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

NYHAMNS BYFÖREnING

SOMMARENS BRYGGA I HAMN
Tack till alla som ställde upp när vi budade om hjälp med projektet att få bryggan 
klar inför sommaren. Här görs flakar, staket mm till den nya plattformen av från 
vänster Lars Palm, Stefan Svensson,  Ronny Hagdahl, Bojan Kos, Axel Bergenfelt och Pelle Jakobsson.  
Även förplägnad i form av korv och kaffe trollades fram av några trogna supportrar. 
Efter gedigna arbetsinsatser stod hela bryggan med den nya plattformen klar och många 
badsugna passade på att doppa sig i det fina majvädret.  
Nu får vi hoppas på en fin badsommar! 

sidan 10-11

INFLYTTNING I  
ELESHULTS  
FÖRSKOLA

sidan 3

STORA SKUTOR  
BYGGDES I NYHAMN

sidan 12-13
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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. 

Swish Nr 123 174 44 08

(BG 5436-8485 går förstås också bra, som vanligt)
Red

Kära Nyhamnsbor!
Så håller ni ännu ett nummer av Nyhamnsbladet 
i handen. Det är resultatet av ett mycket gediget 
arbete av framför allt vår redaktör Gunilla. Stort 
tack för dina insatser! Förhoppningsvis finner ni 
även detta nummer intressant och läsvärt – vi 
brukar få många positiva kommentarer och det 
värmer!
I slutet av mars hade föreningen årsmöte och 
till skillnad mot tidigare år när ca 25 av de 
tappraste kommit såg vi till vår förvåning ca 
65 personer i matsalen på Nyhamnsgården. 
Rekord och skoj! Kanske var det på grund av 
de båda programpunkter vi hade efter själva 
årsmötesförhandlingarna: dels en presentation 
av Höganäs Energi där man presenterade 
verksamheten och berättade lite om det elavtal 
man erbjuder sina nya kunder och dels ett föredrag 
av och frågestund med vår närpolis Ola Tufvesson 
med anledning av den inbrottsvåg vi hade i byn i 
mars månad.
Under vintern och våren har vi annars arbetat 
mycket med att förbereda reparationen av 
badbryggan, genomföra ett traditionsenligt 
Valborgsfirande och blicka framåt i fråga om 
Nyhamns framtida planer avseende nybyggnation 
av äldreboende och andra bostäder.

Vi har fått nya medlemmar i styrelsen och en ny 
Strandfogde – samtliga hälsas välkomna och presen-
teras längre in i tidningen.
Nu hoppas jag att vi får en skön sommar och en höst 
utan några destruktiva stormar.
Ha det så bra i vårt paradis!

Axel Bergenfelt
Ordf. i Nyhamns Byförening

Välkommen till 
biblioteket i 
Nyhamnsläge!
Öppettider i sommar är (1/6-31/8):
Måndag och torsdag 15-19
Biblioteket i Nyhamnsläge är ett integrerat folk – 
och skolbibliotek som har öppet för alla. Här finns 
bl.a. böcker, tidskrifter, dagstidningar (HD & DN), 
ljudböcker och uthyrning av film. Biblioteket har 
också två stationära datorer samt trådlöst nätverk 
utan extra kostnad. 

Sommarboken: Alla barn som kan läsa själva och 
är upp till 16 år kan delta i sommarboken. Läs 8 
böcker och få en gratis bok eller ett presentkort. 
Sommarboken avslutas med en fest på biblioteket. 
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Nyhamns framtid
Byföreningen hade ett möte med kommunen 
den 15 januari för att följa upp de tidigare 
diskussioner vi haft gällande olika aspekter om 
Nyhamns framtid. Vi pratade om säkerheten 
kring väg 111, ny byggnation kring idrotts- 
platsen och ICA Skeppet mm. 

Strax efteråt kunde man läsa i HD att kommunen 
”satt ner foten i fråga om väg 111 framtida drag-
ning”. Det var ingen munter läsning och enligt vår 
uppfattning den sämst tänkbara lösningen. Enligt 
detta förslag skall väg 111 i en framtid dras öster om 
Höganäs och Strandbaden men sen gå västerut och 
möta nuvarande 111an vid Stora Skärsvägen dvs vid 
gränsen mellan Nyhamn och Strandbaden. Detta 
medför ingen lindring av trafikintensiteten genom 
Nyhamn. Vi har anfört våra synpunkter till Höganäs 
kommun.

Vård- och trygghetsboende
Under mars och april initierade kommunen ett 
samråd gällande byggnation av vårdboende och 
trygghetsboende i området öster om Nyhamnsgår-
den (Skonarvägen, Stinsängen). Såvitt vi förstått går 
planerna i den riktning kommunen föreslagit och 
nog behövs den typ av boende i Nyhamn.

Nya enklare bostäder
Under vårt möte i januari presenterade kommunen 
ett idéförslag för ett fyrtiotal nya bostäder i området 
kring idrottsplatsen och ICA Skeppet, med inrikt-
ning på lite mindre och lite enklare bostäder dels för 
äldre personer och dels för lite yngre som vill bo i 
Nyhamn men som inte kan betala vad som krävs för 
att bosätta sig i första raden mot havet.

Säkerheten kring väg 111
Vad gäller väg 111 arbetar vi för att höja säkerhe-
ten kring vägen i dess nuvarande sträckning för en 
eventuell flytt österut kommer nog att ta decennier. 
Vi har skrivit till Trafikverket och påtalat de risker 
som finns i den nuvarande sträckning men fått fullt 
ut kalla handen. De bedömer att trafikintensiteten 
inte är hög nog för att vidta åtgärder (men då har de 
nog inte varit här under en solig lördagseftermiddag 
i perioden april – augusti ☹).

Vi strävar efter att i en snar framtid få till stånd ett upp-
följningsmöte med kommunen i dessa frågor men man har 
lång framförhållning så vi får återkomma med rapport i 
nästa nummer av Nyhamnsbladet.

