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NYHAMNSLÄGE –
ATTRAKTIVT FÖR HEMVÄNDARE
Foto: Annika Holst

och småbarnsklasser både som hinderbana och
mötesplats.
Ansökan om tillstånd för bygge av en toalett i
närheten av bryggan har lämnats in till såväl
kommunen som Länsstyrelsen och vi hoppas
kunna sätta fart med projektet under våren.
Ha det så bra i vinter – snart ljusnar det igen!

Uppväxt i Nyhamnsläge och nu tillbaka efter en lång och spännande
Axel Bergenfelt Ingvarson med fru Ulrika och barnen Hannes,
resa ut i världen.
Johan
Ordf. i Nyhamns Byförening
Bella och Aksel framför ingången till deras nya hem på Brovägen i
PS.
Jag har nyligen fått reda på attmed
det skall byggas
Nyhamnsläge,
entvåvacker järnek som inramning till deras första
stora vindkraftverk vid Louisefred/Rågåkra. 150 m höga
(jfr
Turning
Torso i Malmö som är 190 m högt) med 114
jul
i Nyhamn.
m mellan vingspetsarna. Mer info finns på http://www.
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Kära Nyhamnsbor!
Nu är det höst igen med långa mörka kvällar
och tidvis ganska ”lågt i tak” – men håll ut;
snart vänder det igen.
Stranden är tom och bryggan ser väldigt naken
ut. Vi förbereder för nästa badsäsong och arbetet med bryggan går framåt, långsamt men i
alla fall åt rätt håll.
I oktober kallade kommunen till ett möte
om Nyhamns framtid. Det blev välbesökt och
många frågor om kommande planer på att
bygga fler enkla och inte så dyra bostäder i
byn dryftades, liksom tankar för och emot att
försöka åstadkomma en flytt av väg 111 österut.
Idén om att flytta idrottsplatsen till öster om
skolan för att kunna bygga i området kring ICA
Skeppet diskuterades, men det är något som
kommunen befarar skulle komma att bli alltför
dyrt.
Styrelsen i Byföreningen har därefter författat
några olika skrivelser där byggplaner, idrottsplatsen och väg 111 tas upp. De riktar sig såväl
till Höganäs kommun som till Trafikverket. Vi
har även en löpande dialog med kommunen i

Nu kan du betala
med Swish
Nyhamns Byförening har
öppnat ett Swish-konto,
så att det ska vara lätt att
föra över medlemsavgift
för 2016 (enskild 116 kr,
hushåll 216 kr) eller annat
bidrag (valfritt belopp) till
Tångfond, Bryggfond,
Nyhamnsbladet eller annat.

ämnet med målet att kunna påverka de beslut
som ligger inom ramen för planerna på Nyhamns framtid.
Håll tummarna för att man tar hänsyn till de
tankar Byföreningen framför till kommunen –
det är ju vår egen fina by det gäller!
Hoppas att detta nummer av Nyhamnsbladet
blir lika uppskattat och flitigt läst som vanligt –
och TACK för alla uppmuntrande kommentarer
om Bladet och de andra insatserna som Byföreningen gör för Nyhamn och dess invånare!
Höstliga och hjärtliga hälsningar!
Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns Byförening

Tävling i soptunnan
Det blev ingen respons på tävlingen om
Årets ÅterVINNARE. Smakfulla och smidiga
lösningar för soptunnorna efterlystes, men
vi fick inga svar. Lite snopet att vi inte kan
kora en vinnare!

Swish Nr 123 174 44 08
(BG 5436-8485 går förstås också bra, som vanligt)

Red
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Du som ändå vill bidra med en fin lösning är
välkommen att höra av dig i efterhand, bra förslag är alltid välkomna till Nyhamnsbladet
– allt för byns bästa!
Red

Utvecklingen av Nyhamnsläge
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Kulturmiljöer kan få ett övergripande skydd,
antingen som Riksintresse eller Lokalt bevarande
intresse. Riksintresse beslutas av Länsstyrelsen

Peter Sandell
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#2 15

NyhamnsBladet

–

Skrivelser

till kommun och Trafikverk

Här följer en sammanfattning av breven
som är skickade till kommunens Planutskott och till Trafikverket.
Vill du läsa hela skrivelserna finns de
på vår hemsida: www.nyhamnslage.se

Till Höganäs kommun

Befolkningen i Höganäs som helhet ökar, men i
Nyhamnsläge minskar antalet invånare. Varför?
För ungdomar som flyttar hemifrån finns inga
för dem anpassade bostäder, för äldre som inte
orkar bo kvar i sina hem finns inga alternativ som exempelvis en anpassad bostadsrätt/
hyresrätt eller ett trygghetsboende. För unga
barnfamiljer finns små möjligheter att köpa
bostad i byn.

