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

NYHAMNS BYFÖREnING

Från vänster: Tommy Jonsson med Wille, Eva Sperling med Morris, Per Ahlgren med Trixi, Sven Åke Andersson med Buster, 
Mimi Belfrage Mohlin med Sickan, Eva Sjöberg med Gutten, Lars och Christina Andersson med Ylva-Maria och Sofia Sjödin 
med Ludde samt sonen Oscar i vagnen.                                                                                                               Foto: Gunilla Wingertz

HUNDMÖTEN PÅ STRANDHEDEN
Att vandra på våra vackra strandhedar är populärt. Ett glatt gäng hundägare som ofta går tillsam-
mans på morgonrundan intygar att de har väldigt trevligt året runt. De har lärt känna varandra efter 
hand och har alltid något intressant ämne att diskutera. En viktig social samvaro för alla åldrar, där 
även hundarna trivs. 

KUSTHEDSRESERVATEN sidan 4-5 

EN MACBETH I TIDEN  

sidan 7

GRANNSAMVERKAN  

sidan 19
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Foto: Anne Avén

Nu hoppas vi alltså bara på en fin sommar för det har vi 
väl alla förtjänat efter en lång och mörk vinter och en 
kylig vår och så hörs vi framåt senhösten när nästa num-
mer av Nyhamnsbladet kommer ut!
Må gott och njut av dagen i vårt sköna Nyhamn!

Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns byförening

Kära Nyhamnsbor!
När jag skriver dessa rader i maj är det ”vår” en-
ligt almanackan. Jovisst: 6 grader ”varmt”, kyligt 
regn och en vass vind från sydost. Dags att plocka 
fram långkalsongerna igen? Ja snarare dem än 
badbyxorna i alla fall!

Allt är ordnat inför våren; Valborgsbålet brann fint, Hö-
ganäs manskör sjöng vackert som vanligt och fackeltåget 
ringlade genom byn, stranden och fäladen är städade, 
bryggan på plats och snart nog badflotten. Så vi är be-
redda. Nu saknas bara lite välvilja ifrån vädrets makter.

I samband med årsmötet i mars fick vi in två nya krafter 
i styrelsen, Anne Avén och Ylva Runnström, som presen-
teras lite mer utförligt längre bak i tidningen. Redan efter 
denna korta tid har deras energi och entusiasm inför upp-
draget imponerat och ni skall veta att ni båda är hjärtligt 
välkomna i styrelsen!

Stelegången är en gång- och cykelväg mellan 
naturskyddsområdet i söder och Brovägen i norr. 
För några decennier sedan var den en bred väg, 
farbar med bil, men succesiv erosion har förvand-
lat den till den smala passage den är idag.

Nämnda stråk har sedan åtskilliga år härjats av erosion. 
1989 drabbades Stelegången särskilt hårt av erosions-
skador. Akuta men dock enbart tillfälliga åtgärder har 
vidtagits för att skydda kommunens avloppsledning 
som betjänar fastigheterna längs Stelegången.

Bredden från tomtgränsen vid en av fastigheterna till 
överkanten av ”platån” var ca 12 m 1992, idag är den ca 
6 meter. Vinkeln från platån till havsnivån har föränd-
rats och jordlagren har spolats bort.

Idag har erosionen gått så långt att avloppsledningen 
i det närmaste ligger blottlagd med en akut risk att 
förstöras. Jordlagren har ”spolas bort underifrån” och 
ledningssystemet är således i akut fara att förstöras.

Stelegångens existens hotas

Erosionen har gått så långt att Stelegångens existens 
hotas på en sträcka motsvarande Kompassvägen 4 till 
Kompassvägen 11. En fortsatt erosion hotar betydande 
ekonomiska värden för såväl kommunen som de 
fastigheter som gränsar till berört område. En fortsatt 
erosion kommer även att få stora konsekvenser för mil-
jön. Vidare är Stelegången en viktig del av Kullaleden.

Åtgärder som ej varit erosionsskyddande

Stenskoningar har under årens lopp anlagts i begrän-
sad omfattning längs berörd sträcka. Vissa av skydden 
har anlagts av kommunen och vissa på privata initia-

tiv. Länsstyrelsen har även medgivit Nyhamns Byalag/ 
Hamnförening att deponera muddringsmassor i områ-
det. En åtgärd som ej är erosionsförebyggande utan har 
snarare haft motsatt verkan. Den nuvarande stensko-
ningen består således av ”tippad sten”. En metod som  
ej är erosionsskyddande.

Åtgärdsförslag har lämnats in till kommunen

Förslag på åtgärder har under våren lämnats in till 
kommunen i en skrivelse från Nyhamns Byförening 
och berörda fastighetsägare. I förslaget föreslås att 
befintlig stenskoning grävs bort. Lämpliga stenar kan 
återanvändas. Plats för ny stenskoning grävs ut. Sten-
skoningens fot grundläggs så att den hamnar ca 40 
cm under befintlig strandyta. Geotextil läggs under 
ett lager av mindre stenar. Det yttre lagret utgörs av 
natursten eller sprängsten. Stenarna placeras ”ordnat”. 
Stenskoningens lutning bör vara 1:3 och dess ändar 
avslutas mjukt mot omgivningen. Sanden läggs tillbaka 
över stenskoningens fot. Innanför kröningen anpassas 
vegetationen.