Styrelsen i Nyhamns Byförening

Eleshults förskola  
på gång
Stinsängens förskola ha nu flyttat in i nybyggda 
Eleshults förskola öster om Nyhamnsskolan. På 
gården cyklar glada små och lite större parvlar 
runt och leker och har kul. Här finns en impone-
rande splitter ny lekpark och nya möbler - allt i 
trä och med mjuka och ofta rundade former. 

Förskollärarna Eva Lindqvist, Christina Nilsson och 
Maud Nilsson (bilden) känner lite saknad efter den 
fina gamla utemiljön som de flyttat ifrån, men det 
får ta sin tid att bo in sig i det nya mer moderna 
som ändå har många fördelar. De visar stolt upp en 
”vattensamlare”, där barnen kan leka och lära sig 
mycket om t ex vatten.
När man arbetar med teman är det nu lättare att för-
ändra miljöerna efter barnens intressen och behov. 
Här i den nya miljön finns det fina förutsättningar 
för det både ute och inne. De tycker det har varit 
skönt att komma till rymliga, luftiga lokaler med ny 
fräsch utrustning.
Inomhus har de döpt de fyra avdelningarna som sig 
bör i en by med en levande sjöfartshistoria: Ankaret, 
Kabyssen, Masten och Seglet. I skrivande stund  
planeras för sjösättning med öppet hus den 31 maj.

Gunilla Wingertz
Text och bild
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Säsong året runt för 
nya ICA-handlarna
Med liv och lust har Beatrice och Johannes 
Samuelsson rivstartat sin nya karriär som bu-
tiksägarpar och boende i Nyhamnsläge. De menar 
att det ju är ICAs hjärtesak att vara ”handlaren på 
orten” och de vill ingå i och vara delaktiga i sam-
hället de bor i. Ända från Norrland till Skåne med 
två små barn tog de klivet i oktober förra året. 
Det är väldigt tacksamma för det varma motta-
gandet och den uppskattning de fått.

Tacksamma är de också för att deras personal hänger 
med på allt det nya som kommit i rask takt.  
I oktober kunde vi läsa i en lokal tidning att Johan-
nes säger: ”kunderna kommer att känna igen sig 
åtminstone i början”. Nu efter ett halvår är det 
mycket som blivit annorlunda efter en lyhörd och 
medveten satsning från paret Samuelsson. De har 
erfarenheter både som butiks- och försäljningschefer 
inom ICA och tycker det är lättare att vara sin egen 
och kunna driva igenom vad man tror på. 

Åretruntkunderna viktiga
Fokus har till en början varit att locka åretruntkun-
derna, dvs Nyhamnsborna med omnejd, att handla 
lokalt. Att visa att man kan konkurrera med billiga 
priser på delar av sortimentet jämfört med de stora 
affärerna har varit viktigt. Liksom att satsa på håll-
bart ur miljösynpunkt. Ekologiskt och/eller närodlat 
och närproducerat. Som ICA-handlare arbetar de 
efter ett visst koncept som till viss del styr utbudet. 
Det är även så att vissa leverantörer inte kommer till 
de mindre Nära-butikerna. Men man driver sin egen 
linje så långt det går och kanske lite till.

Fler varor i butiken
Sortimentet har utökats med några hundra fler artik-
lar. En hylla som blivit betydligt bredare är den med 
specialkost, typ gluten- och mjölkfritt. En mejerileve-
rantör med lokal prägel har fått en egen liten kyldisk. 
En färsk nyhet är att det finns nygrillat i butiken. 
Samarbetet med Saluhallen fortsätter med bröd. Och 
lokalt öl från både Mölle, Höganäs och Helsingborg.

Sommarsäsongen
Den viktiga sommarsäsongen närmar sig och då  
utökas personalstyrkan som normalt omfattar sju  
ordinarie personer med ett dussintal sommarvikarier.  
I stort sett alla är från Nyhamnsläge. 

Och så är det det här med surströmmingens vara 
eller icke vara, som vi kanske diskuterar i Skåne. 
Men här finns inga tveksamheter. - Det ska vara rätt 
sort, säger Johannes och visar upp vilken burk han 
skulle välja. Mer Norrländskt som Pitepalt och Vin-
delerökt skinka, finns också.

Fler nyheter
Barnen har fått en lekhörna och kundvagnar för 
barn. Och till Valborgsfirandet sponsrade ICA godis 
till barnen. 

Vad händer härnäst? Jo, det blir en salladsbar i buti-
ken under hela sommaren. Ett lyhört och säljsuget 
par med en alldeles underbar norrländsk dialekt har 
kommit till Nyhamn. Nyhamnsbladet säger varmt 
välkomna!

Gunilla Wingertz
Text och bild
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 Skånelist
www.skanelist.se

Utdelning av 
Nyhamnsbladet blir till 
skolresa
Nyhamnsbladet fick en trevlig pratstund med 
eleverna i klasserna 6A och B på Nyhamnssko-
lan. Det är de som hjälper Byföreningen att dela 
ut Nyhamnsbladet. De får en slant till skolresa 
för jobbet. Men vart de ska resa i början av juni 
innan skolan slutar får vi inte veta, för det är 
hemligt!

Eleverna får en bakgrund till varför Nyhamns 
Byförening finns och vad föreningen har för syfte. 
Eleverna har själva varit på stranden och bryggan, 
både på lektioner och på sin fritid. Flera har firat 
midsommar på ängen, varit vid Valborgsbålet, sett 
julgranen i juletid och nu är de själva delaktiga i att 
dela ut Nyhamnsbladet. Allt sammantaget är ju detta 
vad Byföreningen jobbar med och värnar om.

Fånga upp tankar och idéer
Vi pratar också om byns utveckling och bevarande. 
Det finns mycket tankar och idéer hos eleverna, som 
vi kan fånga upp framöver i Byföreningen. Just nu är 
det många roliga uppslag om vad som skulle kunna 
göra bryggan och stranden lite roligare.