Vi vill därför:
• Skapa ett centrum runt ICA-Skeppet med
bostäder på delar av nuvarande idrottsplats där hyresrätter och mindre bostäder
byggs. Även samlingslokal byggs inom
detta område.
• Bygg ett äldreboende som ersätter
Nyhamnsgården
• Gör Nyhamnsgården till det var tänkt från
början, nämligen ett trygghetsboende.
• Flytta väg 111 öster om byn och skapa en
lokalgata så att barriären mellan västra
och östra delarna av Nyhamn kraftigt
minskar.
• Enligt förslaget till Översiktsplan sägs att
satsningar på utbyggnad ska ske i de byar
i kommunen som redan har bra kommunikationer och service. Nyhamnsläge har
angivits som en sådan by!

Kompromissförslag gällande idrottsplatsen
I Ortsanalysen föreslås att man på sikt skall
flytta idrottsplatsen till bakom Nyhamnsskolan för att bereda plats för bostadsbyggande i ICA Skeppets närhet. Efter mer
detaljerade studier av denna tanke har
man kommit fram till att det skulle bli för
dyrt och därmed skulle även byggplanerna
skjutas på framtiden.
Byföreningen har i samråd med Brunnby FF
kommit fram till följande preliminära förslag:
Anlägg en ny träningsplan på kommunens
mark direkt öster om idrottsplatsen alltså strax
öster om den nuvarande tävlingsplanen (som
dessutom är av väldigt god kvalitet). Anlägg ny
p-plats mellan Eleshultsvägen och 111an, norr
om Skeppet. Härmed frigöres mer än halva
idrottsplatsen och större delen av nuvarande
p-plats för byggnation och Brunnby FF kan i
stort vara kvar där man är idag.
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fortkörarna om vilka hastighetsbegränsningar som
gäller.
Efter lång väntan fick vi också klartecken ifrån
Länsstyrelsen att med enkla medel göra en
hinderbana i tallskogen vid Pulkabacken. Den
har blivit mycket populär främst hos förskolor

PS. Jag har nyligen fått reda på att det skall byggas två
stora vindkraftverk vid Louisefred/Rågåkra. 150 m höga
(jfr Turning Torso i Malmö som är 190 m högt) med 114
m mellan vingspetsarna. Mer info finns på http://www.
bjarekraft.se/om-oss/vindkraft/vindkraftsprojekt-ragakra.
Men det kanske ni redan visste? DS.

Till Trafikverket

Väg 111 genom Strandbaden och Nyhamnsläge
är uppe till ständiga synpunkter, samtal och
diskussioner. Just nu pågår en Åtgärdsvalsstudie
som avser hela väg 111 inom Höganäs kommun.
En vägsträckning öster om Nyhamnsläge tycks
ligga långt in i framtiden. Vi väntar fortfarande
på konkreta, fungerande, säkerhetshöjande
åtgärder i den befintliga trafikmiljön.
Problemen kan sammanfattas:
• Sommartid ligger trafikmängden på runt
14 000 fordon per dygn, vilket vägen inte
är dimensionerad för. En ständig strid
ström av bilar är på väg till eller från Kullaberg. Det är inte lätt som fotgängare att
korsa vägen eller att som bilist ta sig ut
2
på vägen.
• Under skolåret är biltätheten inte så stor
vilket istället innebär ständiga hastighetsNyhamnsbladet nr2 2014.indd 2
överträdelser.
• Fotgängare och cyklister behöver ofta
korsa vägen för att komma till skolor,
affärer, mm. Uppenbara svårigheter och
risker oberoende av årstid.
• Väg 111 skär mitt igenom vår by och
skapar en barriär mellan östra och västra
sidan.
• Trafikbuller, särskilt sommartid.
Säkrare väg genom Nyhamnsläge
Vi vill skapa en säker väg genom Nyhamnsläge
och flytta väg 111 öster om samhället.
•
•

•

Bygg om refugen vid Per Cronbergs väg så
att den blir den hastighetssänkare det var
tänkt.
Flytta vägbanan ett antal meter österut,
gäller från Per Cronbergs väg till Stora
Skärsvägen. Detta är fullt möjligt eftersom det på denna vägsträcka finns
grönytor öster om vägen. Ger säkrare
utfarter från vägarna från väster.
Busshållplatserna efter detta vägavsnitt
i riktning mot Höganäs görs som fickor,
vilket innebär större säkerhet för väntande passagerare och ger bilisterna
möjlighet att köra förbi utan olämpliga
omkörningar.

•

•

•
•

•

Sätt upp staket runt och vid de hållplatser
som utnyttjas av många skolungdomar,
vilket innebär att övergångsställen måste
användas.
2014-11-15
Genomför en lokalgata med trädplantering utefter vägen. Mångårig erfarenhet
säger att bilister sänker hastigheten när
de kommer på väg med allé eller husrader nära vägen. Nuvarande geografi ger
bilisten en uppfattning att här är det fritt
fram att köra på.
Genomför omkörningsförbud på sträckan
genom Nyhamnsläge.
Ordna en riktig rondell i korsningen vid
Nyhamnsläge Centrum. En hel del incidenter sker här och en säkrare korsning
är angelägen.
Övergångställena vid Nyhamns Centrum
markeras tydligare, gärna med blink eller
trafiksignal.

