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

Mathias och Martin Ravanis med sitt pris på bryggan i Svanshalls hamn.

Foto: Anders Avén

NYHAMNS PRISBELÖNTA BÅTBYGGARE
Bröderna Mathias och Martin Ravanis på Nyhamns Såg & Båtbyggeri i Bräcke har vunnit
ett internationellt prestigefyllt pris med sin renovering av den över 100 år gamla
sillabåten Bessie.
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Kära Nyhamnsbor!
Så kom våren till slut – och det med
besked, fast det var trögt ända fram till
i början av maj. Alla jag talat med under
vintern och vårvintern har klagat över att
detta var den värsta, blötaste och mörkaste vintern på länge, så suget efter sol
och värme var stort.
När jag skriver detta (20/5) har vi haft flera veckor med
20-25 grader, strålande sol, badbryggan på plats och
flotten också. Stranden och fäladen är städade, Valborg
avklarat och vår/sommarnumret av Nyhamnsbladet
är på gång och folk börjar titta ut ur sina hålor och
gnugga vinterdiset ur ögonen. Den första näktergalen
hörde jag igår och göken har hörts ett tag redan så nu
känns det bra.
Under vintern har det tyvärr förekommit stölder och
skadegörelse i byn och vår fina toalett vid bryggan drabbades. Låt oss nu hålla tummarna för att den får vara i
fred i fortsättningen, och håll gärna ögonen öppna om
ni ser något skumt!

Foto: Anne Avén

De förslag kommunen presenterade i höstas för
grönområden i Nyhamn är nu realiserade. Söder om
Strandbackens förskola finns nu en gräsmatta för spontana aktiviteter, och i Klätterskogen finns en splitterny
kompisgunga och linbana. Jättekul!
Njut nu av sommaren hälsar
Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns byförening

Bengtssons optik
OPTIKERN NÄRA DIG.
I samarbete med ögonläkare och med toppmodern
utrustning, erbjuder vi dig det du behöver
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Kommunen prioriterar Nyhamn
i utredning av erosionsskydd
Byföreningens påverkansarbete och
dialog med Höganäs kommun har ”burit
frukt” och kuststräckorna norr och söder
om hamnen i Nyhamnsläge prioriteras.
Beslut fattades vid kommunstyrelsens
sammanträde 2018-04-03.

UTDRAG UR KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL §77:

”Enligt förslaget till kustförvaltningsplan ligger högsta
prioritet på att skydda stora ekonomiska värde, samt
i viss mån skydda befolkningen och minska risken för
olyckor, är att skydda bebyggelse och infrastruktur som
hotas av erosion idag och som inte har något befintligt skydd. Hög prioritet rekommenderas även för att
inspektera och förbättra befintliga stenskoningar som
utgör ett direkt skydd av kommunala intressen såsom
ledningar och vägar. För att kunna följa förändringar i
strandprofilen och kunna genomföra eventuella åtgärder i rätt tid rekommenderas att ett kommuntäckande
mätprogram initieras.”
Kommunstyrelsen beslutar

En av de kuststräckor där kommunen skall utreda erosionsskydd är
Stelegången.
Foto: Gunilla Wingertz

Pensionat Strandgården i Mölle
NÄRMRE HAVET? DÅ BLIR DU VÅT OM FÖTTERNA!

Rum på ett klassiskt Möllepensionat från 950:Dubbelrum inkl Kullafrukost med godsaker från bygden.

Fest, bröllop, dop, möte, släktmiddag eller varför inte hyra hela pensionatet?
Välkomna till vårt paradis önskar Tina & Christer med familj!
www.pensionatstrandgarden.se • 042-34 70 16

”att arbetsgruppen prioriterar arbetet med att utreda
erosionsskydd inom områdena Rekekroken-Revet,
Norra Häljaröd samt kuststräckorna norr och söder om
hamnen i Nyhamnsläge. Arbetsgruppen ska här:
inventera befintliga stenskoningar och statusklassa
dessa, inventera kommunens rådighet över de aktuella kuststräckorna, redovisa en plan för ombyggnad/
renovering av befintliga skydd samt nya/alternativa
erosionsskydd där så behövs samt föreslå en tidsram
med budget, redovisa behovet av eventuell tillståndsprövning för erosionsskydd,”
Bo Adling

