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ÅRETS återVINNARE
TÄVLING

NY TOALETT PÅ PLATS 
VID BADBRYGGAN
Byföreningen kan stolt presentera en ny modern och handikappanpassad  
toalett nära badbryggan.  
Öppet året runt till glädje för badare, vandrare, skolbarn och  
förskolebarn som ofta har utelektioner. 

STORMSKADOR 
PÅ BRYGGAN

NYHAMNS BYFÖRENINGS MAGASIN UTKOMMER TVÅ GÅNGER PER ÅR TILL ALLA hushåll I NYHAMN med omnejd

vi är på facebook
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Hej alla Nyhamnsbor!
Sedan förra numret har vi haft en mild vin-
ter, en kraftig storm i januari och en tidig vår. 
Stormen har givit oss en del bekymmer då den 
yttre delen av badbryggan i stort sett helt slagits 
sönder. Så snart det blir stilla väder skall vi ta 
oss an det hela men det kan förstås ta ett tag. 
Mer om detta i separat artikel.
Under tiden kan vi glädja oss över att den nya 
toaletten nu är på plats vid bryggan. När jag 
skriver dessa rader återstår att bygga entré-
rampen, ansluta el och vatten och att sätta dit 
handtag och lås. När ni läser detta har förhopp-
ningsvis dessa saker ordnats och vi i styrelsen 
hoppas att vi i byn plus alla badare och Kulla-
ledsvandrare skall få nytta av toaletten under 
många år.
Vinterns stormar och strömmar har fyllt på 
stranden med mängder med sand och vi kan nu 
njuta av en ”playa” som är både bred och i stort 
sett ren från tång. Hoppas bara att det håller sig 
så under hela badsäsongen.
Vi kan glatt konstatera att det blivit nytt liv i 
”macken” med bl.a. släputhyrning och att ICA 
Skeppet har planer på en omfattande utbygg-

nad – båda sakerna väldigt positiva och något 
som vittnar om en framtidstro gällande  
Nyhamn som känns riktigt bra!
Mer information om vad som sker i byn och 
vad Byföreningen gör finns på vår hemsida 
(nyhamnslage.nu) och på vår Facebook sida 
(uppdateras mera frekvent än hemsidan).
Njut nu av sommaren och må så gott!

Axel Bergenfelt
Ordf. i Nyhamns Byförening

De nya vindkraftverken
De har även många hästar installade och en 
del går i hagarna närmast fundamenten. De 
kommer att oroas av ljudet och sen har man 
problemet med de isprojektiler som vintertid 
kommer att lossna från vingarna (som vid stark 
vind snurrar med en hastighet på 250-300 km/h 
vid vingspetsarna och kastar isen lång väg). 
Ägaren berättade att tillstånd givits för tre min-
dre snurror men att man sedan började bygga 
två betydligt större som då borde ha längre 
säkerhetsavstånd. Ännu ett skäl till överklagan. 
Höganäs kommun har även motsatt sig dessa 
byggen men blivit överkörda av högre instanser. 

Axel Bergenfelt

Mer info finns på: www.bjarekraft.se/om-oss/vindkraft/
vindkraftsprojekt-ragakra.

Under vårvintern har 
två gigantiska vind-
kraftverk vuxit upp ur 
myllan strax sydväst om 
Louisefred. Det är Bjäre-
kraft som ligger bakom 
satsningen och de båda 
verken är ca 160 m 
höga med vinglängd på 
nästan 60 meter. Man undrar vad de 
närboende tycker?

Jag knackade på i gården på Backagårdsvägen 
intill vindkraftverken. Oro och ilska är bara 
förnamnet! Man har mätt avståndet till det 
närmaste fundamentet och fått det till 550 m 
till boningshuset men betydligt kortare än så 
till tomt/markgräns. Därför har man överklagat 
med följd att det hela stannade av i somras.  

Foto: Bjärekraft
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Tävling

Årets återVINNARE
Alltsedan kommunen 2004 införde flera  
sopkärl till hushållen för att vi praktiskt 
skulle kunna sortera våra sopor på hemma-
plan, så har många fastighetsägare gjort det 
lätt för sig genom att låta kärlen stå perma-
nent på gatan eller precis i tomtgräns. 

Vi förstår alla poängen med detta… att ha  
tunnorna lättillgängliga för sopbilen, samtidigt 
som man slipper slita sitt hår varenda gång 
man glömmer dra fram dem på tömningsdagen. 
Dessvärre har ju resultatet blivit att delar av det 
offentliga rummet förfulats avsevärt.  
Många gator ser mer ut som sopstationer än 
som den pittoreska gata de skulle kunna vara. 

Nyhamns Byförening har därför beslutat att gå 
i bräschen för bot och bättring gällande den 
uppkomna soptunnesituationen.
 
Vi utlyser härmed en tävling om vem som 
bygger den smartaste och snyggaste lösning-
en för sin fastighets sopkärl. Vi säger: Låt 
tunnorna stå kvar… men gör det snyggt! 

Vinnaren av denna tävling kommer inte bara att 
föräras titeln Årets återVINNARE, utan även till-
delas ett presentkort på 500 kr på ICA Skeppet. 

Vi vill ha in tävlingsbidragen senast den  
15 september. Bifoga bild, namn, telefon-
nummer  samt adress. Skickas till:
nyhamnsbyforening@gmail.com
(Eller kontakta redaktionen om du vill lämna 
tävlingsförslaget på annat sätt). 