Flytta väg 111 öster om samhället
För att skapa en sammanhållen by där barriärer
är undanröjda och trafiksäkerheten på lokalgatan är tillfredställande anser vi att väg 111
ska flyttas öster om byn. Med den typ av lokalgata som vi i högsta grad eftersträvar så bör en
större del av trafiken ledas utanför byn.
Peter Sandell
Sekreterare i Byföreningen

Välkomna med synpunkter till Byföreningen!
nyhamnsbyforening@gmail.com
Mer kontaktinfo finns på sid 23.
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Efterlysning
Stinsar och järnvägspersonal i Nyhamnsläge
Jag försöker upprätta en förteckning över
stinsar och järnvägspersonal vid Möllebanan och vill gärna ha in tips om vad stinsarna hette, när de var verksamma mm. Minns
ni någon eller har haft någon släkting som
arbetade vid Möllebanan?
Henrik Ranby

86

Svar till henrik.ranby@conservation.gu.se

58

Exteriört & Interiört
Ideér och skisser, ritningar
Bygglov

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

Den här dagen fick Erik Ahlskog smaka på Lena Bergenströms
hembakade tårta och lät sig väl smaka.

Många kom till ICA Skeppet för att äta
tårta och tacka av Erik Ahlskog som så
framgångsrikt drivit butiken i åtta år.
Nu tar han över ICA Kvantum i Höganäs.
Byföreningen instämmer i tacket och
Nyhamnsbladet passade på att ta en bild
av några av de många som kom till Skeppet
denna dag, den 31 oktober 2015.
Nästa dag, efter inventering, öppnades Skeppet klockan 12 av de nya ägarna Johannes och
Beatrice Samuelsson. De har bytt Norrland mot
Skåne, och har funnit en butik att driva på en
ort där de kan trivas. Vi önskar familjen, som
har två barn, välkomna till Nyhamn och avvaktar till nästa nummer av Nyhamnsbladet för att
höra hur de tänker föra Skeppet vidare.

På bilden syns lilla Isabell med mamma Madeleine samt mormor
Annet och morfar Håkan Persson.

Hembakade tårtor av Lena
En av ungdomarna som jobbar på Skeppet, Lena
Bergenström från Nyhamnsläge, bakade de
goda tårtorna till kaffekalaset. En av ingredienserna var hemgjord Lemon Curd efter recept av
farmor Anna Bergenström, känd kokboksförfattare. Månne matintresset går i arv?
Gunilla Wingertz (text och foto)
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Nya förskolan i Nyhamn
Bygget bakom Nyhamnsskolan skall resultera i en ny förskola som ersättning för den
som idag finns invid Nyhamnsgården och
heter Stinsängens förskola.
Invigning beräknas ske i april 2016.
HA-bygg i Höganäs står för byggarbetena och
projektledarna Göran Lindqvist och Peter Mineur berättade om det hela och visade ritningar.
För en lekman är det smått fantastiskt hur man
får ihop alla komponenter till en helhet. Det
finns ritningar på allt, stort som smått, materialet som skall användas finns angivet in i minsta
detalj, brandsäkerhetszoner är markerade,
utrymningsvägar angivna, rör, el, fläktar mm.
Det är förresten nyhamnsarkitekten Susanna
Linander på Karin Petterssons arkitektbyrå som
ritat det hela, även det en imponerande insats.
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Byggs i ett plan i dagsläget
Byggnaden skall bestå av fyra olika avdelningar
och en service/administrationsdel centralt
placerad. I dagsläget skall förskolan byggas i
ett plan med ett fläktrum på taket men man
bygger så att det vid ev. framtida behov går att
bygga på en andra våning.
Infart sker ifrån Brunnbyvägen och parkering
kommer att anläggas strax innanför. Inga bilar
invid skolbyggnaden.
Det skall bli spännande att se resultatet framåt
våren. Fotot här nedan visar hur det såg ut den
23/10 2015 och ritningen hur slutresultatet
skall bli. Vi håller tummarna för att Göran och
Peter och deras ca 15 ”gubbar” skall klara det
men det verkar vara ett mycket kompetent
gäng så det går säkert utmärkt.
Axel Bergenfelt (text och foto)

Barolikvällarna
När detta skrivs har vi precis haft säsongens
första Barolikväll med Byföreningen.
Cirka 20 personer mötte upp den 23 oktober
och maten var god liksom stämningen.
Styrelsen passade på att informera om hur
resonemangen går efter vårt möte med
kommunen om Nyhamns framtid, byggnation
vid ICA Skeppet, idrottsplatsen och väg 111.
Vi räknar med att bjuda in till Barolikvällar
fram till och med mars eller april och siktar på
att det skall bli den sista fredagen i varje månad
om det inte krockar med annan aktivitet eller
någon speciell helgdag.
Inbjudan skickas ut till dem vi har mailadress
till men alla är som vanligt välkomna!
Axel Bergenfelt