 – Eleverna kanske kan återkomma med en 
argumenterande artikel, uppmanar läraren Birgitta 
Cronberg-Stjernström. Tillsammans med Petter 
Cronberg är hon klassföreståndare för 6A och B.  
De är ett äkta par även utanför skolan, kan noteras.

Att arbeta ideellt
I stort sett allt arbete i Byföreningen görs ideellt, dvs 
att man jobbar med något utan betalning, ofta något 

man brinner för och är intresserad av. Att eleverna 
ändå får en slant för att dela ut Nyhamnsbladet är 
en liten uppmuntran som Byföreningen tycker de är 
värda.

Artikel till Nyhamnsbladet
Förhoppningsvis har vi genom det här besöket på 
skolan fått en och annan ny eldsjäl som vill arbeta 
ideellt och bidra med något till Nyhamnsbladet 
och till vår Byförening? Eleverna lovar direkt att 
återkomma med en artikel om hur det gick på 
Teknikmässa på Malmö Live. 

Fortsättning till hösten
Till hösten kommer vi att fortsätta träffas på skolan 
och prata om hur man skriver intressanta och 
läsvärda artiklar. Här får vi dessutom med flera 
ämnen i skolan.

Några ungdomsreportrar på gång till Nyhamnsbladet, 
kanske? Någon fotograf ? Det vore fantastiskt roligt!

Gunilla Wingertz

Bilden är från Inno-Karnevalen på Malmö Live i maj, där klasserna 
deltog med ett spännande bidrag inom Teknisk innovation.  
På bilden syns Filip Ullmark.                     Foto: Calle Ringdahl
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Sommarens sillgrillning
Föreningen Hamnens Vänner inbjuder till 

sillgrillning i Nyhamnsläges hamn.
Traditionen fortsätter även under sommaren 2016.

Varje fredag från den  
1 juli fram till den 26 augusti  

mellan ca kl 18 och 21 serveras du  
läckra sillamackor, grillad korv, kaffe med dopp  

och lotterier.

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

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 

Segla med 
Röde Orm

Efter en serie med lyckade seglarskolor under somrar-
na nere i hamnen är det dags för seglarskola i år igen. 
För sommaren 2016 gäller:

• v.25-26
• v.28-29

Det är både nybörjar- och fortsättningskurs under 
båda perioderna. Krav är att man kan simma 200 m 
samt har slutat andra klass.

Kvällssegling
Kvällsseglingarna börjar preliminärt från och med 
veckan efter midsommar och pågår sedan varje 
tisdag och torsdag under större delen av sommaren.
Vid dåligt väder ställs kvällsseglingen in.

Vid soliga kvällar blir det en perfekt avslutning 
att tända grillen nere vid stranden. 
Varmt välkomna, hälsar Röde Orm!
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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

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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BRA för  
Nyhamnsläge.
Kullaflyg har tillsammans med 
systerbolagen i Sverigeflyg och  
Malmö Aviation gått  samman och 
resultatet är det nya inrikesflyget BRA.  
Vi tror på enkelhet, genvägar, personlig  
service och frukost till alla ombord.  
Vi tror det här är BRA för dig.  
Vi vet att det är BRA för Sverige.

Boka nästa resa  
på flygbra.se

inkl. skatter & avgifter

Enkel resa från 

SÖNDAGEN den 26 JUNI
SÖNDAGEN den   3 JULI
SÖNDAGEN den 17 JULI
SÖNDAGEN den 24 JULI
SÖNDAGEN den  7 AUGUSTI    

VÄLKOMMEN!
BRÄCKE MÖLLA

är ÖPPEN för VISNING

Kl. 11ºº - 17ºº
MALNING AV MJÖL 

OM VÄDRET TILLÅTER!
KAFFESERVERING

Hur många trädslag finns i Bräcke Mölla?
Ingen svarade rätt i tävlingen som utlystes i förra numret 
av Nyhamnsbladet. Svaren har legat långt från rätt antal 
som är 9. Ja, nio olika trädslag finns nu i möllan. När den 
byggdes på 1850-talet var det inte lika många. Nya träd-
slag har tillkommit som Douglasgran, Lärk och Azobé. 

Följande trädslag har varit ganska lätta att identifiera:
Ek: bärande konstruktioner för de viktigaste   
 delarna i möllan.
 Spindeln, den vertikala axeln i möllan, 
 är gjord av ek som troligen växte sina  
 ungdomsår redan 1600-talet.
Furu (tall);  bärande delar invändigt, svansträ, mm
Gran:  utvändig beklädnad

Men även avenbok (ej att förväxla med bok), björk och pil 
har använts i möllan redan när den byggdes på 1850-talet. 
Man hade bra kunskap om olika trädslags egenskaper 
och valde med hänsyn till detta. Därför finns alla de olika 
trädslagen i möllan.

Kom upp till möllan när vi har öppen visning, så kan vi be-
rätta mer om de olika trädslagen. En skrift finns att köpa 
som beskriver möllans uppbyggnad och användningen 
av de olika trädslagen, författad av Emma Sandell Festin. 
Arbetet med skriften är finansierad av Krapperupstiftelsen.

Kommittén för Bräcke Mölla

www.hembygd.se/kullen/mollor/bracke-molla © Malin Folkesson        
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Det har nu gått ca 1 1/2 år sedan en storm slog 
den yttre delen av badbryggan sönder och sam-
man. Under en längre tid tycktes det nog som att 
inget hände för att reparera – men det har varit 
full aktivitet sedan dess.

Större delen av projektet har varit helt väderbero-
ende och det tog ett bra tag innan vi i Byföreningens 
Bryggrupp kunde ta oss ut för att inspektera och 
fotografera skadorna. Tack Acki för att du körde oss 
ut i din snipa!

Funderingar på hållbar lösning
Därefter har vi funderat och resonerat kring lämp-
lig lösning och försökt få in offerter från olika 
byggbolag, utan framgång. Under förra sommaren 
fick vi hjälp av ett flertal raska personer för att en 

Badbryggan
Nyhamns Byförening byggde bryggan 2001.  
År 2005 byggdes bryggan ut med den stora plattformen 
längst ut. Under årens lopp har ett antal stormar frestat 
på konstruktionen, som nu är ordentligt förstärkt .
Redan från start kunde man konstatera att badbryggan 
blev mycket uppskattad, inte bara som badbrygga utan 
som en viktig mötesplats i byn. 