Kommunen granskar nu ärendet och har beställt en 
utredning som väntas bli klar i slutet av maj. Byfören-
ingen, berörda fastighetsägare och alla som värnar om 
denna pärla till promenadstråk, med ”stelor” att hänga 
fiskenät till tork på, hoppas på snara och hållbara 
åtgärder.

Red

- Jag heter Ester Blandford och är strandfogde 
under sommaren. Det innebär att jag ser till att det 
är rent och snyggt vid badbryggan och håller koll 
på badtemperaturen. 
- Jag går ut 7:e klass till sommaren och under som-
marlovet planerar jag att bada och segla så mycket 
som möjligt. Därför hoppas jag på en riktigt fin 
sommar med både sol och vind.

Ester Blandford

Sommarens strandfogde
En av Byföreningens huvudtraditioner är mid-
sommarfirandet på ängen bredvid badgryggan. 

• Kl 10.00  
lövar och reser vi 
majstången tillsam-
mans. Ta gärna med 
egna blommor, och 
ju fler vi blir desto 
roligare!

• Kl 15.00  
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!

Alla är varmt  
välkomna!

Midsommarfirande

Erosionen av Stelegången måste stoppas

Hemställan till kommunen

”Nyhamns Byförening och under-

tecknade berörda fastighetsägare 

hemställer att kommunen nu gör en 

grundlig inventering av problemen och därefter 

omgående vidtar de åtgärder som behövs för att 

skydda Stelegången och därintill liggande fastighe-

ter. Förslag på lämpliga åtgärder är nämnda i detta 

dokument. Nyhamns Byförening och represen-

tanter för berörda fastighetsägare är beredda till 

fortsatt dialog i detta ärende”.

Foto: Gunilla Wingertz

Foto: Calle Ringdahl
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Våra kusthedsreservat

Nyhamnsläge är en plats i världen som är ena-
stående vacker, givande och rik på historia, 
växter, djur och natur. Tack vare att området 
är intressant ur både nationell och internatio-
nell synvinkel finns två naturreservat här; dels 
kustheden Nyhamnsläge - Strandbaden, dels 
Nyhamnsläge - Lerhamn.

Vi som älskar att promenera och vistas i naturen har alla 
möjligheter att ta del av denna, men också skyldigheter 
att följa regler och föreskrifter. Allt i syfte att värna om 
områdets speciella värden. Därför gäller inte alleman-
srätten inom reservaten, utan särskilda föreskrifter som 
gäller envar som vistas i reservatet.Vi har bett läns-
styrelsen om nya skyltar i de fall skyltarna är svårlästa 
eller saknas.

Hänsyn till andra människor och djur

Det är många som promenerar med sin hund inom res-
ervaten. Det är en fanstastisk miljö för både hund, husse 
och matte. Då är det mycket viktigt att du har ditt djur 
kopplat. Reservatet är inte ett rastställe där du kan släp-
pa din hund fri, utan det är särskilt viktigt att du inom 
reservatet följer föreskriften om att djur ska vara kop-
plat. Skälet för detta är att du ska ta hänsyn till andra 
människor och djur inom reservatet. En fågelmamma 
kan störas och oroas och kanske måste lämna boet för 
att din hund kommer dit, samtidigt väntar en rovfågel 
på att du och din hund ska passera, och sedan är skadan 
skedd. Du kan bidra med att värna djur och naturlivet på 
ett så enkelt sätt som att hålla ditt djur kopplat, det är 
dessutom samma regel som gäller på gator och torg. 

Föreskrifter för allmänheten i 
naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbaden
 
Inom reservatet gäller bland annat förbud att: 

1. Skada fast naturföremål eller ytbildning  
2. Plocka eller gräva upp växter  
3. Tälta eller ställa upp husvagn  
4. Göra upp eld. Valborgsmässo- eller midsommarbål får  
 dock anordnas inom fem meter från strandlinjen  
5. Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
6. Beträda område som är inhägnat i avsikt att skydda   
 vegetation och mark  
7. Rida. Ridning tillåts dock 15 september – 30 april längs  
 stranden mellan vattenlinjen och etablerad vegetation.  
 Passage till stranden från parkeringsplatsen i Stora  
 Skärsvägens förlängning. Se karta i beslut eller på vid  
 reservatet uppsatta informationsskyltar. 
8. Framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad  
 väg och plats
9. Lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens till- 
 stånd 
10. På ett störande sätt använda radioapparat, grammo- 
 fon, bandspelare etc
11. Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller där 
 med jämförlig anordning 

 
  
 

Föreskrifter för allmänheten i  
naturreservatet Nyhamnsläge-Lerhamn 

Inom reservatet gäller bland annat förbud att: 

1. Spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada  
 stenar, block, hällar eller terrängformer 
2. Utföra någon form av anläggning eller ställa upp för  
 reservatet främmande föremål 
3. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande  
 eller döda träd och buskar 
4. Plocka eller gräva upp växter
5. Deponera trädgårdsavfall 
6. Avsiktligt störa djurlivet t ex genom närgången foto- 
 grafering av fågelbo 
7. Göra upp eld 
8. Tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller  
 motsvarande 
9. Framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg 
 eller parkeringsplats 
10. Parkera annat än på anvisad plats 
11. På ett störande sätt använda ljudanläggning eller  
 motsvarande 
12. Anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller 
  därmed jämförlig  anordning. 