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

Arild
Mölle

Mitt i Kullabygden
Höganäs
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Rapport från Bryggruppen
Bryggan är tyvärr inte så fin just nu, men vi
är på gång med förberedelser för reparation
av den yttre delen och räknar med att allt
skall vara klart innan badsäsongen 2016
sätter in.
Ritningar finns och nu görs konstruktionsberäkningar och detaljskisser. Vi satsar på en ram
av galvat stål, kanske ett par nya pålar och en
förbindelse in till den långa bryggdelen också
av stål. Kanske det går att höja den yttre plattformen en aning också. Vi räknar med att den
yttre plattformen kommer bli ungefär lika stor
som den var tidigare då det under åren visat
sig vara en mycket populär mötesplats även för
dem som inte badar.
Välkomna bidrag till bryggan
Det kommer att kosta en vacker slant och därför vill vi här uttrycka vår stora tacksamhet för
de bidrag vi fått av en stiftelse, ett par vägföreningar i Nyhamn och ett antal privatpersoner.
Verkligen storstilat och mycket välkommet! Vi
hoppas kunna redogöra mer i detalj för erhållna bidrag vid vårt nästa årsmöte. En sak är klar:
Bänk/bord vid Brisvägen
pengarna kommer att användas dels för brygBrygg- och dassgruppen har även tillverkat och
gans reparation men även för andra åtgärder
placerat ut ett bänk/bord på heden nedanför
som skall komma Nyhamn till nytta – sen har vi
Brisvägen då det som stod där tidigare var
väl ännu inte sett den sista stormen slå sönder
ruttet och otjänligt.
det vi i byn sätter värde på, så att lägga upp en i samarbete
med
Bryggruppen (text och foto)
buffert är nog klokt inför framtiden.

Nya toaletten vid bryggan
Först kan vi konstatera att den nya toaletten vid bryggan är mycket uppskattad och
flitigt använd. Det känns som ett mycket
lyckat projekt.
Kostnaden blev hög, dock något lägre än de
320.000 kr som vi budgeterat. 305.000 kr
blev slutnotan, varav Byföreningen betalat
hälften och Kommunen hälften.
Toan har städats dagligen under sommaren och under resten av året städas den två
gånger per vecka. Och visst är den fin!?
Red
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Vem drömmer om en vit jul?
Vi slår
mer än gärna
in paket
– bygdens
snyggaste?

Nej lilla mamma – att måla hela världen däremot är årets trendiga
vuxenmelodi! Färgläggningsattribut för oss lite äldre spås rent av
bli ”Årets julklapp”. Ofarligt fylleri att bli mindfull på helt enkelt. Vi
har förstås laddat upp med massor av bra målarböcker och kompetenta pennor.
I övrigt är såklart vanliga böcker som vanligt lösningen på alla
julklappsbekymmer – Nobelpristagaren Svetlana aleksijevitj
är förstås given under granen med till exempel ”Kriget har inget
kvinnligt ansikte”. Till juniorerna är något ur serien om LasseMajas
Detektivbyrå alltid lika uppskattat i säcken – senaste ”Fängelsemysteriet” från september i år är ett nytt spännande fall för Vallebys
skarpaste hjärnor!
Lika bra att komma hit på en gång alltså – hux flux är tiden knapp
– så vi tillsammans kan skräddarsy dina klappar både vad gäller
innehåll såväl som yta – vi älskar ju att slå in paket, men det visste du
säkert redan.
Hjärtligt välkommen, öppettiderna under december ser du nedan.

Köpmansgatan 13. Höganäs.
Tel 042-34 01 97. Och öppet alla dagar fram till jul!

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
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Vad är bra med Nyhamnsskolan?
Klass 4B på Nyhamnsskolan har gjort ett helt
eget uppslag. i form av collage speciellt för
Nyhamnsbladet.

12

Lärare Marianne Gambalat gav eleverna frågan
”Vad är bra med Nyhamnsskolan? Nyhamnsbladets redaktion tackar för detta fina inslag och
ser fram emot fortsatt samarbete!
Red
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Välkommen till
salongen för
hela familjen!
Ring 042-34 46 61 och boka tid.
Öppet tisdag-lördag
Besök gärna min hemsida och Facebooksida

Jennys Hårvård
www.jennysharvard.se
Öppettider: Tisd-torsdag 9-18, fredag 9-17, lördag 9-14
Krapperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE
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Bräcke Mölla
med vind
i seglen

Foto: Emma Sandell Festin

Bräcke Mölla tillhör ett av Kullabygdens fina
kulturarv. Det är en imponerade syn att se
henne med vingarna snurrande och att få
se hur den gamla tekniken fortfarande
fungerar. Kommitténs mål är att hålla möllan
i skick så att det är möjligt att mala och visa
upp den.

utvecklingen till det vi har i dag i form av bilar
med sina växellådor, vindkraftverkens mekanik, mm.
Kommittén för Bräcke Mölla