Rapport från 
Bryggruppen

stilla sommardag såga ner och släpa bort alla ska-
dade bryggdelar. Funderandet på en hållbar lösning 
fortsatte. Johan Brantmark kom med ritningar på ett 
förslag till ny plattform och det var nog här som vi 
började känna visst hopp inför framtiden.

Erfarenhet av konstruktioner i marin miljö
Under tidig höst fick vi genom Mats-Ola Wessman 
kontakt med Bertil Mellström i Lerberget som har 
lång erfarenhet av konstruktioner i marin miljö.  
Då mättes bryggpålar upp med laser avseende höjder, 
placering i förhållande till varandra och till där den 
intakta delen av bryggan slutade. Sedan vidtog ett 
stort arbete för Bertil med att beräkna, rita både 
i stort och i detalj. Vi satsade på en lösning med 
galvade stålbalkar och då måste all svetsning, borr-
ning etc ske före galvning och sen måste det stämma 
nästan på millimetern när monteringen väl skall ske.
Sen fick Bertil hälsoproblem, lades in på sjukhus 
och vi tappade i stort två månader. Som väl var kom 
Bertil på benen igen fast läget varit kärvt.

Kompetent hjälp med inköp och montering
När ritningarna var färdiga träffade vi stålföretaget 
Anbulten i Strövelstorp som vi fått tips om via Paul 
Larsson. Det visade sig vara en mycket kompetent 
firma som direkt förstod Bertils ritningar och reso-
nemang. De hanterade inköp av balkar, svetsning, 
borrning mm och såg till att allt skickades till Halm-
stad för galvanisering. När de sedan erbjöd sig att 
montera det hela drog vi en lättnadens suck.

Den 4 maj 2016 kom två lättsamma och mycket 
kompetenta herrar, Ronnie Jakobsson och Jan Wal-
tersson, från Anbulten fullastade med balkar, bultar 
och verktyg. Sen började det hända grejor!! 
Oerhörd tur med vädret (sol, stiltje eller svag vind) 
gjorde det hela möjligt då allt arbete måste ske från 
en flotte. Vi fick låna hamnens flotte (Tack Byalaget!) 
som bedömdes ha bättre bärighet än föreningens 
badflotte. På fem arbetsdagar monterades hela ras-
ket – imponerande! Och Bertils ritningar visade sig 
funka i varje detalj! 

Nya flakar till plattform och brygga
När dessa rader skrivs håller vi som bäst på med att 
beräkna virkesåtgång, mått mm för de flakar som 
måste nytillverkas till hela plattformen plus till den 
yttersta delen av den långa bryggan. Inom kort  
kommer vi buda händiga bybor för att hjälpa till 
med detta och förhoppningsvis är det hela klart när 
ni läser dessa rader.
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Nu återstår bara att hålla tummarna för att den här 
lösningen visar sig mera stormtålig än den förra (som dock 
stod emot drygt 10 års stormar).
Vårt stora TACK till alla som bidragit med pengar, idéer, 
kontakter och handkraft!! Nu hoppas vi på många härliga 
badsäsonger utan störningar av störiga stormar!

Bryggruppen
Foton: Stefan Svensson/Gunilla Wingertz
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VÄLKOMMEN NYA

PREMIÄR 11 APRIL!
BLI FÖRST MED ATT PROVKÖRA DEN HOS OSS!

SUZUKI VITARA FRÅN

154.900:-
Bränsleförbr. bl. körning från 4,0 l/100 km. CO2 från 106 g/km. 3 års nybils- och vagnskade- 
garanti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Din Mazda-handlare i Helsingborg
Telefon: 042-16 50 50
Hörnet Florettgatan/Mörsaregatan 10
Berga ind omr Helsingborg
Öppet: Vard 9-18, Lör 11-14 www.thbilgruppen.se  
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Nyhamn är den plats i Kullabygden som blivit 
mest omtalad för sitt fartygsbygge, inte där-
för att det största antalet byggdes här utan på 
grund av skeppens storlek. Dessutom byggdes 
de många skeppen i Nyhamn inte som i många 
av de andra byarna av flera olika skeppare, utan 
den drivande kraften i Nyhamn var Per Cronberg. 
Det var visserligen till en början svårt för honom 
att anskaffa erforderligt kapital, men sedan han 
lyckats få kredit i Helsingborg började han sina 
många storartade byggen, vilka blivit ryktbara 
och omtalade långt utanför Kullabygden.

Det första fartyget han lät bygga 
(1845) var ”Fyra bröder” och var 
inte så stort, men då försöket 
på grund av de goda frakterna 
slog väl ut, började han snart 
göra upp planer på att bygga 
större.

Redan följande år sträcktes 
kölen till ”Anna Catrina” som efter 
några år åter drogs upp på land, 
sågades av på mitten och förlängdes. Hon 
riggades sedan som skonertskepp och fick namnet 
”Christina”, seglade ytterligare en tid men såldes 
därefter till Farhult.

År 1848 byggdes galeasen ”Berta” på vilken Per 
Cronberg själv en tid var kapten, men även denna 
övergick efter något år i andra händer och förliste så 
småningom vid Windau i dåvarande Ryssland.

Fem år senare byggde bröderna Per och Sven Cron-
berg ”Två bröder” och år 1857 skonerten ”Activ” för 
något över Kr 27.000,-. Detta fartyg behöll han länge 
och efter 20 års seglation hade hon seglat in sitt 
värde fem gånger.

Skeppen som därefter byggdes blev allt större och 
dyrare – Briggen ”Skåne” som byggdes 1863 kostade 
Kr 36.500,-. Hon gick på oceanfart och fördes under 
en lång rad av år av olika skeppare från Nyhamn 
(Jöns Cronberg, Jöns Petter Andersson och Petter 
Lund) och såldes först 1905.

