutits är den i 
kommittén för Himmelstorp. Ingegerds son har 
nu blivit invald. ”Och barnbarnen var ju med 
och serverade när de var små och lärde sig vara 
serviceminded”, tillägger Ingegerd. 

Vi glömde sånär dricka kaffet, men jag lovar att 
äppelkakan var himmelskt god! 

Gunilla Wingertz

”Det ska vara precis som när jag kom hem till mormor”
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042-33 06 70
070-248 48 85
www.obvvs.se

Vi har funnits till 
er tjänst i 90 år 

som Kullabygdens
Rörläggare

– Det finns flera
anledningar till det!

Kunskap - Service - Omtanke
i tre generationer

Otto Bengtsson & Benvard Österberg på Allégatan, Höganäs 1923.

Eleshultsvägen 33  |  Nyhamnsläge

Värme | Vatten | Kyla | Service | Butik

 

Himmelstorpsgården är arrendegård 
under Krapperups gods. Den östra 
längan och lägre delen av stuglängan 
är från 1700-talet. Övriga byggnader 
är från början av 1880-talet. Gården 
arrenderas sedan 1953 av Kullens 
Hembygdsförening. Vid övertaget var 
gården förfallen. En mycket omfattande 
restaurering startade omedelbart. 

År 1971 tillsattes inom Kullens 
Hembygdsförening en speciell kommitté 
som sedan dess med varsam hand, 
stort ansvar och varmt hjärta verkar 
för att bevara denna unika kulturskatt 
för kommande generationer. Kommittén 
arbetar helt ideellt. Inga statliga eller 
kommunala bidrag utgår till gårdens 
årliga förvaltning.

På Himmelstorpsgården har skapats flera 
årliga traditioner till vilka allmänheten är 
välkommen. Midsommarfirande enligt 
gammal tradition och datum blir i år 
måndagen den 23/6 med start kl 17.00

www.hembygd.se/kullen/
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Fast pris!
Vi erbjuder våra kunder 

 fasta arvoden. Ring eller 
maila oss för en offert 
på vad det  kostar att sälja 
din bostad.

▼

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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Lars Palm och Tin Ingvarson i städtagen!  

Vi samlades den 12 april kl 10.00 vid grinden till fäladen 
norr om Nyhamn för att plocka skräp på stranden och 
fäladen till Sänkan halvvägs till Lerhamn. Efter det 
rensade vi stranden och heden från badbryggan och ner 
till Lilla Skär. Det hela tog ett par timmar. 

Både barn och vuxna var välkomna! För barnen ordnade 
vi skattjakt så förutom att plocka skräp så kunde man 
passa på att leta upp påskägg som vi gömt på heden vid 
bryggan!
Byföreningen bjöd på varm korv, kaffe och saft vid 
bryggan. 

Efter det här kan vi med gott samvete njuta av rena 
stränder och hedmarker under den stundande sommar- 
och badsäsongen. Kom med i gänget nästa gång du också!

Nyhamnsbor med på fotoutställning

Tre Nyhamnslägebor presenterar några av sina alster 
i samband med att Höganäs fotoklubb firar 65 års 
jubileum i år. Utställningen sker i Mölles stationshus 
Annex den 2-8 augusti.

Bland utställarna från Nyhamn finner vi Gunilla 
Sundström som vann Årets Bild 2013. Gunilla vann 
även Årets Bild 2011 med sin fina bild ”Vintervik” från 
Nyhamnsläge. Lasse Sundström finns också med bland 
utställarna från Nyhamn, samt Annika Holst som vann 
Bästa Nyhamnsbilden i Nyhamnsbladet nr 1 år 2013 med 
sin bild av Nyhamnsläges fyr.  

Nuvarande medlemmar i Höganäs fotoklubbs fotografier 
visas såväl som en historik om klubbens verksamhet med 
bilder presenteras. Olika tävlingar arrangeras i samband 
med utställningen.