Vegetationen består av omväxlande ytor med gräs- 
och örtrik hed, ljung- och kråkris samt kala sandytor. 
Här kan man bland annat hitta borsttåtel, sandstarr, 
backtimjan, krypvide, martorn, strandbeta, paddfot, 
kustruta, hedblomster, sandmålla och fårsvingel. Två 
mindre vattendrag, Skälebäcken och Norrfäladsdiket, 
rinner genom området ut i Öresund. I öster, mot bebyg-
gelsen, finns partier med planterad tallskog och en del 
björk- och ekdungar. Det grunda kustområdet och revet 
har stor betydelse för rastande sjöfåglar. Året om ses 
olika vadare, änder och piplärkor. På själva revet häckar 
flera arter och man får inte gå för nära och störa dessa 
under vår och sommar. Ett betongfort söder om reveln 
är en bra observationsplats.

Nyhamnsläge - Lerhamn

Reservatet är beläget längs stranden mellan Lerhamn 
och Nyhamnsläge. Kustheden är av stort biologiskt och 
kulturhistoriskt värde, samt har stor betydelse för friluft-
slivet. Syftet med reservatet är att säkerställa och hävda 
ett öppet beteslandskap under lång tid.
Området längs stranden har i århundraden varit en 
öppen betad kusthed som tillhört det stora utmarkssys-
temet i Kullabygden. Det karaktäriseras av lågvuxen och 
mosaikartad vegetation, påverkad av vind, hav och bete.

Ut mot havet finns strandängar med salttåg, kärrsälting, 
gåsört och smultronklöver. De stora klapperstensfälten 
innanför är ganska glest bevuxna med örter som strand-
kål, skatnäva och strandsmällglim. I den inre norra 
delen finns vattensamlingar omgivna av stora områden 
med fuktängar. Här växer bland annat gökblomster, 
blodrot och ängsvädd, men även kalkindikerande arter 
som darrgräs, spåtistel och rödklint. Högre upp i östra 
delen av reservatet är markerna torra och domineras av 
fårsvingel och rödven med örter som trift, gulmåra och 
backtimjan.

Fågellivet är rikt och man brukar kunna se gravänder, 
strandskator, rödbenor, tofsvipor och i busksnåren håller 
gulsparvar, törnskator, hämplingar och gärdsmygar till.
På området finns en domarring, två eller tre gravhögar 
samt tre stensättningar. Gravhögarna tillkom under 
bronsåldern (1800 - 500 f Kr) och innehåller ofta flera 
gravar. Stensättningarna och domarringen markerar 
brandgravar från järnåldern (ca 500 f Kr - ca1000 e Kr).

Länsstyrelsens ansvar

Det är Länsstyrelsens uppdrag och ansvar att bevara och 
skydda natur- och kulturvärden inom naturreservaten 
genom skötsel, lagar och förordningar. Föreskrifterna i 
ett naturreservat varierar mycket mellan olika reservat, 
beroende på vilka motiv som ligger bakom reservatsbild-
ningen. 

På uppdrag av Byföreningens styrelse
Text och bilder, Ylva Runnström

Så här skriver Länsstyrelsen på sin hemsida  
www.lansstyrelsen.se 

Nyhamnsläge - Strandbaden

Reservatet sträcker sig längs kusten söder om Nyham-
nsläge (söder om Stelegången, reds anm) till Strandbaden. 
Den i övrigt smala strandremsan längs kusten breder ut 
sig kring en “ör”, en moränrygg, som sticker ut i havet 
vid Kullens havsbad. Området är en rest av den stora 
betade allmänning som en gång täckte stora delar av 
Kullahalvön.
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VI SPONSRAR 

LOKALA SPELARE

TILLSAMMANS VÄRNAR VI OM KULLABYGDEN
Som kund hos oss är du med och stöttar ett lokalt föreningsliv och en 
levande kommun. Vi investerar i Kullabygden och arbetar för en trivsam 
och trygg miljö till våra invånare och företag. 

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-lörd efter tidsbokning 
Krapperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE

www.jennysharvard.se

Jennys Hårvård 

Hugo Horn Maurin, sextonårig 
Nyhamnsbo, ska axla huvudrol-
len i Eric Ruuths uppsättning av 
Shakespeares MacBeth. Det är tio 
dagar kvar till premiären i Blå 
hallen när Nyhamnsbladet får en 
pratstund.

Teater har länge varit ett av Hugos 
stora fritidsintressen. Han har varit 
med i teatergruppen på Eric Ruuth 
sedan 4:e klass och har hunnit med-
verka i ett antal pjäser. Att nu få delta 
i den stora uppsättningen av MacBeth 
med över 100 medverkande tycker 
Hugo är en stor glädje.