Fika på ICA
Vår lyhörde Ica-handlare Erik Ahlskog på ICA 
Skeppet har nu ordnat en kaffeautomat till 
glädje för alla kaffesugna. En liten pratstund 
över en kopp, eller en kopp att ta med sig är 
väl alltid trevligt!

Mor och dotter Malin och Alva Andersson ställ-
de upp på en bild för att hjälpa Nyhamnsbladet 
att sprida denna trevliga nyhet.

Red.

PS. Byn bjuder 
redan på en hel del 
strålande exempel 
på smakfulla och 
smidiga lösningar, 
se ett par exempel 
här intill! DS.
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 Skånelist
www.skanelist.se

Under hösten 2013 började vi i Byförening-
ens styrelse prata om att få till stånd en 
toalett vid badbryggan. Efter att ha sett hur 
mycket folk från när och fjärran som nytt-
jar bryggan och stranden på sommaren och 
hur många skolbarn som vistas där året om 
började det kännas angeläget att hantera den 
sanitära situationen.

I början av 2014 tog vi de första kontakterna 
med Höganäs kommun för att initiera projektet 
och söka samfinansiering. Dessa kontakter slog 
mycket väl ut och allt sedan dess har vi haft 
ett nära samarbete. Ansökningar om bygglov, 
dispens från strandskydd och en mängd andra 
handlingar hanterades och det ena tillståndet 
efter det andra beviljades på ganska kort tid. 

Men det var mycket som skulle falla på plats så 
förhoppningen var att kunna ha toaletten på 
plats till sommaren 2015. Nu står den där!! 

Ny toalett vid badbryggan
Den anlände den 5 maj 2015 helt enligt den 
tidplan vi gjort upp. Park & Mark AB har på 
kommunens initiativ gjort fina mark- och 
anslutningsarbeten och även stått för inkopp-
lingar sedan byggnaden väl lyfts på plats.

Öppen toalett året runt
Toaletten kommer att vara öppen året runt 
och vi hoppas att den kommer att uppskattas 
av såväl promenerande Nyhamnsbor som av 
badare, bryggbesökare och av folk som vandrar 
längs Kullaleden.

Styrelsen

Foto: Gunilla Wingertz

Foto: Marie Cheshire
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BAROLI
042 - 34 44 54

T
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Nyhamn i upplysningens tid
Redan från Christinelundsbacken på 111an 
ser man vintertid ett starkt ljussken över 
nejden i nordväst. Vad står på?

Redaktionen har varit i kontakt med ägaren till 
det lysande växthuset i Skättekärr. Det visade 
sig inte bara vara ett växthus utan 11 stycken 
jättelika med gurkplantor och massor med lam-
por i vart och ett. Han förklarade att de tänds 
kring mitten av november och lyser till framåt 
mars. 

Den ljusstrålning som reflekteras uppåt och 
syns på mils avstånd då det är låga moln, mins-
kar vartefter som plantorna växer till sig och 
förhindrar mycket av det uppåtriktade ljuset. 
Han är medveten om att folk i trakten störs av 
detta och har lovat kommunens miljökontor att 
täcka taken inom 2 års tid. Problemet är att det 
kostar så mycket att göra att han inte mäktar 
med det för närvarande. Han får skrivelser och 
andra klagomål från när och fjärran men upp-
skattade att få ett personligt besök och en chans 
att förklara läget och framtidsplanerna. 

Red.

Nyhamnsläge förr och nu
Marie Cheshire, ny i Byföreningens styrelse, 
efterlyste en Facebooksida med nya och 
gamla foton från Nyhamnsläge. Eftersom 
sidan inte fanns tog hon ett eget initiativ och 
startade en offentlig grupp.

”En öppen grupp där möjligheten finns att ladda upp 
bilder, historia, fakta etc. om Nyhamnsläge i dess forna 
dagar men också nutid. Ett kul och trevligt sätt att 
lära sig om bygden! Dela gärna!”- Marie

Red.

Tips: Det finns ett omfattande arkiv med äldre 
bilder från Höganäs och Kullabygden hos Höga-
näs bildarkiv på Höganäs kommuns hemsida. 
De tidigaste bilderna är från sekelskiftet, 1900.
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Nordens effektivaste 
värme pumpar. Utan borrhål.

* Energistyrelsen i Danmark testade 54 luft/vattenvärmepumpar i Nordens största test. Läs mer på ivt.se.  

Bäst i test!
Sparar 25 900 kr mer 

jämfört med vanliga luft/
vattenvärmepumpar.*  

Läs mer på ivt.se. 

 Nyhet! IVT AirX luft/vattenvärmepump:

Allt du behöver veta om värmepumpar.   www.ivt.se

Nästan lika effektiv som bergvärme, men kräver ingen borrning. 

Marknadens effektivaste luft/vattenvärmepumpar.*

Framtidssäkrad – jobbar hårdast när elpriset är lägst.  

10 års garanti på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig. 

Försäljning Installation och Service av IVT värmepumpar!
Läs mer om oss på www.aenergi.se eller ring 042-23 85 82

Samråd om ny detaljplan 
För att ICA Skeppet ska kunna bygga ut mer 
i framtiden och att marken ska kunna an-
vändas till sk centrumverksamhet har ett 
förslag till ny detaljplan för området upp-
rättats på uppdrag av kommunstyrelsen i 
Höganäs kommun. 

En detaljplan är en karta med bestämmelser 
som anger vad marken får användas till och  
hur bebyggelsen skall se ut och ordnas. 
Det aktuella planområdet ligger i centrala  
Nyhamnsläge, mellan Krapperupsvägen och 
den parallellt gående Eleshultsvägen. Öster om 
planområdet ligger Idrottsplatsen med tillhö-
rande parkering samt en återvinningsstation. 