Årets säsong har varit riktigt bra med många
besökare och intäktsrekord. Vi har haft sex
öppna visningar då vi malt, bakat bröd på mjöl
som vi malt, sålt brödmix och mjöl, grönsaker,
lotterier med vinster från många givmilda och
självklart sålt kaffe med dopp.
Alla våra intäkter går till underhåll och renoveringar. Vår underhållsplan för de närmaste
tio åren slutar på över 1 miljon kronor, (ideellt
arbete inte inräknat), så det gäller att vi kan
få intäkter på våra öppna visningar och andra
bidrag. Vi är många som ideellt arbetar med
möllan. Vår belöning är gemenskapen, trivseln
och att vi tycker det är roligt.
Skoleleverna årets höjdpunkt
Årets höjdpunk var när vi visade möllan för
160 elever från kommunens skolor. Vi guidade
11 grupper, berättade om hur möllan fungerar,
hur mjölet ser ut, historian runt denna mölla
och olika trädslag i en mölla. Några av oss hade
tagit ut en semesterdag för detta. Vi ville ge
en fascinerande upplevelse med möllan i drift.
Berätta om möllans konstruktion och uppbyggnad eftersom den har varit ett av många steg i

Det är något speciellt att stå inne i Möllan och få mjöl uppvägt för
hand i en brun påse. Susanne Nilsson är en av eldsjälarna som håller på med detta. Foto: Gunilla Wingertz

Tävling

Hur många olik
a trädslag finn
s i Bräcke Mölla
Och varför fin
?
ns det så mån
ga olika trädsl
Pris: Ett exem
ag
?
plar av skriften
”Träet i Bräck
mölla” samt fi
e
ka och specialv
isning av mölla
Skicka svar till
n.
peter.sandell@
prodevent.se
Kommittén fö
r Bräcke Mölla
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Återvändarna – nu är Nyhamn hemma
Som så många andra mindre orter är
Nyhamn attraktivt för hemvändare.
Efter snart 20 år har Johan
Ingvarson flyttat tillbaka till
Nyhamn och med sig har han
sin fru Ulrika och tre barn;
Bella, Aksel och Hannes. Redan
i vintras landade familjen i
Nyhamn men först efter en
omfattande husrenovering
har man nu installerat sig på
Brovägen.
”Även om vi bodde tillfälligt i ett hus
som vi hyrde av bekanta så kom vi alla
snabbt in i vårt nya liv” inleder Johan. ”Vi
valde att flytta hit i god tid innan Bella skulle
börja första klass så att alla barnen fick chansen
att rota sig och lära känna nya kompisar innan
ett långt sommarlov som annars riskerade att
bli ganska ensamt”. Flytten underlättades av
att man redan hade ett litet socialt nätverk
lokalt då Johan som uppväxt i byn både har
föräldrar, en av sina bröder och en del gamla
vänner boende i området.
”Det känns verkligen som vi har landat nu”,
berättar Ulrika. ”Nu har vi bägge två jobb här
och barnen trivs på dagis och i skolan och kalendern är alltid full av olika aktiviteter. Vi har
samma utmaning som de flesta småbarnsfamiljer att få vardagen att gå ihop. Men här har vi
lättare att hitta barnvakt med farföräldrar och
barnens kusiner runt hörnet”.
Närheten till det mesta
Närheten till familj var en bidragande orsak
till att Nyhamn blev slutmålet för en ganska
spännande resa genom flera olika länder och
bostadsorter. ”Slutmål?” flinar Johan, ”det tror
jag nog inte men vi ska i alla fall stanna tills
barnen flugit ut. Jag vet ju själv att detta är ett
bra ställe att växa upp på”. Närheten till det
mesta är definitivt något familjen uppskattar.
”En gång när vi åkte till Helsingborg såg vi
över 30 hästar längs vägen” berättar Bella, 7 år,
entusiastiskt och avslöjar därmed sitt stora intresse. ”Vi bor nära stranden, det är bra!” tycker
5-åringen Aksel på frågan om vad som är bra
16

med att bo i Nyhamn. ”Farfar bor här!”
utbrister 2-åringen Hannes som svar
på samma fråga. ”Snart 3 – stor kille”
förtydligar han om sin ålder.
De tre barnen är födda i tre olika
länder och det visar vilken resa
familjen har varit på tillsammans.
Efter att ha träffats under studietiden i Lund flyttade Ulrika och
Johan gemensamt via Uppsala till
Stockholm för att börja jobba. Efter
några år i huvudstaden var det dags
för något nytt. ”När alla andra började skaffa barn förändrades vårt sociala
umgänge så då tyckte vi att vi lika bra kunde
passa på att testa något annat ett tag”, förklarar
Ulrika. Och något annat blev det. Johan som
jobbar med att hjälpa företag att förhindra
olyckor fick jobb för ett konsultbolag i Abu
Dhabi, Förenade Arabemiraten. Detta var i
början av 2007 innan folk fick upp ögonen för
Dubai och Abu Dhabi som destination så det
var många, inklusive Ulrika och Johan själva,
som höjde på ögonbrynen inför valet.
Kulturkrockar i Mellanöstern
Efter kort tid som professionell hemmafru
(detta är angivet i visumet!) tröttnade Ulrika på
att tillbringa dagarna vid poolen med manikyr
och massage och skaffade sig ett jobb. Detta
beslut skulle visa upp en mångfald av kulturkrockar som verkligen utgör kryddor i det
äventyr som tiden i Mellanöstern var. ”Jag var
tvungen att ge ett skriftligt godkännande för
att Ulrika ens skulle kunna söka ett specifikt
jobb”, berättar Johan. ”Samma sak när Ulrika
skulle få ett lokalt körkort – inte en chans att
sådana friheter kan ges till fruar hit och dit”.
Efter att Bella föddes blev det väldigt tydligt att
Abu Dhabi förvisso var en spännande erfarenhet men inte hållbart i längden. ”Bara det att
Bella föddes på ett sjukhus där män inte tilläts
komma in säger ju det mesta. Johan fick smyga
in bakvägen för att kunna närvara vid förlossningen, ” berättar Ulrika.
Oslo och krockar med språket
Nästa stopp blev Oslo och där började Bella på