Strandrensing med skattjakt

Byföreningen arrangerade enligt tradition 
årets Valborgsfirande på fäladen norr om 
Nyhamnsläge. Höganäs Manskör hälsade 
våren välkommen med tal och sång kl 
20. En stund senare kom fackeltåget med 
Brunnby FF och så tändes bålet. Vädret 
stod oss bi och bjöd på en osedvanligt 
vacker kväll med stiltje och underbar 
solnedgång.

Sköna maj välkommen
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Välkommen till
sommarens sillgrillning

i Nyhamnsläge hamn
Du serveras läckra sillmackor, grillad korv, 
ka�e med dopp och lotterier vid hamnen 

mellan ca 18.00-21.00
– alltid på en fredag om vädret tillåter!

Premiär 28 juni
5 juli, 12 juli, 19 juli, 26 juli

2 augusti, 9 augusti, 16 augusti, 23 augusti

Alla är välkomna!
Hamnens Vänner

Välkommen till
2014 års sillgrillning

i Nyhamnsläges hamn
Du serveras läckra sillmackor, grillad korv,
kaffe med dopp och lotterier vid hamnen 

mellan ca 18.00-21.00
- alltid på en fredag om vädret tillåter!

Premiär 27 juni
4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli,

1 augusti, 8 augusti, 15 augusti, 22 augusti
Alla är välkomna!
Hamnens Vänner

På midsommarafton är alla välkomna till ängen bredvid badbryggan och den 
traditionsenliga midsommarfesten som arrangeras av Byföreningen.

Kl 10 lövar och reser vi majstången tillsammans – ta gärna med egna blommor.

Kl 15 spelar musikerna upp till dans för stora och små. Tag med fikakorg! För-
hoppningsvis behövs inget paraply i år! 

Välkomna!

Kom och fira Midsommar!

”Under hösten/vintern/våren har vi åter 
bjudit in till fredagsträffar en gång per 
månad på Baroli. Det är ett uppskattat 
initiativ även om det har varit något färre 
deltagare den här säsongen. Baroli har 
på vår förfrågan dukat upp en utmärkt 
turkisk buffé, något som blivit mycket 
populärt. 

Nu gör vi sommaruppehåll men 
återkommer i oktober för en ny säsong. 
Välkomna då!”

”Jag heter Ebba Folkesson och går i nian 
på Nyhamnsskolan. Jag är en tjej som 
tycker mycket om havet. Jag brukar ofta 
bada med mina kompisar på Bryggan. Min 
hobby är att träna simning fem gånger i 
veckan för Höganäs simsällskap. 

Min mormor, Ann Jerndal, tipsade mig 
om att söka jobbet som strandfogde nu 
i sommar. Jag är en positiv och glad tjej 
som tycker mycket om naturen.” 

Fredagsträffar med 
Byföreningen

Sommarens nya 
strandfogde
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Idag består styrelsen i byföreningen av:
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ANKI HANSEN

Sverker Ingvarson

PER JAKOBSSON

MARITA JARNSÄTER

SOFIA SJÖDIN 

PETTER JONSSON

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): 115;– kr

• Hushåll: 215;– 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 
Öppet alla dagar 09–20

Sommaröppet 08–21

Varje medarbetare hos oss har hand om en egen producent. Så 

har Carina Brandt löpande kontakt med JanLars Honung och 

Birgitta Alestam håller sig ajour med läget hos Bräcke Ägg.

Våra närproducenter
Kullamust, Per i Viken, Bräcke Ägg, JanLars Honung, Zackows 

Potatis, Kullabrygg – Mölle Ale, Vikentomater, Varalövs Grönsaker

NÄRPRODUCERAT FRÅN KULLABYGDEN

JanLars Honung
Lasse Rosenquist  började som biodlare för  
fjorton år sedan. Hans bin samlar nektar från fält 
och trädgårdar runt om i bygden.  

– Nästan all mat är processad i dag, men min 
honung innehåller inga som helst tillsatser,  
säger han.

Bräcke Ägg
Anna Andersson  har sin verksamhet på släkt-
gården från 1800-talet. Hennes höns får gå fritt, 
både inne i hönshuset och på gården utanför.

– Jag månar om dom på alla sätt. Dom har  
mycket plats och  verkar trivas. Glada höns ger 
goda ägg. Det tror jag på, säger hon.
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