Här är ett utdrag ur kommunens motivering:
”Planområdets fördelaktiga läge, centralt inom orten 
och i anslutning till ett större tillkommande exploa-
teringsområde österut gör att planförslaget också 
innehåller en utökning av verksamheter, nämligen 
centrumverksamhet. Planförslaget möjliggör därmed 
ytterligare verksamheter, som ska vara lätta för all-
mänheten att nå”.

Detaljplanen genomförs med sk enkelt plan-
förfarande och avviker inte från Höganäs 
kommuns översiktsplan.

Samrådsmöte på Nyhamns bibliotek
Kommunen bjöd in till samrådsmöte som hölls 
den 21 april i Nyhamnsläges bibliotek. Ansvarig 
handläggare, planarkitekt Madeleine Meiby, 
höll i mötet. ICA-handlare Erik Ahlskog, flera 
Nyhamnsbor samt representanter från Byfören-
ingen mötte upp.

Möjligheten till en ny samlingslokal i byn kom 
upp som ett angeläget önskemål, liksom tankar 
på vårdcentral och apotek.

Red.

Foto: Marie Cheshire
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  Mitt i Kullabygden

Lediga lokaler
Lillefred Företagsby
www.lillefred.se                                                       
0705-504168 

Mölle

Höganäs

Arild

Badbryggans yttre delar blev rejält skadade 
då stormen Egon slog till i januari i år. 
Starka vindar och ett högt vattenstånd ska-
pade förödelsen. En bit in i april byggde vi 
oss ut så långt det gick för att bättre kunna 
bedöma hur reparationen skall gå till. Samti-
digt satte vi ut ”pensionärstrappan” så att de 
tidiga badarna kunde tjuvstarta badsäsongen 
lite tidigare än vanligt. Premiärbaden ägde 
rum redan den 11 april!

Under maj månad började vi kapa bort det som 
skadats och förhoppningen är att skapa en 
mera stormsäker plattform längst ut. Eventuellt 
slås en ny påle i och kanske kan vi höja hela 
plattformen en bit och ha ett par trappsteg 
mellan den långa bryggan och den yttre delen. 
Det kan ta ett tag så det är inte säkert att de 
yttre badstegarna kan sättas på plats förrän  
en bra bit in på den egentliga badsäsongen. 

Maj 2015 Bryggruppen

Trots att alla flakar och räcken tagits in för vintern, som brukligt 
är, skadades den yttre plattformen rejält.  Foto: Axel Bergenfelt

Stormskador på badbryggan
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VÄLKOMMEN! 
BRÄCKE MÖLLA 

är ÖPPEN för VISNING 
 

  SÖNDAGEN den  28 JUNI 

  SÖNDAGEN den   5  JULI 
  SÖNDAGEN den  19 JULI 

           SÖNDAGEN den    2 AUGUSTI 
     
 

Kl. 11ºº - 17ºº 
 

 MALNING AV MJÖL  
OM VÄDRET TILLÅTER! 

KAFFESERVERING 
 

-  
                                                                                                        © Malin Folkesson          

Kullaledens vänner
Kullaledens vänner bildades i syfte att ta vara 
på och vidareutveckla det stora nätverk som 
under årens lopp (2009-2014) bidrog till att 
Kullaleden blev verklighet. Kullaledens vänner 
kommer att ge leden en röst för att fortsätta 
värna, vårda och utveckla aktiviteter med 
vandringsleden som bas.

Kullaledens vänner skickar ut nyhetsbrev till  
medlemmarna när det är vandringar eller andra  
arrangemang på gång. www.kullaledensvanner.se
Mer information om Kullaleden finns på  
kullaleden.se

Eurorando
10-17 september 2016 kommer upp till 7000 
vandrare från hela Europa till Skåne för att vandra 
– en del av dem på Kullaleden. Veckan i Skåne är 
avslutningsveckan på ett årslångt vandringsevene-
mang som inleds i september 2015 i hela Europa. 
Vandringar kommer från och med september 2015 
fram till Eurorando-veckan i Skåne att arrangeras 
av olika vandringsorganisationer runt om över hela 
Europa. Gemensamt för vandringarna är att alla 
har temat ENERGI.

 (Info från Kullaledens vänners hemsida) 

Matte blir miljö - miljö blir matte
En härlig förmiddag i solskenet, med fågel-
kvitter och vårkänslor, blev Förskoleklass A och 
Bs mattelektion mer en miljölektion än matte. 
För när vi skulle jobba med sortering bestämde 
vi att kombinera det med att plocka skräp på 
stranden. Barnen letade och plockade så mycket 
de orkade i ca en timme. Vi konstaterade att det 
var mest plast vi hittade. Barnen på bilden heter 
Wilmer Hofvendahl-Magnell och Elias Stedt.

 Boel Åkerblom 
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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

Trycksaker | visitkort | foldrar | foto

broschyrer | Wordpress | storformat |

 etiketter | affischer | rollup | skyltfönster |  

årsredovisning | kuvert | fönsterdekor |  

brevpapper | on demand | hemsidor | 

bildekor | layout | originalarbete | 

accidenstryck | vepor | car wrapping | tryckeri |  

Lokalproducerat!

INDIE
PRINTS
indieprints.se
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Vi har mer än ni tror! 

Kullabygdens  
keramik

b u t i k på k ru k m a k e r i e t

Lerkrukor i många former och 
storlekar. Bruksföremål i stengods: 
muggar, skålar och formar m m. 