Rum i kontorsfastighet vid hamnen i Nyhamnsläge.
Uthyres rum på 322 med plats
för två skrivbord. Kan även
hyras som separat kontorsplats
och delas på två.
Internet och kopiator ingår.
Konferensrum och pentry, fritt
att disponera.
För information kontakta, Hans Grönwall.
Telefon 0703-24 91 80.
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Bessie - internationellt prisbelönad 100-åring

Foto: Martin Ravanis

Bröderna Martin och Mathias Ravanis på
Nyhamns Såg & Båtbyggeri i Bräcke har
vunnit en internationell prestigefylld tävling med sin renovering av den över 100
år gamla sillabåten Bessie!
TIDNINGEN CLASSIC BOATS har över 50 000 läsare i 126
länder, och i konkurrens med fem andra projekt vann
Bessie omröstningen bland läsarna i klassen ”Årets
renovering av båtar under 40 fot”. Som belöning för
bedriften fick bröderna den 3 april i år ta emot priset
vid en gala på ärevördiga The Royal Thames Yacht Club
i London, världens äldsta segelklubb.
RENOVERINGEN TOG NÄSTAN 1.900 timmar och är
det mest omfattande projektet som bröderna Ravanis
genomfört hittills. Bessie var i mycket dåligt skick
när de fick uppdraget 2015, och bara en mindre del
av originalvirket kunde återanvändas. Allt övrigt är
nytt, inklusive samtliga beslag som Martin smitt själv
utanför verkstaden. Men bröderna menar att även om
det mesta av materialet i båten bytts ut, så är det fortfarande samma gamla Bessie. ”Om man noggrant håller
sig till de gamla skrovlinjerna och konstruktionen,
visar respekt för kunskapen hos de skickliga båtbyg-
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Foto: Martin Ravanis

garna som en gång byggde henne och använder virke
av samma höga kvalitet, då är det fortfarande i mångt
och mycket samma båt,” säger Martin.
SKROVET ÄR KLINKBYGGT med bordläggning och spant
av ek, medan däcket är värmländsk fur. En stor utmaning för Martin och Mathias var att hitta en tillräckligt
krumväxt ekrot för att kunna ersätta den kraftigt böjda
förstäven som är så typisk för de skånska sillabåtarna.
De letade under ett par månader runtom i södra Sverige och i Danmark, innan de slutligen hittade den rätta
eken på vägen till Stubbarp, bara ett par kilometer från
verkstaden!

I BÖRJAN AV 1900-TALET var Limhamn den näst största
fiskehamnen i Sverige efter Råå. Så småningom gick
Limhamn om Råå och hade 30 år senare över 170
aktiva fiskare. Sillfisket på Öresund var en viktig
inkomstkälla för fiskarna och gav dessutom ett viktigt
bidrag till Sveriges livsmedelsförsörjning vid handelsblockaderna under första världskriget.
I LIMHAMN BYGGDES många seglande sillabåtar under
den här perioden, och en av dem var Bessie, byggd 1909
av Per Persson för sillfiskaren Anders Matsson. Bessie
är så pass gammal att hon byggdes för att i första hand
segla, men utrustades även med en Svedalamotor för
att kunna ta sig fram i stiltje.
BESSIE HAR HAFT Svanshall som hemmahamn sedan 60talet. Den legendariske sjökaptenen Sven Wallin köpte
henne 1963, och efter hans bortgång för några år sedan
tog hans tre söner över henne. Bessie är idag landets
äldsta bevarade sillabåt, och hon är efter bröderna
Ravanis omsorgsfulla renovering nu i toppskick att
användas för både segling och fiske i 100 år till!
Anders Avén
Källor: Classic Boat juli 2017. Nättidningen Fyren.
Läs mer om renoveringen av Bessie på www.bessie.biz

Foto: Martin Ravanis
Mathias med förstävsmallen - den rätta eken har hittats!