Johan 4 år med pappa Sverker på isen söder om Nyhamns hamn.

dagis (”det heter barnehage på norska” upplyser
Bella), Johan fortsatte med sitt och Ulrika fick
jobb på amerikanska ambassaden. ”Det var i
samband med att Obama kom till Oslo för att ta
emot Nobels fredspris så det var otroligt spännande” minns Ulrika. Sonen Aksel föddes på ett
sjukhus i utkanten av Oslo och fick den norska
stavningen av sitt namn som en slags blinkning
till sitt födelseland. När Bella började lära sig
tala blev föräldrarna allt oftare korrigerade för
sitt språk då man använde svenska ord istället
för norska. Då kände man att det kanske var
dags att flytta hem igen så att barnen kunde få
en lite mindre rotlös tillvaro.
Intensiv vardag i Stockholm
Lägenheten i Oslo byttes mot hus i Stockholm
och på nytt ett vardagsliv med dagis och jobb.
Ulrika: ”Stockholm är fantastiskt men vi kände
mer och mer att vi inte utnyttjade allt det som
erbjöds.” När Hannes föddes blev vardagen allt
mer intensiv. Därför blev en flytt tillbaka till
Skåne allt mer attraktiv.
Rötter i Kullabygden
Den del av Skåne som kändes mest naturlig var
Kullahalvön. Inte minst eftersom även Ulrika
har gammal släkt i området. ”Min farmors
mormor Anna Svensson jobbade på Stubbarp
och hennes morfar Peter Svensson var till sjöss.
Anna finns begravd på kyrkogården i Brunnby”
berättar Ulrika. ”Så visst känner jag mig hemtam här jag också”. En ytterligare släktkoppling

är att huset familjen nu renoverat i Nyhamn
byggdes av Sven Filip och Ingrid Cronberg,
släktingar på Johans mammas sida. ”Det är kul
att både Ingrid och dottern Karin varit här och
kikat på vad vi gjort med huset – och de verkade uppskatta det!” säger Johan.
Allt finns på armlängds avstånd
Vad var det då som, utöver hästar, stranden och
farfar som lockade? ”Närheten till allt” säger

Brunnby FFs 7-årslag
på idrottsplatsen i
Nyhamn. Stående från
vänster: René Lewin,
Daniel Jörgensen,
Martin Ingvarson
(tvillingbror till Johan),
tränare?
Sittande från vänster:
Johan Ingvarson, Filip
Krantz, John Lilja,
Johan Eilertsson.

Ulrika och Johan samstämmigt. ”Att kunna
komma direkt ut i naturen betyder mycket.
Stranden och fäladen runt hörnet, Kullaberg
och landskapet runt om på cykelavstånd – allt
vi önskar finns ju på en armlängds avstånd”
förklarar Ulrika. ”Dessutom har ju Höganäs
väsentligt ändrat karaktär till det bättre”, konstaterar Johan. ”Nu drar vi oss till och med för
att åka in till Helsingborg. Allt vi behöver finns
här ute. Och dessutom tar det bara två timmar
till Kastrup med kollektivtrafik om längtan ut
blir alltför stark”.
Idé och text
Ulrika och Johan Ingvarson

En personligare touch
Kullamäklaren är en fristående fastighetsmäklare
med stark lokal förankring i Nordvästra Skåne.
Utan kostsamma bindningar till stora mäklarkedjor
och tack vare ett effektivt arbetssätt kan vi erbjuda en
komplett mäklartjänst till fördelaktiga priser.

www.kullamaklaren.se

Eleshultsvägen 33, Nyhamnsläge
Kontoret: 042 - 34 47 00
Gunilla: 0706 - 65 75 46
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Vandra med Kullaledens vänner
Kullaledens vänner är en förening med ca
70 medlemmar. Vårt syfte är 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.
Vi håller just nu på med temavandringar som vi
började med i september 2015 och ska fortsätta
med fram till Eurorando-veckan i september
2016 i Skåne. Liknande vandringar arrangeras
av olika vandringsorganisationer runt om över
hela Europa. Gemensamt för vandringarna är
att alla har temat ENERGI.
Vi har hittills hunnit göra sju vandringar på
olika sträckor på Kullaleden. Nästa vandring
blir den 6 december. Detta blir en stadsvandring
i Höganäs med Gunnel Wounsch som guide.
Det blir kolet, lerans och keramikens historia i
Höganäs. Vandringen avslutas med glögg på
Keramiskt Center. Detta blir årets sista vandring, men vi börjar nästa års vandringar redan
den 17 januari.