 
Krapperupsvägen 254, Nyhamnsläge 

kullabygdenskeramik.se

Välkommen till
sommarens sillgrillning

i Nyhamnsläge hamn
Du serveras läckra sillmackor, grillad korv, 

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

Premiär 26 juni
3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli

  31 juli, 7 augusti, 14 augusti, 21 augusti

Alla är välkomna!
Hamnens Vänner
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Hamnens Vänner

En av Byföreningens huvudtraditioner är 
midsommarfirandet på ängen bredvid  
badbryggan. Alla är välkomna!

Kl 10 lövar och reser vi majstången tillsammans 
– ta gärna med egna blommor. Och ju fler vi blir 
desto roligare!
Kl 15 spelar musikerna upp till dans för stora 
och små. Lekar och dragkamp blir det också 
enligt tradition.

Ta med fikakorg. Vi hoppas att det blir fint väder!

    Varmt välkomna!

Midsommarfirande 
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Värdering
Rådgivning
Sälja -  Fast pris
Kullamäklaren är en fastighetsmäklare med ett
väl genomtänkt arbetssätt. Det innebär bland
annat att vi kan erbjuda kvalificerade
mäklartjänster till ett fördelaktigt pris.

www.kullamaklaren.se

Eleshultsv. 33, Nyhamnsläge
Kontoret: 042-34 47 00
Gunilla: 0706-65 75 46

Baroliträffarna
Byföreningen har även under 
våren fortsatt att bjuda in till 
fredagsträffar ungefär en gång 
i månaden. Att umgås över en bit mat och 
något drickbart på Baroli  har lockat runt 
20-talet personer varje gång. Stämningen 
har varit mycket trivsam och uppsluppen. 
Förhoppningsvis kan vi fortsätta till hösten!

Red.

Macken lever upp igen
Det är med stor glädje vi har noterat att det 
sedan årsskiftet är liv i Macken i Nyhamn 
igen. Släp att hyra står fint uppradade och 
väntar på att få göra nytta. Man kan också 
köpa biltillbehör som torkarblad, billampor 
och bilbatteri samt få hjälp att sätta dem på 
plats. Det senaste tillskottet är gasolflaskor 
för köp eller byte. Kunskapen sitter i hos Paul 
Frost som tillsammans med sin fru Gordana 
drev OKQ8-macken i Nyhamn i 12 år. 

Det var med sorg i hjärtat som Nyhamnsbladet 
för drygt två år sedan tillsammans med många, 
många Nyhamnsbor kom med en avskeds-
blomma för att tacka Paul och Gordana för den 
tid som varit, när de tvingades stänga. Nyhamn 
blev en viktig service- och samlinspunkt fatti-
gare.
Med en önskan att serva kunder och träffa folk 
och en vilja att jobba hårt vågade Paul Frost 
nysatsa efter att i två år ha sökt andra jobb men 
inte lyckats hitta rätt. Mackens lokaler har han 
behållit och inte hyrt ut. Trots sina 64 år tänker 
Paul jobba många år till – fast numera i egen 
takt - och det lovar gott för oss Nyhamnsbor.

Red.

Foto: Gunilla Wingertz
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Så här skriver Cornelius: ”Jag måste stiga upp 
var natt och väcka gubbarna vid tolv-ett tiden. 
Och alla käpparna med flaggor och ruskor till 
”kobbarna” måste jag skaffa, det ska alltid poj-
karna klara. Jag får ha två nät, var karl har sex, 
så jag får en tredjedels lott. När man är så liten, 
bara tolv år, får man inte mer första året. Och 
var eftermiddag när vi är i land, måste jag torka 
seglen, och om mornarna innan jag får gå hem, 
ska jag göra båten ren och pumpa”.

Efter konfirmationen fick Cornelius 300 kronor 
av baronen på Krapperup för att gå i fortsätt-
ningsskola (internatskola). Det räckte inte till 
alla utlägg så resten fick han ”tigga” ihop själv. 
”Det gick men svårt var det”.

En annorlunda värld
Den här berättelsen visar vilken annorlunda 
värld det var jämfört med hur det är i ”stugan” 
idag. Jag tänker på mina barnbarn och deras 
fritidssysselsättningar.

Nya ägare i slutet av 20-talet
Johanna Sjövall blev änka 1894, Trots alla svå-
righeter blev hon nästan 90 år. Hon bodde kvar 
i stugan till sin död i slutet av 1920-talet.

Ny ägare till ”stugan” blev Johanna Cronberg, 
min farmor, som bodde tvärs över vägen i kap-
tensgården på Per Cronbergs väg 2. Även hon 
var änka sedan flera år och hennes söner (en av 

Ett hus berättar Det är Christine som syns på bilden på 
gården till stugan och med tillbyggnaden 
i bakgrunden. 

Det lilla huset på Per Cronbergs väg 1, i 
hörnet vid Brovägen i Nyhamnsläge byggdes 
1878 och 100 år senare, 1978, fick min familj 
ta hand om ”stugan”.

Det var skräddaren Carl-Gustav Sjövall och hans 
fru Johanna som fick en tomt av Krapperup för 
att bygga sig ett eget hem. Tomten låg på fräl-
sesidan intill Rågången (se faktaruta) i norra 
Nyhamn. Huset fick byggas på skuld. Det blev 
ett litet kök med järnspis, kammare och stor- 
stuga med kamin där familjen sov, och på  
gården ett uthus med tvättgryta och torrdass. 
Paret Sjövall hade varit gifta i 16 år och fått sju 
barn varav 4 dött före tre års ålder, nu väntade 
de sitt åttonde barn. Cornelius föddes i mars 
1879 och 1892 föddes Julia.