Rekordåren för skeppsbygget i Nyhamn inföll 1867 – 
68 då 500-tonnaren ”Nyhamn” byggdes för Kr 63.400,-. 
Hon såldes på 1890-talet till Brantevik.

Fartygsbygge på stranden
Fartygen byggdes strax norr om hamnen (som då 
kallades ”bron”). Kölen sträcktes på rullar som fick 
ligga på plats tills skrovet så småningom skulle sjö-
sättas. Vid sjösättningen stack man in stänger i hål i 
rullarna och drog varvid rullarna steg för steg vreds 
och hela nybygget började glida ut mot vattnet.

Per Cronberg och hans bröder stod själva 
för arbetet och använde sig mest 

av timmermän från Bjäre. Dessa 
bodde i Per Cronbergs källare 
som inretts för ändamålet med 
sov- och matrum.

Arbetet började tidigt på våren 
och slutade på hösten då bygget 

i regel var färdigt, bara två av de 
största byggena tog längre tid. Ek-

stockarna som bönderna körde ner till 
byn på våren staplades på alla öppna platser 

i byn, sågades på samma ställe och fördes sedan till 
byggplatsen. 

Planka för planka sågades ut för hand
Vid sågningen lades stockarna på två höga bockar 
och en sågare stod under bocken och en uppe på 
den och så sågade man för hand ut planka efter 
planka. Då dessa behövde böjas fördes de till bas-
kistan där de mjukades upp med ånga för att sedan 
sättas på plats i skrovet. Eldningen vid baskistan och 
beckgrytorna sköttes av byns pojkar som på så sätt 
fick en liten extra inkomst. 

Liv och rörelse i Nyhamn
Det var ett rörligt liv i Nyhamn de år då något fartyg 
byggdes; timmerupplag och små arbetsplatser här 
och var längs bygatan (Brovägen), baskistan och 
beckgrytorna vid stranden och så själva platsen för 
fartygsbygget strax norr om bron.
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Sjösättning – folk budas från bygden
Då fartyget framåt hösten blev färdigt skulle hon 
sjösättas och det var förstås det högtidligaste och 
mest spännande ögonblicket under hela arbetet. Då 
sändes bud över hela socknen efter folk – ibland lys-
tes det till och med i kyrkan – och så samlades män 
från hela bygden för att hjälpa till med att få det nya 
fartyget i sjön. På så vis kunde hundratals män in-
finna sig tidigt på morgonen, de flesta för att hjälpa 
till men säkert en och annan av ren nyfikenhet, och 
om allt gick som det skulle kunde man ha skeppet i 
sjön före mörkrets inbrott.

Vid sjösättningen av ”Nyhamn” kom skrovet endast 
en bit ut i vattnet under den första dagens arbete 
och man fick fortsätta nästa dag till hon så småning-
om hade vatten under hela kölen.

Ett gott dagsverke lönades rikligt
Vid sjösättningen gick det livligt till: på stranden 
stod stora bord dukade med mat och diverse för-
friskningar och det gick en ständig ström av män 
fram och tillbaka mellan arbetet och borden. Det 
fanns alltid gott om folk så arbetet hindrades inte av 
att några gick bort till borden och försåg sig – nya 
händer tog genast över vid repen och rullarna. Att 
stämningen steg ju närmare skrovet kom vattnet 
och borden gnagades av och dryckerna flödade kan 
man tänka sig men ett gott dagsverke måste lönas 
rikligt.

Hoppades på goda frakter
Efter sjösättningen låg fartyget för ankar ett par 
dagar utanför Nyhamn medan en del av riggen sat-
tes upp. Därpå seglade man till Helsingborg där det 
färdigriggades och inrednings- och andra arbeten 
utfördes och sen kastade man loss för kust- eller 
oceanfart och hoppades på goda frakter för nu skulle 
investeringen snarast möjligt börja förränta sig. 

En mängd skeppare från Nyhamn
Per Cronberg var en flitig byggare och redare men 
det fanns andra också liksom en mängd skeppare 
från Nyhamn från såväl dåtid som nutid; Sven Nils-
son-Horndahl, många andra Cronbergare, Nils-Jacob 
Andersson, Karl-Ingvar Andersson, Bror Andersson, 

Paul Larsson, Rolf Andersson, flera Schönhultare, 
Fex, Johnsson och Grönwall och säkert många andra 
som jag glömt.

Fritt ur en artikel i HD/NST från 1927.
Axel Bergenfelt

Skonare ibland kallad skonert: Ett oftast två men 
ibland tre- eller flermastat segelfartyg där de 
aktersta masterna är högre än de förliga.  
Mestadels med gaffelrigg på båda masterna.
Galeas: Tvåmastat segelfartyg med gaffelsegel på 
båda masterna, den aktra lägre än den förliga. Liksom 
för skonare och andra segelfartyg har man även ett 
flertal försegel som sätts från den förliga masten ner 
till stäven och ut över klyvarbommen/peket. 

Doris, ej byggd i Nyhamn, men ett exempel på den typ av 
skuta som byggdes på stranden norr om hamnen i Nyhamn. 
Doris var i många år under befäl av Janne Larsson-Fex från 
Bräcke/Lerhamn Hon förliste vid grunden vid västra Borneo 
1893 och återfanns av sjökapten Paul Larsson (Nyhamn/
Singapore) under 1990-talet.
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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

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

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

Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se
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Lillaskärsvägen 4,  Nyhamnsläge
042-123010,  inbox@ljungbergs-id.se   www.ljungbergs-id.se

Exteriört & Interiört
Ideér och skisser, ritningar

Bygglov

 

Håll skadedjuren borta
Sommar innebär grillning, picknick, fika och 
annat trevligt utomhus. Detta kan innebära att 
mat lämnas kvar på marken, grillen står övergiven 
under natten för att kylas  - med någon kvarglömd 
stackars korv.