TIPS! - 28 juli
Den traditionella Svanshallsseglingen arrangeras den
28 juli av bröderna Wallin. Då kan man se Bessie och
många andra fina bruksbåtar och snipor segla.

FAKTA SILLABÅTAR
Båttyp: Däckad fiskebåt
Längd: 23-30 fot = 7,0 - 9,2 meter (Bessie är 25 fot = 7,6 meter)
Var de byggdes: Limhamn, Lomma och Väster Jär
Geografisk utbredning: Sydvästra Skåne
När: Tidigt 1900-tal
Skrovtyp: Klinkbyggt skrov av kostertyp med starkt
tillbakalutad förstäv, skarpa bogar och smalt förskepp.
Sjöegenskaper: Bra seglingsegenskaper med lågt vattenmotstånd i den korta och krabba sjön på Öresund.
Rigg: Spririgg
Motor: Förekom efter 1904, och då med svag motor.
Sillabåtarna var byggda för att i huvudsak seglas.
Källa: Kulturarv Malmö.

Foto: Martin Ravanis
Mathias Ravanis och Svante Wallin på premiärturen efter renoveringen, juni 2016.

Foto: Anders Avén
Bessie i Svanshalls hamn april 2018, ännu inte riggad för säsongen.
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Ett självklart val
- i Kullabygden och Helsingborg

Vi bor, lever och arbetar i Kullabygden. Det har gjort
oss till ett självklart val för dig som ska köpa eller sälja
en bostad här. Ett lika självklart val har det varit för oss
att välkomna Sandra Länsberg till vårt team och bredda
vår kompetens till att också omfatta Helsingborgsregionen. Sandra har lång erfarenhet som mäklare i
Helsingborg och har driv, empati och affärsmannaskap
som passar oss.
Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att
göra din bästa affär – i Kullabygden och Helsingborg!

Fastighetsmäklare Ulrika Skyvell, Rickard Länsberg
och Sandra Länsberg

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

www.lansbergs.se

Enkelt och smidigt

privATlEAsA din nyA suzuki!
Vitara är en fyrhjulsdriven SUV med bra utrymmen och fina vägegenskaper. Körglada Swift har avancerade säkerhetssystem och möjlighet
till fyrhjulsdrift. Oavsett vilken bil du väljer får du krångelfrihet till
imponerande månadskostnader!
PrIVATleASA
VITArA 4x4 fråN

2.495:Per MåNAD*

PrIVATleASA
NyA SwIfT fråN

1.795:-

BåDA lADDADe MeD
uTruSTNINg SOM AuTOBrOMS,
ADAPTIV fArTHållAre, APPle
CArPlAy, BACKKAMerA OCH
MyCKeT Mer.

provkör idAg!

Per MåNAD*

Bränsleförbr. bl. körning 4,0-5,7 l/100 km. CO2 90-131 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilarna på bilden är extrautrustade.
*Priser och villkor är giltiga t. o. m. 31/8 2018. 0 kr kontant, månadskostnad utifrån modell, 36 månader, 4500 mil under leasingperioden, övermil debiteras enligt avtal. Kostnader för ev. tillval tillkommer. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare.
Ordinarie uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Hyresgivare och garant för restvärdet är DNB Bank ASA. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. I hyran ingår serviceavtal av bilen enligt Suzuki Sveriges serviceschema.

TH Bilgruppen AB
Mörsaregatan 10, 254 66 Helsingborg, Tel. 042-165050
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Binas fortsatta liv på Briggvägen
under hösten, vintern och våren
Jag bestämde mig under sommaren för
att bina skulle få behålla sin honung som
de samlat under våren och sommaren, så
att de skulle bli starka inför vintern.
FÖR ATT YTTERLIGARE STÄRKA samhället gav jag också
extra sockerlösning under sensommaren. Bidrottningen fortsatte då att lägga ägg ett bra tag till. Det behövs
många vinterbin. Dessa har en extra fettdepå så att de
klarar vintern.