Cornelius minnen
Långt senare kom Cornelius att skriva ner sina 
minnen från uppväxten i Nyhamn. Hemmet var 
mycket fattigt. Fadern blev sängliggande pga. 
blodstörtningar och hjärtsjukdom. Modern fick 
försöka få mat till barnen genom grovt arbete 
på olika gårdar. Många kvällar fick barnen 
somna hungriga. 

Som sexåring fick Cornelius börja hjälpa till 
med försörjningen. Han skulle passa kor och 
rensa ogräs. Som sjuårig fick han dra tistlar, 
arbetet började då klockan fem på morgonen. 
Som 12 åring fick han vara med och fiska sill. 
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Fakta om Rågången (Kullabygd 2014)
”Rågången” består av en stengärdesgård som utgör 
en gränslinje mellan så kallad avlösningsjord 
(jord som inte ansågs odlingsbar) å ena sidan och 
planteringsjord å den andra. Det var på avrösnings-
jorden väster om rågången som det ursprungliga 
Nyhamn växte fram på 1800-talet. Marken öster 
om rågången tillhörde frälset (Krapperup). Delar 
av rågången finns kvar på östra sidan av Brovägen 
norr om Per Cronbergs väg. 

dem var min pappa Gottfrid) hade tidigt fått 
gå till sjöss. Det var långa och farliga resor och 
tungt arbete på segelskutorna i början av 1900-
talet.

Undantagsstuga och sommarbostad
Far längtade alltid hem och 40-år gammal gick 
han i land för att ta över gården, och då tänkte 
farmor att hon behövde en undantagsstuga. 
Hon kom emellertid inte att flytta, utan stugan 
blev sommarbostad för min fasters familj i 30 år 
och efter dem en familj från Stockholm.

Sommargäster i Nyhamn
På 40 och 50-talet kom många storstads- 
familjer till Nyhamn som sommargäster.  
En del bodde på pensionat Turistgården eller 
Strandhem, de flesta hyrde hos bofasta.  
Det pratades stockholmska, det promenerades 
och badades, festades och semestrades. 
Vi Nyhamnsbor höll en viss distans. 

Efterhand blev stugan sommarhem för min 
och mina systrars familjer. Precis som vår 
pappa har vi syskon alltid längtat hem till 
Nyhamn.

Stugan står stabilt
Vi har lappat och lagat på stugan, vi har  
renoverat och byggt till. Nya generationer bor 
där nu. Trots en del misshandel som plastfärg, 
felaktig isolering, läckande tak och trots hårda 

stormar och oväder så står stugan, tror jag, 
stabilt säkert i 100 år till.

Mycket har hänt i stugan genom åren. Barn har 
kommit till där, barn har fötts där, gamla har 
dött där, många olika livsöden, många olika 
erfarenheter, från djup fattigdom till välstånd 
och bekvämligheter.
Det är spännande att tänka på allt som hänt i 
detta lilla hus. 

Hur gick det för Cornelius kanske ni undrar? 
Som vuxen kom han att bli en stor man, han 
verkade som rådgivare till regeringen förutom 
att han var rektor för Norra Latin i Stockholm.

Nyhamnsläge april 2015
Christine Andersson f. Cronberg

Interiörbilden är en nutida bild, kanske var det 
i den soffan som Cornelius far låg.

Bild från 1946. Christine t.h., storasyster 
Rigmor t.v. och en besökare i mitten.

Foton nutid: Gunilla Wingertz
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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

Välkommen till  
salongen för  

hela familjen!
Ring 042-34 46 61 och boka tid. 

Öppet tisdag-lördag. 

Öppettider: Tisd-torsdag 9-18, fredag 9-17, lördag 9-14. Krapperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE

www.jennysharvard.se

Sandra har nu avslutat sin utbildning på frisörskolan
och fr o m 1:a juli fortsätter hon sin färdigutbildning hos mig.  
Boka tid hos Sandra och få 15% rabatt på valfri behandling. 
(Gäller nya kunder)

SÖKES: Kompletterande verksamhet till min frisörsalong,
t ex hudvård, fotvård. Intresserad? Ring så berättar jag mer. 

Jennys Hårvård 

Besök gärna min  
hemsida och Facebooksida,  
www.jennysharvard.se

Gilla på
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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

58

86

Lillaskärsvägen 4,  Nyhamnsläge
042-123010,  inbox@ljungbergs-id.se   www.ljungbergs-id.se

Exteriört & Interiört
Ideér och skisser, ritningar

Bygglov

Natursnokarna
Söndagen den 19:e april, var det dags för  
den andra träffen med Natursnokarna, som  
arrangeras av Naturskyddsföreningen i  
Kullabygden. 
I spetsen står bl.a nyhamnsbon Gunnel 
Paulsson som berättar att idag har över 
40 barn och vuxna träffats i Lerhamns 
hamn, för att tillsammans utforska naturen 
och vad den har att erbjuda. 

”Snokarna” är en ny aktivitet inom föreningen 
för barn med vuxen, förklarar Gunnel. 
Verksamheten vänder sig främst till barn  
mellan 3-7 år, men alla är självklart välkomna! 

Göran Paulson som också är aktiv inom fören-
ingen hade tre lite speciella gäster med sig: En 
salamander, en padda och en skogsödla, som 
alla fick titta lite närmare på. 

Dagen avslutades sedan med lek och medhavd 
matsäck nere på stranden.