Det ligger mycket arbete bakom att 
lära sig replikerna. En spännande 
utmaning har varit att sätta sig in i 
rollen som en maktlysten och äregirig mördare, att gå 
emot sin egen inre karaktär, tycker Hugo.
I Eric Ruuths uppsättning är handlingen förlagd till 
nutid och framtid, där ämnen som miljö och demokrati 
gör temat i det 400 år gamla dramat aktuellt än idag.

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 – med riktigt många olika sidor, alltså!

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

176-sidig!

216-sidig!

Allsidig kost är viktig för ditt välbefinnande.

160-sidig!

Hugo - en MacBeth i nutid och framtid

I sommar kan vi se Hugo i rollen som seglarinstruktör 
i Röde Orm och även det kräver entusiasm och engage-
mang, vilket Hugo verkar ha mycket att dela med sig av.

Gunilla Wingertz

Foto: Peter Snögrip
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I Höganäs fotoklubb finns det nu ett 10-tal med-
lemmar bosatta i  Nyhamnsläge. Några av oss 
kommer att representeras på naturum Kullabergs 
utställning “Ett myller av liv” där djurlivet i våra 
naturreservat åskådliggörs.
 
Vernissage ägde rum den 29 april. Utställningen finns 
att beskåda hela sommaren fram till den 4 september.
Fotograferna från Nyhamnsläge är Claes Boström,  
Colinette Hammar, Elisabeth Lindvall, Gunilla  
Sundström och jag själv Annika Holst.
 
Fotoklubben kommer också att ha en ut- 
ställning i Mölle stationshus 5-11 augusti. 
Även där kommer fotografer från  
Nyhamnsläge att ställa ut, men då med  
andra alster.
 
Annika Holst
Höganäs Fotoklubb

Nyhamnsfotografer  
ställer ut

Jubileumsfirande med 
öppet hus på Krapperup
Det är i år 50 år sedan den siste fideikommis-
sarien friherre Gustaf Gyllenstierna bildade 
Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen med upp-
gift att värna om borgen och dess samlingar, 
parken och den omgivande godsmiljön samt att 
stödja humanitära ändamål, vetenskap och forsk-
ning.

Idag är Krapperup i allra högsta grad en levande miljö 
med borgen, parken, museum, konsthall, musikhall, 
kaffestuga och slottsbutik. Förutom arrendegårdar, 
betesmarker och skog driver stiftelsen jordruk på över 
900 hektar.

Öppet hus 26-27 augusti

I samband med stiftelsens jubileumsfirande blir det 
öppet hus då alla är välkomna! Det blir borgvisning, 
parkguidning, visning av jordbruksmaskiner, kaffestu-
gan, slottsboden och konsthallen har öppet och det blir 
konserter i musikhallen.

Anne Avén 

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

Foton: 1- Claes Boström.  2 - Gunilla Sundström.  3, 5, 6 - Annika Holst.  4, 7- Elisabeth Lindvall.

1

3

5

6

2

7

4

Vi utför alla sorters 
elinstallationer inom 

nybyggnation, renoveringar, 
ombyggnader, värmepumpar  
& olika värmesystem.  
Vi är även godkända och  
certifierade för lantbruk,  
hästgårdar och trädgårdsmästeri  
Vi utför "säker gård" som sänker 
dina försäkringspremier radikalt  
Full Elbehörighet 
Godkänd för F-skattsedel 
Goda referenser 
Rot-Avdrag 
Fri konsultation 
Fri offert

Liljegatan 1 163 33 Höganäs
Telefon 073-3185198
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När du ska köpa eller 
sälja en bodröm.

valvet.se 

S Ä
L J

A

Det vi tidigare har kallat Bryggruppen har vi nu 
bytt namn på till Strandgruppen då gruppens åta-
ganden inte bara omfattar brygga och flotte utan 
även toan, strandstädning m.m. Nu är det dessut-
om Martin Bergenström som ansvarar för denna 
verksamhet, under en övergångsperiod stöttad av 
såväl Stefan Svensson som av Axel Bergenfelt.

Som en följd av Bojans goda idé samordnade vi i år 
strandstädningen och iläggning av bryggan med flakar, 
stegar och räcken. Det gjorde att vi bara behövde buda 
folk en gång istället för två. Ca 20 personer mötte upp 
och allt var klart på ca 3 timmar. Stort tack till alla som 
hjälpte till!

Bryggan har lyckligtvis klarat vinterns stormar utmärkt 
och vi hoppas förstås att det fortsätter så framöver. 
Under våren skall flottens förtöjningar kontrolleras 
med hjälp av dykare och när ni läser detta har det för-
hoppningsvis redan skett.

Toaletten är fortsättningsvis mycket uppskattad och 
flitigt använd året runt. Endast enstaka fall av illdåd har 
noterats – tråkigt när så sker men vi är glada för att det 
inte varit av allvarligare slag.

Nu väntar vi bara på att det skall bli varmare i både luft 
och vatten – det blev inget premiärdopp kring Valborg 
som brukligt är men säsongen kan ju sträcka sig en bra 
bit in på hösten så vi hoppas att kunna ta igen förlo-
rade vårbad med njutbara höstbad!