bisamhället till baksidan av huset, vilket bina klarat
bra. Bina är också utsatta för varrokvalster. De livnär
sig på bilarver och vuxna bin. Biföreningen tillhandahåller oxalsyra, som droppas ner i kupan. Detta görs
vid samma tidpunkt i oktober av oss biodlare här i
bygden.
SEDAN ÄR DET BARA ATT VÄNTA på vintern och se att
bina samlar sig i ett klot, sänker kroppstemperaturen
och äter av sitt skafferi. Den här vintern har varit trög,
så några bin flyger ut ibland för att kolla läget. Först
när kylan kom i januari bildade bina klot.
MIN FÖRSTA INSPEKTION för året gjordes i februari och
jag kunde då se att bina fortfarande har täckt mat i
de bakersta ramarna. I mars efter att bina hade rensningsgflugit (tömt tarmen) hjälpte jag till att städa ut
döda bin i botten på kupan. I slutet av mars fick de
stödfoder (florsocker och sirap), eftersom våren var sen.

Anna Lena vid sin bikupa. Foto: Peter Sandell

I MITTEN AV AUGUSTI FICK BINA 10 liter vinterfoder, en
sorts sockerlösning. Bina reducerar vattnet i fodret och
lagrar in fodret i cellerna i kupan och täcker med vax.
Det blir som att fylla ett skafferi.
DEN 16 OKTOBER FICK JAG HÖRA ett dovt ljud från
kupan. Utanför kupan låg flera lite större döda bin.
Kupan var utsatt för röveri av bin från annan kupa.
Rövarbina mötte på stort motstånd av vaktbina i min
kupa och blev avrättade. Det är vanligt att andra bin
under hösten vill komma åt inlagrad mat i andras
kupor. Som biodlare bör man vara observant och hjälpa
vaktbina att försvara sig genom att minska storleken på
ingången.
HÖSTEN ÄR EN KÄNSLIG TID. Bina blir lätt störda. Eftersom grannen tvärs över gatan bygger om med mycket
tung trafik och vibrerande maskiner, valde jag att flytta

UTANFÖR KUPAN, som nu är flyttad tillbaks, har jag
planterat krokus. Under de varma dagarna i april har
bina försett sig av detta smörgåsbord. Samhället fortsätter att utvecklas och drottningen lägger många ägg och
arbetsbina drar in pollen och nektar till kupan.
Den 1 maj satte jag in den första skattlådan där honungen ska samlas. Denna dag kunde jag också se
några gula blommor på ett rapsfält, mumma för bina.
Strax efter midsommar planerar jag att hämta ut de
första skattramarna och slunga dem för att få ut honungen. DET GODA GULA GULDET!
Anna-Lena Blomquist Sandell

DET ÄR HOS OSS NI HYR CYKLAR!

Noréns Cykel & Fritid, Storgatan 61, Höganäs, 042-33 39 73, www.norenscykel.se
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LINDES BILVERKSTAD AB
Bil & AC Reparationer av alla märken
Kullagatan 106
263 39 Höganäs
Tel: 042-330 850

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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Hallå där Jonas Larsson, ny ordförande för Röde Orm
VEM ÄR DU, OCH VAD ÄR RÖDE
ORM FÖR NÅGOT?
Jag bor med min fru Caroline och
son Vilhelm, 12 år, i Nyhamn. Jag
har seglat i princip i hela mitt liv
och nu delar jag mitt största intresse
med familjen. Caroline var som ungdom inbiten jolleseglare och Vilhelm
seglar flitigt både jolle och vår stora
Jonas Larsson
båt. Jag brinner för att hamnen och
seglingen skall bli en attraktiv samlingsplats för barn
och ungdomar med sjöliv och sjömanskap i fokus och
därför är det viktigt att vi utvecklar verksamheten med
bl.a. båtar som attraherar även de som växt ur optimistjollen.
Röde Orm är Nyhamns Byalags båtklubb, en ideell förening som varje år arrangerar fyra veckors seglarskola
i Nyhamnsläges hamn. Ett 40-tal barn och ungdomar
deltar i seglarskolan. Vi ger även sommarjobb åt sex
ungdomar och satsar mycket på att ha välutbildade
instruktörer, som gått både ledarskaps- och seglarutbildningar. Under sommaren arrangerar vi, på tisdagar
och torsdagar, även kvällsseglingar som är kostnadsfria
för medlemmar, totalt blir det cirka 20 tillfällen under
en sommar, beroende på vädrets makter. Den 18 augusti arrangerar vi Röde Orm-dagen, med kappsegling och
grillning i hamnen tillsammans med Nyhamns hamn.
MÅSTE MAN HA NÅGRA FÖRKUNSKAPER FÖR ATT FÅ
VARA MED PÅ SEGLARSKOLAN?
Det enda man behöver är att kunna simma 200 meter.
Helst ska man även ha gått ut andra klass. Men det
viktigaste är att man kan simma. Vi har märkt ett ökat
intresse från vuxna som vill lära sig segla. För dem har
vi ingen särskild seglarskola, men vi vet att våra skickliga instruktörer gärna ger seglarkurser under helger
och kvällar till vuxna.