Foto taget av Gunnel Wounsch utmed Kullaleden i Nyhamnsläge,
med informationsskylt och barnbarnet Jonatan i blickfånget

För att läsa mer och anmäla dig till denna
och kommande vandringar gå in på
www.kullaledensvanner.se.
Här kan du även anmäla om du är intresserad
av att få våra nyhetsbrev och för att bli medlem.
Mer information om Kullaleden finns på
kullaleden.se.
Ros-Mari Paulsson
Ordf Kullaledens vänner

Julklappstips
Kryp upp i soffan, lär känna Kullabygden eller vandra på
Kullaleden med böckernas hjälp, dröm dig ut, planera för
små och stora upplevelser. Böckerna är utgivna av och
finns bl a att köpa hos vår närmaste bokhandel.

Skånelist
www.skanelist.se
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042-34 48 39

070-25 33 617

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

Vi utför även kakel- och klinkerarbeten.
www.kullasnickaren.se
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Vi som flyger med Kullaflyg, har
mycket BRA att se fram emot.

I december blir vi på Kullaflyg en del
av det nya inrikesflyget BRA. Självklart
tar vi allt vi älskar med Kullaflyg in i det
nya flygbolaget, men mycket är också
nytt och faktiskt ännu bättre:

– Bra pris till 12 destinationer
– Upp till 42 avgångar i veckan
från Ängelholm
– Enklare transfer och bokning
– Personlig service som alltid

Snart en del av det nya inrikesflyget BRA.
Vill du veta mer eller boka biljetter, hör av dig till oss så hjälper vi till.
Torbjörn Gregorioff, regionchef, 073-356 18 18

VÄLKOMMEN NYA

Välkommen till Kullabygdens
enda tandläkare med laser!
Vi använder laser som ett komplement och är de mest erfarna 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

Storgatan 47, Höganäs 042-34 04 44
www.hoganastandlakargrupp.se
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PREMIÄR 11 APRIL!
BLI FÖRST MED ATT PROVKÖRA DEN HOS OSS!

KfYjl cgee]j \]f jmfl ]ll _Yl`�jf f�jY \a_ Æ fqY EYr\Y*&
KeYjlYj]$ k�cjYj] g[` kladk�cjYj] �f f�_gfkaf& DY\\Y\ e]\
mljmklfaf_ g[` YnYf[]jY\] k�c]j`]lk^mfclagf]j kge fgjeYdl
afl]Ôffka]fk�cgehYclZad&K�c]j`]lkkqkl]e]la%9;LANK=FK=
_]j\a_l]pjY\YjZYk]jY\\�\Y%nafc]df%nYjfaf_g[`dYk]jklqj\
YmlgZjgekad�_Y`Ykla_`]l]j&E]\ER<;gff][l^�j\m]fZjY
�n]jZda[cg[`Yfkdml]j]fc]dll]d]^gf]fladdZad]f&J]kl]f^�j\m
mhhd]nYkb�dn& FQ9E9R<9*>JyF:9J9)*11((2%&
:=KLxDDJ=<9FA<9?
SUZUKI VITARA FRÅN

154.900:-

EYr\Y*Zj�fkd]^�jZjmcfaf_na\ZdYf\Y\c�jfaf_+$,%,$1d')((ce$;G*%mlkd�hh�j01%))-_'ce&Lag�jk_Y%
jYflaf_�dd]jna\c�hYn^YZjackfqYh]jkgfZadYj$j]_aklj]jY\]l&g&e&*()-%)*%+)g[`aff]^YllYj2+�jk
^YZjack_YjYflakYel/�jk^�jd�f_\_YjYfla&K]^mddkl�f\a_Ynaddcgjh�eYr\Y&k]&:ad]fh�Zad\]f�j]pljYml%
jmklY\&Hjak]jZbm\Yf\]l_�dd]jl&g&e&*()-%(-%+)&

Bränsleförbr. bl. körning från 4,0 l/100 km. CO2 från 106 g/km. 3 års nybils- och vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad.

L@:ad_jmhh]f9:
Din Suzuki-handlare i Helsingborg
Telefon 042-16 50 50
Hörnet Florettg/Mörsareg 10,Berga ind omr Helsingborg. Öppet: Vard 9-18 Lörd 11-14
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Din Mazda-handlare i Helsingborg
>dgj]ll_YlYf'E�jkYj]_YlYf))
Telefon: 042-16 50 50
*-,./@]dkaf_Zgj_
Hörnet Florettgatan/Mörsaregatan 10
Berga ind omr Helsingborg
ooo&l`Zad_jmhh]f&k]
Öppet: Vard 9-18, Lör 11-14 www.thbilgruppen.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.
Foto: Lars Ehrsson

Röde Orm
50 år
042-33 06 70
070-248 48 85
www.obvvs.se
Värme | Vatten | Kyla | Service | Butik

Eleshultsvägen 33 | Nyhamnsläge

I somras firades det att Nyhamns Byalags
båtklubb Röde Orm fyllde 50 år. Det
serverades grillat med potatis och sallad
och uppslutningen var stor. Flera av dem
som var med och startade Röde Orm fanns
på plats.
Klubbens första segelbåt, kullasnipan ”GORM”,
hade med fulla segel ställts upp nere på gräset
med stäven vänd ut mot havet där hon varit
många ungdomars första bekantskap med
segling och sjön.