Välkomna att njuta av salta bad, en renstädad strand 
och en fin toa!

Strandgruppen

Det mest spännande fyndet under strandstädningen 
var, förutom en ”sjörövarflagga”, denna flaskpost 
från Helsingör. Etiketten manade upphittaren att 
skicka flaskan vidare samt att meddela avsändaren 
var den hittats.
Sagt och gjort!

Rapport från Strandgruppen

Foto: Gunilla Wingertz
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Lillaskärsvägen 4,  Nyhamnsläge
042-123010,  inbox@ljungbergs-id.se   www.ljungbergs-id.se

Exteriört & Interiört
Ideér och skisser, ritningar

Bygglov

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!
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Nyleje anläggs 1725 när två fiskartorp 
byggs ovanför nuvarande hamn. När 
Nyhamnsläge anläggs några årtionden 
senare ändras namnet till Lerhamn. 

BYNS NYA NAMN tillkommer sannolikt på grund 
av tillgången på Lera i brinken ovanför nuvarande 
båtuppläggningsplats. Inte till följd av lera i hamnen 
så som det ofta stått att läsa i ortstidningen, botten 
består istället till övervägande del av skiffer. Under 
1700-talet producerar ett mindre tegelbruk, som ägs av 
Krapperup, tegel för godsets eget bruk, det brinner ned 
under första halvan av 1800-talet. Sillfisket är fram till 
en stor del av 1800-talet omfattande i Kullabygden och 
även i Lerhamn. 

DEN EGENTLIGA UTBYGGNADEN av byn börjar först 
i slutet av 1700-talet. Krapperup äger marken och en 
del fiskare äger sina egna hus medan andra är arrenda-
torer. Byfogden ser till att arrendatorerna sköter sina 
tomter och hus samt att fiskarna levererar betalning 
genom ”ydesill” både till prästen i Brunnby och ”Herr-
gårn”.  Dessutom är de tvungna att utföra ett antal 
”båtäckor” varje år vilket innebär att segla godsets 
lantbruksprodukter, ibland ända till Köpenhamn. Havet 
är bybornas försörjning, ett farligt arbete där kyrkogår-
den i Brunnby kan vittna om förlisningar och de många 

män i bygden som förlorat livet till sjöss. 

LERHAMNS EPOK SOM sjöfartsort tar fart med byg-
get av den första däcksbåten ca 1830.  Vid denna tid har 
byn fått sin första krog belägen i byfogdens hus mitt 
på Hans Fex väg.  Entreprenörsandan driver utveck-
lingen vidare till betydligt större båtar, från jakter till 
tvåmastade skonare, som nu börjar byggas på stranden 
vid hamnen. Virket köps på rot från Vegeholm och 
Kulla Gunnarstorp och skeppsbyggmästare Banck från 
Arild är behjälplig med de tekniska beräkningarna och 
utslagning av spantrutor. Stockarna sågas till timmer 
i såggropar på fäladen söder om byn. På hamnplan 
uppförs en materialslänga för verktyg och virkesför-
varing och senare också för byns brandspruta. Utöver 
det tiotal fartyg som byggs på stranden köps samtidigt 
ett antal större fartyg in externt. På 1860-talet är det 
registrerade Lerhamnstonnaget större än Helsingborgs. 
Fartygen ligger av naturliga skäl aldrig i Lerhamn och 
för att få driva handel är redarna tvungna att skriva sig 
som borgare i t.ex. Landskrona. 

DE TIDIGARE FISKARSLÄKTERNA har blivit sjökap-
tenssläkter. Tegelhus ersätter trähusen som ett tecken 
på växande välstånd och rikedom. De mest kända 
skepparna och redarna under Lerhamns storhetstid 
härstammar från släkterna Fex och Öfverberg men 
även personer som Måns Bengtsson, Sven Nilsson och 
inte minst de fyra bröderna Andersson betyder mycket 
för Lerhamns utveckling från fattig fiskarby till ett av 
de mest ekonomiskt välmående samhällena i Kullabyg-
den under 1800-talet.  

UNDER SENARE DELEN av 1800-talet får byn sin för-
sta affär genom Bothilda Fex ”Kongen i byn” och under 
1900-talet finns det flera affärer inklusive kött- och 
mjölkaffär. Vid sekelskiftet 1900 har sjöfarten i stora 
drag upphört helt och några år senare finns inte ett 
enda fartyg registrerat i Lerhamn. En bidragande orsak 
är att Lerhamnsskepparna inte har nautisk kompetens 
att föra ångfartyg vid tiden för segelsjöfartens utdö-
ende. Byn kommer under första hälften av 1900-talet 
alltmer att bebos av pensionerat sjöfolk och deras fa-
miljer och Lerhamn saknar nu unga familjer. Uttrycket 
”Dödens rike” myntas under 1940-talet som ett epitet 
på Lerhamn. 