Axel Fors skall "lägga bana", dvs. lägga ut
bojar som eleverna ska segla mellan.

VAR HITTAR JAG INFORMATION OM ER VERKSAMHET?
Det bästa sättet är att gå in på vår hemsida,
www.nyhamnsbyalag.se/rode-orm. Du kan också
kontakta oss via Facebook. Sök på ”Röde Orm Nyhamnsläge” så hittar du oss!
HUR ANMÄLER MAN SIG TILL SEGLARSKOLAN?
Du fyller i ett anmälningsformulär på hemsidan
www.nyhamnsbyalag.se/rode-orm/seglarskola.
Elias Horn Maurin är huvudinstruktör i Röde Orm.
Seglarskolan i Nyhamnsläge arrangeras i två omgångar:
Omgång 1: vecka 25-26
Omgång 2: vecka 27-28
Man går förmiddagar (grundkurs) eller eftermiddagar
(fortsättningskurs)
Deltagare ska kunna simma 200 m och ha gått ut andra klass
Kostnad: 1 300 kr samt medlemsskap i klubben
Medlemsskap kostar 200 kr/person eller 500 kr/familj
VARFÖR STARTAR RÖDE ORM EN INSAMLING MED
MÅLET 60 000 KR?
Vi har utvidgat vår seglarskola för Optimister och köpt
in tre större och snabbare båtar, Fevor. Förra sommaren
upptäckte vi att barnen i Fevorna vid några tillfällen
seglade ifrån våra följebåtar. Därför behöver vi köpa
in en snabbare följebåt, en liten RIB-båt. Det är en ren
säkerhetsfråga. Båtar är dyra och årets investeringar
är redan gjorda då vi köpt in tre nya Optimister till
seglarskolan, så därför startar vi nu en insamling. Enklast är att skicka Swish till 123 448 28 32 (Röde Orm).
Men man kan även betala in till Röde Orms Bankgiro
5904-8223. Vill du sponsra med större summor är du
välkommen att kontakta oss om sponsorpaket. Alla
bidrag är välkomna!
Text: Jean-Daniel Maurin
Foto: Elias Horn Maurin

Sigrid Blandford seglar optimistjolle i halvvind
under fortsättningskursen på seglarskolan.

Elever och instruktörer hjälps åt att ställa
tillbaka optimistjollen efter tvättning.
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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.

”PREMIUM SOM BÅDE
SYNS OCH KÄNNS”
VALVET.SE
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042-12 16 16

VALVET@VALVET.SE

Nu är det slutsopat i Bräcke Mölla
I bottenplanet på Bräcke Mölla har det
legat grus och sand under många år. Är
det torrt så dammar det, är det fuktigt så
drar besökare med sig sanden upp i möllan. När visningsdagarna varit slut har vi
sopat ner gruset igen. Tröttande!
VI HAR VELAT ändra på detta i flera år. Men vad ska man
ersätta grusen och sanden med? Kullersten , plattor,
smågatsten, storgatsten. Valet blev storgatsten, men
helst inte nya. Möllan är från 1850. Ny sten hade givit en
alltför bjärt kontrast till den gamla möllan. Vi tog in offerter på arbetet och på mörk gatsten och fann att detta
skulle bli mycket dyrt, runt 100 000 kronor.