Att ta hand om sina sopor är mycket viktigt –  
inte bara under sommaren – utan året runt! För  
inte så länge sedan kom vår katt indragandes med 
en rå kotlett, kycklingvingar och annat mums som 
passar en katt. Detta följdes av att jag en morgon hit-
tade en död råtta i grovköket. Inte riktigt en önskvärd 
present.
Med hjälp av en god vän på Anticimex vill jag dela 
med mig av följande råd, för att undvika eventuella 
problem med skadedjur och otrevligheter vid våra 
sopstationer: Möss och råttor finns nära oss männ-
iskor men vi vill inte att de ska komma för nära. För 
att inte få problem är det är viktigt att tänka på att 
de inte finner skydd, föda och tillträde.

Skydd - försöka att hålla så fritt som möjligt kring 
fasaden, undvika växtlighet kring huset, stapla inte 
ved intill huset eller samla annat skräp kring huset 
och på tomten.
Föda - mycket viktigt att vara noga med sophan-
teringen. Se till att det inte hamnar avfall utanför 
kärlen, mata inte fåglar (då matar du även gnagare). 
Har man kompost, se till att kärlet är helt så att 
råttorna inte kan ta sig in. Ett problem kan vara åter-
vinningen av plast, metall osv. Det är inte tömning 
så ofta på dessa, det blir snabbt stora mängder och 
många förvarar det ute eller i nåt skjul där råttorna 
lätt kan komma åt. Har man problem med råttor får 
man åka till återvinningstationen själv, allt för att se 
till att de inte finner föda. Har man möjlighet kan 
man förvara det i något tätt utrymme, tex garaget.
Tillträde - se till att täta så mycket håligheter som 
möjligt på huset, t ex otätheter i fasaden eller grun-
den, sätta nät i ventilation och luftspalter, se till att 
dörrar sluter tätt. Vanlig är att möss kommer in vid 
vaskskåpet pga att det är otätt kring rören - täta med 
nät och fogskum. Råttor kan ta sig in via avlopp - se 
till att det finns galler på golvbrunnar och att det inte 
finns några öppna avloppsrör eller trasiga brunnar, 
se också till att brunnarna inte blir torrlagda.

Ingår ofta i hemförsäkringen
Tänk på att i din hemförsäkring ingår ofta skade-
djursbekämpning med något annat skadedjursbolag, 
så se till att kontakta dem om du har problem. 
För att undvika dålig lukt, larver osv, skölj gärna 
sopkärlet regelbundet. Speciellt när det börjar bli 
varmt ute.

Marie Cheshire

Varierande öppettider, se anslag på 
dörr och på vår hemsida.

Modellbåtar & Marin inredning
www.sjobutiken.se
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Det myllrar av barn, ungdomar, tränare och några 
föräldrar på tisdagskvällens fotbollsträning hos 
Brunnby FF. De allra minsta spelarna är 5 år, de 
äldsta börjar närma sig 40. Föreningen har 250 
aktiva medlemmar och fyllde åttio år förra året. 

Alla får vara med, säger Martin Björk, ny ordförande 
för Brunnby FF. Han är även assisterande seniorträ-
nare. Han har själv varit med och spelat sedan han 
var tre år och långt upp i tonåren. Efter ett längre 
uppehåll kom han tillbaka till Brunnby FF 2011.

Föreningen sponsrar för integration
Ett motto som föreningen har är att alla får vara med. 
Det är flera som fortsätter spela med Brunnby FF fastän 
de flyttat längre bort och en del återvänder som sagt. 
Några intresserade flyktingar från Brunnby började 
också komma och vara med och nu är de 15-20 aktiva 
i alla åldrar. Brunnby FF sponsrar med medlemsavgift 
och skor och tröjor och får i utbyte aktiva och intresse-
rade spelare. Föreningen bidrar på detta fina sätt med 
integration genom fotbollen.

Nya vänner ger mer
Som det blir ibland när man får nya vänner, har 

20XX

www.aenergi.se

VI ÄLSKAR VÄRMEPUMPAR.  

Det märks när vi  
jämförs med andra.

Vårt arbete är vår passion.  
Därför blir vi så klart glada när 
oberoende undersökningar 
visar att det märks på våra 
värmepumpar. I Folksams 
senaste rapport placerar  
vi oss i toppen och får 
utmärkelsen ”Bra val”. 

Dessutom är vi den tillverkare 
som har lägst reparationskostnad. 
Mer information om våra värme-
pumpar och rapporten hittar du  
på ivt.se. Trevlig läsning!

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat. www.ivt.se

Alla får vara med i Brunnby FF

Martin Björk engagerat sig även privat. Så nu har han 
och hans sambo förutom tre killar i övre tonåren en 
”extrason” inneboende hos sig, som heter Abdallah.

Ny seniortränare
Seniorernas A-lag spelar i division 5 Nordvästra. 
De är stolta över och glada för sin nye tränare Esad 
Pendec, som började i höstas. Övriga tränare/ledare 
rekryteras från de som spelat själva eller har barn 
som är aktiva i föreningen. 

Utmaning att få fler aktiva 
På frågan om vilket som är dagens utmaning är sva-
ret inte oväntat att få fler att spela fotboll. Att vara 
aktiva, röra på sig, träna och tycka att det är kul att 
vara med i föreningslivet. Det är mycket annat och 
alltför stillasittande ”aktiviteter” som konkurrerar.

Välbesökt loppis 
Så får vi inte glömma Brunnby FFs årliga loppis, som 
är en hörnsten i föreningens ekonomi. Hela året 
samlas det in loppisprylar och sedan säljs allt under 
en söndag. I år är det den 17 juli. Då kommer det att 
vara fullt med parkerade bilar och rusning, för det är 
en loppis som är känd och omtyckt vida omkring.

Fackeltåg på Valborg
Vi i Nyhamns Byförening är tacksamma för att 
Brunnby FFs ungdomssektion, med ledare Jessica 
Nordblad, ställer upp i fackeltåget på Valborgsmäs-
soafton och hjälper till att tända bålet. 