Byföreningen gratulerar!
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Bryggansvarige Stefan Svensson var glad för att uppslutningen var stor och arbetsgemenskapen god.

Foto: Marie Cheshire

Trevlig samvaro kring bryggan
”Välkomna att hjälpa till att ta in bryggan på
söndag den 4/10 kl 10. Det går nog ganska
snabbt då det ju är bara halva bryggan kvar
att ta in. Men vi behöver vara några stycken
ändå – och sen är det ju en anledning att träffas en stund.”

Uppropet hörsammades av flera glada personer och det blev en stunds trevlig samvaro vid
bryggan. Avslutning med grillad korv och fika
uppskattades denna dimmiga förmiddag.
Red.

Ny strandfogde söks till nästa sommar

22

Det blev Alexandra Möser som tog hand
om bryggan och stranden i Nyhamn i
somras, vilket hon även gjorde år 2010.
Tack, Alexandra!

Arbetstider: Jobbet ska vara klart före kl 10
en gång per vecka 15/5-15/6, dagligen 15/6
– 15/8 och en gång per vecka 15/8 – 15/9
eller till när bryggan tas upp.

Som strandfogde har man följande arbetsuppgifter:
Sopa av bryggan, tömma papperskorgar,
notera vattentemperatur samt ha tillsyn
av vår nya toalett.

Ersättning utgår efter ålder och vi hoppas
någon ungdom i Nyhamn vill ha detta som
sommarjobb. Du som är intresserad, hör
av dig till:
Stefan Svensson tel 070 390 04 12

Byföreningen informerar
Skriv till redaktionen
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
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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 byggandet av en toalett
i närheten av badbryggan, nya bänkar vid
stranden
Att skapa ett forum för utveckling och
bevarande av byn

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

Så stödjer du Byföreningens verksamhet
Det går bra att betala till Nyhamns Byförening på
Bg 5436–8485
Swish Nr. 123 174 44 08
Glöm inte att ange betalningsavsändare!
Man kan betala in:
• Medlemsavgift för 2016 (enskild person): 116:- kr
och hushåll: 216:- 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 eller
annat): valfritt belopp.
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EN NORRLÄNNING
TAR ÖVER RODRET
Erik Ahlskog har styrt Skeppet framgångsrikt i åtta år. Men den 1 november
lämnade han över till den nye ägaren,
Johannes Samuelsson, som kommer från
Skellefteå.

Vad gjorde du närmast innan du
köpte Skeppet?
– Jag var butikschef på ICA Kvantum i Skellefteå. Faktum är att allt
började med att jag praoade på ICA i
sjuan, och på den vägen är det.
Hur ser du på ditt jobb som köpman
i Nyhamnsläge?
– Det gäller att kombinera personal och ekonomi på ett bra sätt. Men
människan är alltid viktigast.
– Jag vill att vi har kul på jobbet.
Om vi trivs, tror jag att kunderna
känner det och vill handla här.

Foto Christer wallentin

Det låter som ett djärvt steg att
flytta till Skåne och bli handlare.
Varför tog du det?
– Jag lockades av det stora matintresset i Kullabygden. Det finns
mycket nytänkande här nere.
– Flera somrar i rad har jag och
familjen semestrat i Varberg. Vi har
trivts söderut, och det spelade in.
Vilka förändringar vill du göra på
Skeppet? Har du något på gång?
– Jag tog över en välskött butik
där det mesta är bra. Jag vill komma
in i jobbet innan jag gör några stora
förändringar.
– Skeppets satsning på närproducerat tror jag på, så där går jag
vidare. Samma sak med ekologiskt.
– Och lingon, blåbär, hjortron
och svamp ska finnas här när det
är säsong. Jag kanske till och med
kan få flera skåningar att pröva på
surströmming, säger Johannes och
ser illmarig ut.

Johannes Samuelsson är
37 år. Han är gift och har två
pojkar, 4 och 8 år gamla. Sedan
i höstas hyr familjen ett hus
i Nyhamnsläge. Johannes var
butikschef på ICA Kvantum i
Skellefteå när han bestämde sig
för Skeppet.
Erik Ahlskog tog över den stora
ICA-butiken i Höganäs i somras.

När Erik kom till Nyhamnsläge
2008 hade han haft ICA Nära
i Stora Mellösa. Dessförinnan
var han färskvaruchef på ICA
Kvantum i Sollentuna.

Skeppet • Nyhamnsläge
Öppet alla dagar 9–20
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