VID SEKELSKIFTET KOMMER badlivet och turismen 
till Lerhamn. Järnvägen 1910 underlättar kommunika-
tionen. Kvinnorna i byn, troligen stärkta av Bothilda 
Fex etablering som affärskvinna, utvecklar den nya ser-
vicenäringen och inte mindre än tre pensionat inrättas 
i Lerhamn. De första fiskarhusen säljs till sommar-
boende och under 1940- och 50-talet friköps de flesta 
tomterna från godset. Samtidigt styckar Krapperup av 
de första tomterna för fritidsbebyggelse vilket gör att 
den än idag gällande detaljplanen från 1943 upprättas. 
Krapperup skänker 1954 hamnen till Lerhamnsborna.  
Renovering sker med utbyggnad av bryggor och bro 
inför fritidsbåtarnas inträde på arenan. Ända fram till 
1960-talet fortsätter dock perioden med minskning av 
fast boende i Lerhamn.  Järnvägen läggs ned 1968 och 
det sista pensionatet stänger sin verksamhet på 1980-
talet.

1975 RIVS DET Stora Hotellet och fem nya hus byggs 
på tomten, från andra fastigheter sker avstyckningar 
och byn förtätas. Unga familjer etablerar sig i de ny-
byggda husen, barn växer upp och skolskjutsen tar en 
vända ner till byn för upphämtning av de yngsta. På 
1980-talet finns som mest ett trettiotal barn i byn och 

närservicen i Nyhamnsläge är väl utbyggd med bank, 
postkontor, skola, dagis och ICA. Den gamla järnvägs-
vallen är nu promenad- och cykelväg, buss och bilism 
utgör basen för arbetspendling och försörjning. 

VI LERHAMNSBOR ÄR stolta över vår vackra by och 
dess kulturhistoriska värden. Oavsett om husen byggts 
av trä eller sten är vi alla fastighetsmultimiljonärer på 
gott och ont. Det senaste decenniet har befolkningsta-
let åter minskat, färre än 10 skolbarn bor idag i byn. 
Hälften av byns 87 fastigheter är fritidsboende och vi 
som bor här året runt får med årstidernas växlingar 
träffa våra efterlängtade grannar och vänner igen. Även 
om medelåldern och antalet pensionärer ökar finns 
det ingen anledning till omedelbar oro för sviktande 
krafter, varje morgon utgår en lokal grupp stavgångare 
från ruffen vid hamnen. 

VÅR VÄGFÖRENING TAR hand om byns vackra 
grusvägar, byföreningen organiserar hamnskötsel, 
strandrensning och ett antal sociala arrangemang. 
Varannan  lördag  inbjuds till bad i den vedeldade 
bastun på piren. Turismen bidrar fortsatt till bybor-
nas inkomst, prisbelönt pizza och vacker keramik 
finns att köpa på Mölle Krukmakeri (som ägs och drivs 
av Lerhamnsbor, reds anm) och B&B erbjuds i några av 
Lerhamnshusen. På sommaren hälsar vi ett stort antal 
badande gäster välkomna till vår hamn och på senare 
tid välkomnar vi också en ström av kullaleds-vandrare 
till den lyxiga EU-toaletten vid parkeringsplatsen. 
Hästarna i byn bjuder på trädgårdsgödsel och rosorna i 
våra rabatter blomstrar som aldrig förr. 

Kristina Källén
Ordförande i Föreningen Lerhamns By

Med historisk text av hamnmästare Björn Jacobson.

Byarna runt Nyhamn, del 2

Lerhamn - 
från fiskeläge till pendlarboende

Foto: Torben Brattström
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Sillkvällarna i hamnen
Föreningen Hamnens Vänner inbjuder till sedvan-
liga sillakvällar i Nyhamnsläges hamn.

Traditionen fortsätter även sommaren 2017. Varje 
fredag från den 30 juni, fram till 25 augusti mellan ca 
18.00 och 21.00 serveras du läckra sillamackor, grillad 
korv, kaffe med hembakat och lotterier.

Alla är välkomna!

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

VÄLKOMMEN! 
Bräcke Mölla är  

ÖPPEN för VISNING 
Söndagen den 25 juni 
Söndagen den 2 juli 
Söndagen den 16 juli 
Söndagen den 23 juli  
samt  
Söndagen den 6 augusti   
har vi en liten marknad  
med lokala produkter 

Kl. 11.00 – 17.00 varje gång 

Foto: Malin Folkesson 

Vill du var med?

Intresset för Bräcke 
Mölla har ökat. Vill 
du baka bullar / kakor 
till våra visningar? 
Sikta? Baka bröd? 
Blanda brödmix? 
Köra Möllan? Mala? 
Arbeta med under-
håll?

Kontakta 
Peter Sandell  
070-2465401 eller 
maila peter.sandell@
prodevent.se

Foto: Marie Cheshire
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Detta underbara klipp från Helsingborgs Dagblad har vi lånat av Tin Ingvarson. Hon är själv med på 
badbilden ovan (Christine Cronberg).
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Mörsaregatan 10, 254 66 Helsingborg, Tel. 042-165050

TH Bilgruppen AB
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Din Suzuki-handlare i Helsingborg
Telefon 042-16 50 50
Hörnet Florettg/Mörsareg 10, Berga ind omr Helsingborg.
Mån-Tors 9-18, Fre 9-17, Lör 11-14  www.thbilgruppen.se 

Din Mazda-handlare i Helsingborg
Telefon: 042-16 50 50
Hörnet Florettgatan/Mörsaregatan 10
Berga ind omr Helsingborg
Må-To 9-18, Fr 9-17, Lö 11-14 www.thbilgruppen.se  

GRANNSAMVERKAN
Kan vi, tillsammans i vårt närområde, för-
hindra brott och därmed öka vår trygghet?