Gunilla Wingertz
Text och bild



17

Valborg i våra hjärtan
Det blev en magiskt vacker Valborgskväll som 
lockade många till fäladen norr om Nyhamn. 
Nyhamns Byförenings ordförande hälsade 
välkommen. Höganäs Manskör sjöng de fina tra-
ditionella vårvisorna och hade även någon ny på 
repertoaren.

Brunnby FFs Ungdomssektion kom i ett fint tåg (med 
Byföreningens Bojan Kos i spetsen) med facklorna 
och tände bålet. Det brann vackert mot solen som 
gick ned i havet och när elden falnat så småningom 
kunde de sista eldvaktarna lugnt gå hem och säga 
god natt till de små vågorna som nästan inte klucka-
de, så stilla var det.

Red Foton; Gunilla Wingertz
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Bilden på mig togs när vi hade  
vårt musikcafé. Vad är det och  
varför hade vi det, kanske ni  
undrar nu. Låt mig berätta hur 
detta gick till. Jag heter An-
drea Cronberg, och har bott i 
Nyhamnsläge sedan 2002, då vi 
flyttade hit från Stockholm.

När jag var åtta år gick vi på öppet 
hus på Eric Ruuth Kulturhus i  
Höganäs, och jag provade på en 
massa instrument. Cellon jag pro-
vade var alldeles för stor, eftersom 
det var en vuxencello, men jag var 
helt såld. Så jag har spelat cello i 
snart nio år. I ungefär hälften har 
jag varit med i Eric Ruuth Orkestern. Denna orkester 
är Eric Ruuths största, med medlemmar som är allt 
från tio till över arton år.

Jag har varit med om mycket med denna orkester 
och musikcaféet var en del av vårt senaste projekt. 
Höganäs har vänkommuner runt om i världen, och 
ibland sker det utbyten mellan musikskolorna. För 
två år sedan åkte hela vår orkester till Wittstock i 
Tyskland, för att hålla konserter och samtidigt se oss 
omkring. Vi fick spela tillsammans med några tyska 
violinister, som senare kom till Sverige för att hälsa 
på oss. Den resan var en otrolig upplevelse att få och 
nu har vi gjort någonting liknade igen; fast den här 
gången till Island.

Seltjarnes är Höganäs vänkommun på Island, och lig-
ger strax utanför Reykjavik. Efter mycket planering 
och diskuterande bestämdes det att en resa skulle bli 
av, men det skulle bli tuffare med ekonomin då det 
bara går att flyga dit. I orkestern satte vi ihop en lite 
annorlunda konsert än vad vi brukar, vi hade lite tea-
ter med denna gången. Konserten var en version av 
filmen Amadeus (1984, regisserad av Miloš Forman, 
rekommenderas att se!) och några av våra orkes-
termedlemmar spelade tillsammans ut handlingen 
mellan musikstyckena. I början av mars hade vi två 
stycken musikcaféer, där vi spelade vår konsert och i 
pausen såldes det kaffe och kakor som orkestermed-
lemmarna själva hade bakat flitigt. 

Efter mycket övande, spelande, samlande, bidrag och 
egna hopskrapade pengar satt vi, 35 personer, på ett 
flygplan på väg till Island. Eftersom cellon är ett så 
stort och ömtåligt instrument kan det inte checkas 

Musikcafé med Mozart gav fint utbyte

in, utan får en egen biljett och plats på planet, vilket 
jag tycker är lite roligt, även om det blev lite krångel 
åt båda färdhållen angående biljetterna.  

Väl på Island besökte vi det stora konserthuset 
Harpa, spelade under en Isländsk gudstjänst, häl-
sade på två olika musikskolor i Seltjarnes, åkte och 
tittade på det största vattenfallet, gick där kontinen-
talplattorna slår emot varandra (och där de spelade 
in Bröderna Lejonhjärta!), såg på världens klaraste 
vatten som är renat genom flera lager lava, såg gej-
sern Stokkur spruta vatten högt över våra huvuden, 
badade i vatten som var allt mellan 11 till 46 grader 
varmt, gick ner i en gammal vulkan, fotade alla mäs-
terverk som fanns på Reykjaviks väggar och sist men 
definitivt inte minst hade konserter med Isländska 
musikanter i vår egen ålder. Man fick prata engelska 
för att kunna förstå varandra, och jag var imponerad 
över hur snabbt de lärde sig de stycken som de inte 
hade från början. Öva på det en gång och sedan spela 
det på en konsert utan några fel! 

Att åka till Island var en fantastisk resa att få vara 
med om, och jag är otroligt tacksam till alla som har 
varit med och stöttad detta projekt på något sätt. Jag 
hoppas också att alla som läser detta kan tänka sig 
att stötta kommande projekt, för det är en så under-
bar upplevelse för alla barn och ungdomar som är 
med i vår orkester att få komma ut i världen och se 
hur andra länder utövar musiken och kulturen. Även 
om jag inte kommer att vara med för alltid önskar 
jag att de kommande generationerna av musikanter 
kan få chansen att vara med om någonting lika stort. 

Andrea Cronberg
 

Foto: Gunilla Wingertz
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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

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

Läs, odla, laga – och så Horace Engdahl.

”provokativt, 
utlämnande och 

personligt”

Lokal-
producerad!

Rabatt på 
taket 

till ordinarie 
pris!

Hos oss hittar du alltid drygt 3.000 titlar i lager parallellt med ett uppdaterat sortiment av pappers- och kontorsvaror – och så 
en kaffe-meny som inte skäms för sig. Varmt välkommen till en riktig bokhandel, alltså!
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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 

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

www.jennysharvard.se

Jennys Hårvård 
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Solig lektion på stranden
Gustav Linde i klass 1b på Nyhamnsskolan har 
lektion på stranden en solig majdag. Årskurs 1 
har uteskola en dag i veckan. I dag är ämnet  
matematik om volym. 
Eleverna får först uppskatta hur mycket sand som 
ryms i olika former av vardagsföremål/kärl och 
därefter kontrollera med ett decilitermått.  Allt ska 
dokumenteras både i text och med en ritad bild.
Gustav som bor på Makrillvägen i Nyhamnsläge 
tycker om att vara ute. Han berättar att han brukar 
springa med sin pappa ibland.