Marie Cheshire

Foto: Marie Cheshire
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Förslag till 
Översiktsplan för 
Höganäs kommun
Byföreningens styrelse har tagit del av försla-
get till ny Översiktsplan. Den är mestadels 
bra, väl genomarbetad och med en inrikt-
ning av samhällsbyggandet som vi delar; 
satsning på serviceorterna, bevarandet av 
byarnas olika karaktärer och en tydlig inrikt-
ning att bibehålla landskapets karaktär. 
När det gäller just Nyhamn ser vi det som 
positivt med en utbyggnad åt öster där 
blandad bebyggelse kan bli aktuellt. Tillsam-
mans med pågående detaljplanering av delar 
i Nyhamn och planerna i översiktsplanen bör 
Nyhamns fortsatt kunna vara en by att bo 
och trivas i.

Kommunen har som mål att fortsätta att 
expandera. Tillväxten av antalet sysselsatta i 
kommunen är enligt vår uppfattning låg eller 
möjligen måttlig, även om antalet små företag 
fortsätter att öka. De flesta som flyttar hit kom-
mer att arbeta utanför kommunen. Utpendling 
till andra orter för arbete är en förutsättning 
för tillväxt när det gäller boende i kommunen. 
Detta ger två viktiga slutsatser.

Boende och kommunikationer
Kommunen måste vara en attraktiv ort att bo i 
- bättre än i arbetsorterna. Kommunikationerna 
måste vara bra och utvecklas i förhållande till 
dagsläget.
När det gäller utvecklingen av byarna och cen-
tralorten synes översiktsplanen väl tillgodose 
detta.

Beträffande kommunikationerna så bör en 
tydligare satsning ske på kollektiva direktför-
bindelser till Helsingborg och en betydande 
förbättring mot Ängelholm. 

Kommunen bör öka aktiviteterna gentemot 
Trafikverket för att få till stånd en förbifart 
för väg 111 från Viken/Höganäs till och förbi 
Nyhamnsläge. Vi är mycket angelägna om att 
få medverka vid framtagningen av besluts-
underlag för dessa planer, samt, i det kortare 

perspektivet, åtgärder för nuvarande sträckning 
genom Nyhamn.

Vindkraftverk
I översiktsplanen bör kommunens inställning 
till etablering av vindkraftverk klart framgå. 
Var det eventuellt är lämpligt och var det är 
olämpligt. Det borde också uttalas vilken största 
storlek som är acceptabel i vår kommun. 

Asylboenden
Sedan i höstas har vi två asylboenden i kom-
munen. Mycket ställs på ända av detta. Vård 
och skola måste agera snabbt för att hantera 
uppkommen situation. Men vad händer den 
närmaste tiden? Kommer ytterligare asylboende 
etableras här? Vad innebär det? Vad händer på 
sikt? Vad säger Översiktsplanen?

Översiktplan som berör Nyhamnsläge 
I förslaget till Översiktsplan lyfts en del frågor 
som rör Nyhamn. Bland annat att nybyggnation 
i kommunen ska koncentreras till byar som 
redan har utbyggd service. I detta instämmer 
vi och anser därför det riktigt med nybyggna-
tion i vår by. För att i någon mån skapa rörelse 
i flyttkedjor anser vi det angeläget att ett trygg-
hetsboende etableras i byn, samtidigt som det 
är självklart att äldreboende finns kvar. Vi ser 
det också väsentligt med en större variation av 
bostadsbeståndet. De utpekade områdena för 
blandad bebyggelse anser vi vara rimliga och 
bra.

Detaljplan för Nyhamnsläge
Det pågår för närvarande detaljplanearbete för 
vissa områden i Nyhamn. Detta har tidigare pre-
senterats i nummer 2014:1 av Nyhamnsbladet. 
Mot dessa planer har vi i stort inga invänd-
ningar. Vi rekommenderar dock att man med 
hänsyn till de detaljplaner som för närvarande 
utarbetas gällande ny förskola vid Nyhamnssko-
lan, verkligen beaktar den ytterligare biltrafik 
som kommer att belasta vägen framtill skolan. 
Redan idag inträffar många incidenter här. 

Lokal bevarandeplan
För Nyhamn finns en lokal bevarandeplan som 
innefattar stora delar av den äldre bebyggelsen 
utefter framförallt Brovägen. Det finns också 
ett antal hus som är K-märkta, allt enligt kom-
munens egen dokumentation. Byföreningen 
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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. 

anser det viktigt att karaktären på denna del 
av byn bevaras i enlighet med de ”kulturdoku-
ment” som finns. Det finns både nya och gamla 
exempel på att man inte verkar ha tagit hänsyn 
till bevarandeplanen och lämnat bygglov, som 
knappast kan anses stämma överens med beva-
randeplanens intentioner. Därför ser vi det som 
angeläget att stor hänsyn tas till bevarandepla-
nen vid kommande bygglovsansökningar.

Styrelsen Nyhamns Byförening
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Långt in i den mörka skogen
Döljer sig ett ljus…
Ett ljus som ger skogen hopp…
Ett hopp om att få liv igen
Ina

Solens strålar värmer och förgyller
Knopparna slår ut och bildar vackra blommor.
Blommornas violetta färg ger en kontrast
Mot den gröna skogen, och doften
Sprids via vinden
Kajsa Sv

Bländande ljus träffar mitt nyvakna ansikte
Bländande ljus skiner på mig
Bländande ljus när jag går till sängs
Vill aldrig att ljuset ska slockna
Anna

Stubben skaver under mig
Stubben som innan var ett enormt träd
Där det satt en koltrast och sjöng
Tillsammans med de andra koltrastarna
Kajsa Sa

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*

Gräset
Från brunt till grönt
Blommorna
Från inga till flera
Träden
Från lövlösa till lövrika
Jag älskar våren
Från tråkigt till härligt
Pontus

Jag ser hundratals vitsippor
Krypen jag ser kryper runt i cirklar
Liljekonvalj luktar som en parfym
Som doftar gemytligt
John 

Det som är djurens
Håller människan på att förstöra
Det vackra landskapet driver
Långsamt iväg
Rasmus

Upptäcka och uppleva naturen i diktform
En vårdag, sittande på stubbar i vitsippsskogen i Krapperup, fick eleverna i klass 6b på  
Nyhamnsskolan inspiration till sina dikter. Vi hade gärna tagit med alla, men här är ett urval:
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Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15.