Den frågan ställde vi oss förra året, när vi i vissa 
områden hade besök av objudna gäster. Vid 
Byföreningens årsmöte i mars månad gästades vi 
av kommunpolis Ola Tufvesson som informerade 
om grannsamverkan. Förslagen som presentera-
des tilltalade oss och ansågs väl värda ett försök 
att få igång. 

GRANNAR MOT BROTT är ett effektivt nätverk där 
Länsförsäkringar Skåne tillsammans med oss på orten, 
Höganäs kommun och polisen jobbar för ett tryggt och 
säkert boende.
Alla är välkomna att vara med oavsett vilket försäk-
ringsbolag man är kund hos. Länsförsäkringar ställer 
helt gratis upp med stöd för att starta upp verksamhe-
ten samt tillhandahåller skyltar och dekaler som vi och 
våra grannar själva sätter upp för att visa att Grann-
samverkan finns i området. Detta avskräcker objudna 
gäster.

VAD KRÄVS? För att komma igång ska det finnas en 
kontaktperson uppskriven på en lista för ett område, 
förslagsvis max 25-30 hushåll. Kontaktpersonens 
uppgift är att förmedla information om något inträf-
fat i området och ta emot information från polisen 
och vidarebefordra denna. Av boende önskas att man i 
möjligaste mån följer de råd och anvisningar som Läns-
försäkringar Skåne, kommun och polis ger. Det kan 
t.ex. röra sig om följande:

• Att se över lås i bostaden (inget krav på att byta lås).

• Dokumentera hemmet på något sätt genom  

 märkning, fotografering eller förteckning över  

 värdeföremål.

• Be grannen hjälpa till med praktiska bestyr som  

 t.ex. gräsklippning, vattning av blommor och  

 tömning av post när du åker bort.

• Arbeta för att levandegöra ditt område och på så  

 sätt göra svårare för ”buset” att ta sig fram.

HUR STARTAR MAN? Diskutera med grannarna för 
att höra om de är intresserade. Hör sedan av er till Läns-
försäkringar så hjälper de till att komma igång. Utse en 
kontaktperson. En kontaktlista skapas. För att få hjälp 
med detta kan man ladda ner grannsamverkans-appen 

www.coyards.se/lfskane/ där man får information om 
hur man på ett enkelt sätt skapar sitt kontaktnät för 
området. 

SÅ HÄR GJORDE VI  
Jag erbjöd mig att ställa upp som kontaktperson för ett 
lagom stort område och kontaktade Länsförsäkringar: 
kenneth.johansson@lansforsakringar.se

Information om ”Grannar mot brott” lades i brevlå-
dorna och responsen blev god.  I skrivande stund är vi 
på gång att erhålla skyltar och dekaler att sätta upp i 
kvarteret. I höst kallar Länsförsäkringar till ett möte för 
nya samverkansgrupper och dit är förstås även andra 
intresserade välkomna.

Om någon önskar tips på ett enkelt sätt att starta upp, 
hör gärna av er, tel 0709-724160.

Ann-Margret Nilsson
kontaktperson för kvarteret Brovägen –  

Thin Jöns väg – Janne Petters väg. 

Ett självklart val
Det är mycket att tänka på när man ska köpa 
eller sälja sitt hus. Det där kan vi. Tillsammans har 
vi 42 år i branschen och det finns ingen genväg 
till den kunskap och fingertoppskänsla som vi har 
samlat på oss under åren. 
Kullabygden är vår kärna. Det är här vi lever, bor 
och verkar. Men hela nordvästra Skåne är vår 
självklara marknad. Kontakta oss så hjälper vi 
dig att göra din bästa affär! 

Välkommen att kontakta oss på
042- 33 08 09 eller info@lansbergs.se

Köpmansgatan 1 A | 263 38 Höganäs | Tel 042-33 08 09 
 info@lansbergs.se

www.lansbergs.se

Foto: Gunilla Wingertz
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i samarbete med

Lär dig segla i sommar !
I sommar kommer det vara seglarskola i 
hamnen här i Nyhamnsläge.

Det finns olika kurser beroende på hur mycket man 
har seglat, en nybörjarkurs och en fortsättningskurs. 
Det kommer då finnas möjlighet att segla optimist-
jollar, fevor och en yngling. 

Nytt för i år är att vi har fått in 3 fevor! Feva är en två-
mansjolle med både fock och storsegel, det finns även 
en gennaker. 

Vi kommer också ha massor av olika aktiviteter och 
lekar. 