Red

Foto: Gunilla Wingertz

i samarbete med

Nyttig skräpplockning
En något blåsig och vintrig bild kan vi inte 
låta bli att ta med trots att detta är tidningens 
sommarnummer. Det här förtjänstfulla paret  
vill vi verkligen visa upp.
I ur och skur – och blåst - ses Ingegärd Bergsten och 
Åke Raushagen från Strandbaden på stranden med 
en påse i handen. De plockar skräp, känner sig nyt-
tiga och kommer ut i naturen i stort sett varje dag. 
Ett förhållningssätt som fler av oss skulle ha!

De är bekymrade över all plast som flyter omkring 
i havet och spolas upp på land. Påsar, flaskor, små 
blå trådar som är rester av fiskegarn och annat mer 
eller mindre pilligt att plocka upp. Och så alla dessa 
tusentals små runda plastfilter – eller vad det nu 
är?  Ingegärd som är konstnär funderar på vad man 
skulle kunna göra med hela den stora påse med 
dessa som hon har där hemma. 

När Byföreningen i april anordnade den sedvanliga 
strandstädningen för våren märktes det verkligen att 
det redan var välrensat på stranden.  Tack Ingegärd 
och Åke – och förstås alla ni andra som deltog!   

Red

Foto: Gunilla Wingertz
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Ronny Hagdahl 
– 68 år, gift sedan 42 år 
tillbaka, 4 vuxna barn. 
Egen företagare sista 40 
åren inom golv- mattor 
och kakelentreprenader. 
Försöker nu avveckla 
mej själv ur företaget, så 
att yngre förmågor får 
fortsätta. 
Efter flera års letande 
fann vi huset på Sven 
Bonas väg som vi köpte 
2013. 

Vi har vänner i Strandbaden, där vi hade tillbringat 
delar av somrarna de sista 15 åren. Vi flyttade ner 
permanent i dec 2015 efter det att hustrun Marie 
blivit pensionär.

Bojan Kos
– Mitt namn är  
Bojan Kos jag bor på 
Viktoriapromenaden 
tillsammans med min 
sambo Charlotte och 
våra snälla små barn 
Mio 7 och Viola 3 år. 
Mina intressen dom sista 
sju åren har varit huset 
och familjen. 
Det jag kan bidraga med 
i föreningen är att jag 

har lätt för att hjälpa till med det mesta. Ser fram 
mot att göra så gott jag kan för att vi tillsammans 
gör så att vi alla trivs i vårt vackra Nyhamn.

Nya i Byföreningens styrelse
Ann-Margret Nilsson

– Vi har nu bott här byn 
i fem år och känner oss 
lyckligt lottade över att 
få leva i denna fina miljö 
bland glada och välkom-
nande bybor. Vi, min 
man Olle och jag valde 
att lämna liten hästgård 
utanför Örkelljunga och 
sommarstuga i Mellby-
strand för nytt boende 
med ”bara ett” hus.  
Vi fann pärlan Nyhamns-

läge, alldeles vid havet! Jag är lärare men slutade jobba 
förra våren så nu finns det mera tid för familj, prome-
nader, golfspel och någon resa när det kan passa. Jag 
gillar musik och missar ogärna någon körrepetition.
Genom att engagera mig i Byföreningen ser jag fram 
emot arbetet med Nyhamnsbladet och det traditionella 
firandet av Valborg och Midsommar. Det ska också bli 
intressant att få en bättre inblick i frågor som rör byns 
framtid. Jag hoppas kunna bidra med tankar och idéer 
som gynnar gemenskapen i Nyhamnsläge.

Martin Bergenström
– 56 år. 
Varit i Nyhamnsläge 
sedan 1965. 
Bofast sedan 1990.

Sommarens strandfogde
Vi säger välkommen till sommarens strandfogde som heter 
Adrian Bjurström. Han gillar att spela trumpet och golf. Han 
går i 5:an på Brunnby skola. Favoritämne i skolan är musik. 
Arbetsuppgifter är att sopa av bryggan, tömma papperskorgar, 
notera vattentemperatur mm. Jobbet ska vara klart före kl 10 en 
gång per vecka 15 maj-15 juni, dagligen 15 juni-15 augusti och en 
gång per vecka 15 august-15 september eller när bryggan tas upp.
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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), Axel Bergenfelt,  
Marie Cheshire, Ann-Margret Nilsson

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:
Ann-Margret Nilsson, tel 0709 724160
Mailadress: attarp1319hotmail.com
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF  
(PDF X1 anpassad för FOGRA39) 

Byföreningen informerar

NyhamnsBladetNyhamnsBladet
#1/16

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.

MARTIN BERGENSTRÖM

RONNY HAGDAHL

Sverker Ingvarson

PETTER JONSSON

BOJAN KOS

ANN-MARGRET NILSSON

STEFAN SVENSSON

Gunilla Wingertz

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.

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 byggandet av en toalett 

i närheten av badbryggan, nya bänkar vid 
stranden 

• Att skapa ett forum för utveckling och 
bevarande av byn

NYHAMNS BYFÖRENING
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Skeppet • Nyhamnsläge 
Öppet alla dagar 9–20

EN NORRLÄNNING 
TAR ÖVER RODRET

Erik Ahlskog har styrt Skeppet fram-
gångsrikt i åtta år. Men den 1 november 
lämnade han över till den nye ägaren, 
Johannes Samuelsson, som kommer från 
Skellefteå.

Det låter som ett djärvt steg att 
flytta till Skåne och bli handlare. 
Varför tog du det?
– Jag lockades av det stora mat- 
intresset 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.

Vad gjorde du närmast innan du 
köpte Skeppet?

– Jag var butikschef på ICA Kvan-
tum 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 perso-
nal 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.

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 närpro-
ducerat 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.

Foto C
hrister w

allentin

Öppet:
Juni, Juli & Augusti 8-21

Gilla oss på Facebook!
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