Diggi-loo diggi-ley, våren är här 
– kom in på en kaffe så berättar vi
 mer om LOL (läsa, odla, laga)! 

Korna 
på fäladen
På heden mellan Nyhamnsläge  
och Lerhamn gick det förra som-
maren ungdjur som ibland var 
både nyfikna och leksna, vilket 
kunde ställa till problem. Ansva-
riga från Kullaleden har satt upp 
en skylt som visar en alternativ väg 
om den som vandrar här känner 
sig osäker.

Det är allemansrätten som gäller, därför går 
man in i täpporna på egen risk. Ansvariga för 
Kullaleden har tillsammans med Länsstyrelsen 
satt upp skyltar vid ingångarna till samtliga 
inhägnader på hela Kullaleden där de uppma-
nar människor att inte gå nära djuren och att 
undvika att gå in i inhägnaderna med hund. 
Går man in med hund måste den vara kopplad. 

För att hålla heden öppen behöver det gå be-
tesdjur här och det är markens arrendator som 
bestämmer vilka djur som ska gå i inhägnader-
na. Det är förstås inget önskeläge att ha ungdjur 
där det vandrar mycket folk, men det är egentli-
gen bara de första veckorna sedan djuren släppts 
ut som det är problem, sen vänjer djuren sig vid 
vandrarna och bryr sig inte om dem. 

Red.
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Fäladen norr om Nyhamn fylldes med unga 
och gamla för Valborgsfirande. Fackeltåget 
utgick från Nyhamnsgården kl 20.00, sam-
tidigt som Höganäs Manskör började hälsa 
våren välkommen med tal och sång.

Lyckad strandrensning
Vi hade tur med vädret, en riktigt härlig 
vårdag den 11 april och stämningen var på 
topp. Det städades halvvägs till Lerhamn plus 
stranden och heden från badbryggan och ner 
till Skälebäcken. 

25 personer mellan 2 och 77 år deltog och sen 
bjöd Byföreningen på grillad korv, kaffe, saft 
och kakor. Det blev nästan ett helt flak med 
bråte trots att stranden och fäladen såg ganska 
rena ut när vi började. 

Rekordtidig badbrygga
Några flinka personer passade också på att 
lägga i så mycket som möjligt av badbryggan, 
inkl. ditsättning av ”pensionärstrappan”, när 
vi ändå var samlade. Detta för att så snart som 
möjligt komma igång med reparationer. Bo och 
Inger Brantmark var inte sena att ta sig ett dopp 
i det gissningsvis 6-gradiga vattnet!

Red. 

Foton: Gunilla Wingertz

Aksel Ingvarson tyckte 
den här stenen var kul.

Bella Ingvarson med ett av 
sina fynd.

Valborgsfirande tills glöden falnat
Rishögen hade fått sig 
en rejäl eftermiddags-
skur, så det tog tid att 
få fart på elden, men 
till slut blev det ett 
vackert bål och en fin 
kväll, om än kylig.

De senaste åren har vi i Byföreningen ordnat 
eldvaktning på ett lite nytt sätt. Det är Peter 
och Anna-Lena Sandell som startat en ny tradi-
tion, Vi vaktar brasan tills glöden börjar falna 
ordentligt. Under tiden, när brasan har minskat 
betydligt och det finns glöd i kanterna har vi 
trevligt med korvgrillning och samkväm och 
trevliga samtal med ungdomar som samlats 
runt omkring brasan (och egna små brasor).  
I år gästspelade ett helt gäng ungdomar och 
underhöll med egen musik en liten stund.

Förra året gick vi hem vid midnatt, i år blev det 
ännu lite senare. Men man kan ju vara med så 
länge man vill – om man inte är siste brandvakt 
förstås. 

Red.

Foto: Anette Nilsson

Foto: Marie Cheshire
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Er Lokala Byggnadsfirma   -   www.mp-bygg.com

Tandläkaren i Nyhamnsläge

Vi tar emot hela familjen! Från nyfödd och uppåt. 

Implantatbehandling och allmän vuxentandvård.

Besök gärna vår hemsida:

www.tandlakarenordstrand.se

Välkomna

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand

Krapperupsvägen 115
263 76 Nyhamnsläge
telefon 042-34 48 03

Foton: Gunilla Wingertz
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Björn Hjalmarson
Jag är 39 år. Bor sedan 2010 på Briggvägen med 
sambon Sofia och hunden Ludde. Driver tryckeri i 
Höganäs. 

Dyker, lagar mat och umgås gärna med vänner på 
min lediga tid. Som styrelsemedlem i byföreningen 
ser jag en möjlighet att påverka, hjälpa till samt lära 
känna andra nyhamnslägebor.