Seglarskolan kommer pågå under två perioder:

 v. 25-26 (18/6 - 30/6)
 v. 28-29 (10/7 - 21/7)

För mer information inklusive anmälan: 
www.nyhamnsbyalag.se/rode-orm/

Ester Blandford, Axel Fors, Hanna Jarlsmark Foto: Christian Blandford

Två lördagar i maj var det extra mycket aktivitet i 
hamnen när Byalaget i Nyhamnsläge hamn hade 
sina arbetsdagar.

Trädäck tjärades, vita stenar målades om, ruffen stä-
dades invändigt och fick en ny omgång färg utvändigt, 
ogräs rensades, gräs klipptes, allt möjligt annat under-

hållsarbete pågick ute på piren och 
Röde Orm pysslade om sina jollar och 
annan utrustning.
Gammal som ung deltog och korv, 
kaffe och hembakt vetebröd som 
bjöds av Hamnens vänner smakade 
gott. 

Gunilla Wingertz

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

Vi älskar värmepumpar!
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”.
Välkommen in till oss så ska vi berätta hur du får ett 
energismartare hus.

Behrens Alternativ Energi AB
Brännerigatan 17, 263 37 Höganäs
www.aenergi.se

David
Rolf

Marielle Andersson Gueye, Monica Terjestam, Karen Margrete Larsen och 
Sören Christiansen.                                                          Foto: Calle Ringdahl

Stor uppslutning i hamnen
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ANNONSERING
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Bladet finns  dessutom som pdf på www.nyhamnslage.nu
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Ann-Margret Nilsson, tel 0709 724160
Mailadress: attarp1319hotmail.com
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF  
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Byföreningen informerar
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SKRIV TILL REDAKTIONEN
Hör gärna av er med synpunkter och text/ bild till:
Anne Avén, tel 0763-202011
anne_aven@hotmail.com

BYFÖRENINGENS STYRELSE:

AXEL BERGENFELT – ORDFÖRANDE
MARTIN BERGENSTRÖM

RONNY HAGDAHL
SVERKER INGVARSON

BOJAN KOS
ANN-MARGRET NILSSON

STEFAN SVENSSON
YLVA RUNNSTRÖM

ANNE AVÉN

SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET
• Medlemsavgift för 2017 (enskild person): 117:- kr  
 och hushåll: 217:- 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
Det går bra att betala till Nyhamns Byförening på
Bg 5436–8485
Swish Nr. 123 174 44 08 
Glöm inte att ange betalningsavsändare!

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
• 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

KONTAKTA NYHAMNS BYFÖRENING
nyhamnsbyforening@gmail.com
Tel till ordförande Axel Bergenfelt: 0734-374244

Anmäl dig som prenumerant på webbsidan så missar du 
ingen viktig information!

www.nyhamnslage.nu

NYHAMNS BYFÖRENING

Ylva Runnström

- Jag har bott i Ny-
hamnsläge sedan år 
1990 och vår dotter 
Ronja har fått växa 
upp här, vilket känns 
underbart. 

- Segling och naturen 
är något vi i familjen 
uppskattar och under 
flera år var jag sekrete-
rare i båtklubben Röde 
Orm.

-Jag har, alltför länge, veckopendlat till mitt arbete, 
men är nu tillbaka i Nyhamnsläge.   
Det är underbart att få bo här på kullahalvön. 

Ylva Runnström

Anne Avén

- Det är nu 29 år sedan 
flyttlasset gick från 
Göteborg och familjen 
slog sig ned här i vår 
fina och barnvänliga 
by. 

- Förutom att jag blivit 
invald i byföreningens 
styrelse kommer jag 
att överta rollen som 
redaktör för Nyhamns-
bladet och ansvara 

för föreningens webbsida - roliga utmaningar som jag 
hoppas gå i land med.

Anne Avén

Nya i byföreningens styrelse

Välkommen till  
biblioteket i  
Nyhamnsläge!
Öppettider 1 juni till 30 augusti:
Måndagar och torsdagar 15.00 - 19.00

S O M M A R B O K E N
Alla barn mellan 6 och 16 år som läser 5 böcker 
får en bok gratis.  
Sommarboken är i år gemensam för alla bibliotek 
i Familjen Helsingborg. Detta innebär att du kan 
hämta ditt häfte på ett bibliotek och lämna det på 
ett annat, även i en annan kommun. Sommarbo-
ken avslutas som vanligt med en sommarboksfest 
med roliga aktiviteter och chansen att vinna 
biobiljetter. 

Vi finns på Nyhamnsskolan, Eleshultsvägen 24
www.bibliotekfh.se

Maria Andersson
Bibliotekarie

En av våra mest inövade traditioner - Valborgsfirandet -
fick i år en fin inramning med det vackra, men något 
kyliga vädret.
Byföreningens ordförande hälsade alla välkomna och 
Höganäs Manskör sjöng ”Sköna maj” och andra vackra  
sånger. Sedan kom Brunnby FF:s ungdomar med fack-
eltåget och tände bålet, som gav god värme i många 
timmar.

Text och bild
Eldvakten

Valborgsmässoafton

Foto: Calle RingdahlFoto: Ylva Runnström
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Tack för att du
handlar hos oss!

Skeppet

Öppet alla dagar 8-20
Maj - september 8-21