Marie Cheshire
Efter att ha bott i England i 9 år, bestämde min man 
Mike och jag oss för att flytta ”hem” för att vara nära 
min familj. Mike hade blivit mycket fäst vid Sverige och 
vi landade lagom till föd-
seln av vår son Karl 2011.
Jag har tidigare arbetat 
på Systembolaget i  
Höganäs och Ängelholm 
och mat/vin är en stor 
hobby, men jag har nyli-
gen sadlat om och arbetar 
nu inom tandvården. 

Vi har i flera år hjälpt till med utläggning/intagning av 
bryggan, som tyvärr har fått sig en törn i alla stormar-
na. Vi längtar så till Sillakvällarna som för oss markerar 
starten på sommaren. Det är trevligt att få vara med i 
Byföreningen och arbeta mer aktivt och jag hoppas att 
jag kan bidra med positiva idéer för framtiden.

Nya i Byföreningens styrelse

Strandfogde Jenny
Hej mitt namn är Jenny Ziegler och jag är 15 år 
gammal. Jag bor i Nyhamnsläge och till hösten ska 
jag gå mitt sista år på Nyhamnsskolan.  

Den här somma-
ren kommer jag 
vara strandfogde 
och ta hand om 
stranden och 
bryggan.

Jenny

Arbetsuppgifter: 
Sopa av bryggan, 

tömma papperskorgar, 
notera vattentemperatur mm. 

Byföreningen eller Byalaget? 
Det finns flera ideella föreningar i  
Nyhamn. De två som ofta blandas ihop är  
Byföreningen och Byalaget. De finns till av 
olika historiska skäl och har olika syften med 
sina verksamheter. 

Nyhamns Byalags verksamhet omfattar  
Nyhamns hamn och aktiviteter däromkring  
och skall verka för följande ändamål, enligt 
stadgarna:  

• Förvaltning och underhåll av Nyhamns 
hamn

• Bevarande av kulturella värden och  
traditioner förknippade med hamnen och 
dess historia.

• Verka för allmän trevnad och lika- 
berättigande för utövare av verksamheter 
med anknytning till hamnen, såsom fiske, 
segling och annan sjösport.

• Genom Byalagets båtklubb Röde Orm 
främja segelsport och utbildning i sjö-
manskap. 

• Verka för balanserad förnyelse ledande till 
en aktiv och levande hamn.
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annonsering

Skriv till redaktionen

ANNONsPRISLISTa

ANNONSFormat: Pris

1/1 sida (baksidan)  179 x 257 2.200:–
1/2 sida  178 x 120 mm 1000:–
1/4 sida 86 x 120 mm 700:– 
1/8 sida 86 x 58 mm 500:–

TIDNINGENS Format: A4 – 210 mm x 297 mm

Redaktion
Gunilla Wingertz (redaktör), Marie Cheshire, Axel 
Bergenfelt,  Stefan Svensson

Ansvarig utgivare
Axel Bergenfelt

ORIGINAL OCH Tryck
Indieprints i Höganäs - www.indieprints.se

Nyhamns Byförening
Mailadress: nyhamnsbyforening@gmail.com
Tel till ordförande Axel Bergenfelt: 0734-374244

Nyhamnsbladet kommer ut 2 gånger om året och delas 
ut till samtliga hushåll och näringsidkare i Nyhamnsläge. 
Bladet finns  dessutom som pdf på www.nyhamnslage.nu. 

För annonsering kontakta:
Björn Hjalmarson, tel 0735-031794
Mailadress: hjalmarson@mac.com

Byföreningen informerar

NyhamnsBladetNyhamnsBladet
#1/15

www.nyhamnslage.nu

Hör gärna av er med synpunkter och text/ bild till:
Gunilla Wingertz, tel 0709 - 24 95 34
Mailadress: g.wingertz@spray.se

Idag består styrelsen i byföreningen av:

Axel Bergenfelt – ordf.

MARIE CHESHIRE

BJÖRN HJALMARSON

Sverker Ingvarson

PER JAKOBSSON

PETTER JONSSON

PETER SANDELL

STEFAN SVENSSON

Gunilla Wingertz

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 2015 (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 (exempelvis till Nyhamnsbladet,  
toaletten eller annat): valfritt belopp.

Nyhamns byförening har sitt ursprung i 
Nyhamns Badortsförening. Byföreningens 
verksamhet spänner över hela Nyhamnsläge. 

• Valborgsfirande på fäladen norrut
• Strandmiljön med tångrensning vid behov
• Underhåll av brygga och flotte
• Midsommarfirande på ängen bredvid 

bryggan 
• Nyhamnsbladet två gånger per år
• Byarådsmöten (med andra byföreningar och 

kommunen) 
• Julgranen 
• Föra dialog med Höganäs kommun i frågor 

som rör Nyhamnsläge
• Baroliträffar under vinterhalvåret
• Olika projekt, t ex att bygga en toalett i 

närheten av badbryggan 
• Att skapa ett forum för utveckling och 

bevarande av byn

vi är på facebook
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Ja, vi är lite dyrare...

Skeppet • Nyhamnsläge 
Öppet alla dagar 9–20

Sommaröppet juni, juli, augusti 08–21

Det visar en prisundersökning som genomfördes i mars 2015 av ett fristående analysföretag 

på uppdrag av ICA. Jämförelsen omfattade 330 vanliga varor. Resultatet ser ni här.

ICA Skeppet 
i Nyhamnsläge

CITY GROSS
i Höganäs

7% dyrare att handla på Skeppet

...  men vi har många starka sidor
• Närheten

• Personligt bemötande

• Många närproducerade varor

• Vi satsar på ekologiskt

• En ombyggd butik – lätt att handla i

Mervärden när du 
handlar hos oss!