Foto: Peter Sandell

ANNA-LENA KONTAKTADE Erling Hansson, Kullafixaren,
som kom med en helt avgörande idé och erbjudande.
”Hör med kommunen om du kan få en del av deras gamla
begagnade storgatsten. Ni gör ett så fantastiskt ideellt
arbete med möllan så jag hjälper gärna till. Lite ersättning
för diesel till maskinerna är det enda jag vill ha.”

DET HAR BLIVIT fantastiskt bra. Golvet ser ut som, det
alltid har legat där. Golv och stenväggar lirar ihop till
en helhet. Vi, initiativtagaren Anna-Lena, Erling, Bengt
från Ängelholm, Björn, Mattias, Anders, Axel, Peter och
Ann, som arbetat med detta projekt är mycket nöjda
och lite trötta efter slitet.

EFTER ATT HA trummat ihop frivilliga startade vi lördagen den 5:e maj med att köra ut sand från möllan och
lägga in stenmjöl. Kommunen levererade två lastbilslass med sten på fredagen den 11 maj. Räcker till 40m2
golv. Så på lördagen startade vi att lägga sten. Efter tre
heldagar och ett antal kvällar är vi nu färdiga.

MED ÖVER TVÅHUNDRA timmars ideellt arbete och
gratis stenar så har vi nu ett fint stengolv i möllan. Det
är som det alltid varit där. Vid våra öppna visningar kan
du beundra golvet - se annons nedan. VÄLKOMNA!
Anna-Lena och Peter Sandell

Välkommen till Bräcke Mölla!

Öppen för visning
kl 11.00 - 17.00
söndagarna
24 juni • 1 juli • 15 juli • 29 juli
samt
5 augusti
- då vi har en liten marknad
med lokala produkter

Vill du vara 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 underhåll?
Kontakta
Peter Sandell
070-2465401
eller maila
peter.sandell@prodevent.se

______________________

Adress:
Bräcke Lid 39-22
263 76 Nyhamnsläge

Foto: Malin Folkesson
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Byarna runt Nyhamn, del 4 Strandbaden

Allt började med järnvägen

.
5

ningen drivits av Svenska missionskyrkan och närstående verksamheter under namnet Örestrand. 1982 tillkom Örestrandskyrkan och 2009 en ny hotellbyggnad. Våren 2018 fick verksamheten tillbaka sitt forna namn Hotell Strandbaden.
5. Stationen
Se den inledande texten.

Stins Knut Johan Knutsson på Strandbadens station omkring 1910. Längst till vänster skymtar
torpet Håkan Hans som revs 1927 och gav plats åt Villa Gränshyddan. Till höger om torpet ligger
Norrehus, uppfört redan 1908. Foto: Peter P Lundh, © Höganäs Museum

Strandbaden tillhör de yngsta samhällena på Kullahalvön. Här
var ödemark fram till 1910, då järnvägen Höganäs-Mölle anlades
och stationen uppfördes. Samtidigt byggdes ett hotell och ett
antal villor. Platsen kallades också för ”Ödemarken” innan järnvägen drogs fram. Det var från början meningen att stationen
skulle heta Tjörröd, men den fick till sist det helt nya namnet
Strandbaden. 1963 avgick det sista tåget och 1965 blev stationen
privatbostad.
Idag finns i Strandbaden knappt 500 hushåll och en befolkning på ca 900 personer varav ca 160 är under 16 år. Uppskattningsvis finns dessutom ett tjugotal fritidshus.
Serviceutbudet skiljer sig markant från början och mitten av
förra seklet. Idag finns enbart Hotell Strandbaden kvar.
Här nedan följer några nedslag i Strandbadens
stolta historia. Mycket mer information finns i
Strandbladet och i foldern Det gamla Strandbaden som går att läsa på Strandbadens Byaförenings hemsida, www.strandbaden.info
1, 2. Hotell Tallbacken
Hotell Tallbacken byggdes 1932 på den tomt där Tallbackens
kaffestuga haft sin plats sedan 1924. På den närliggande badplatsen fanns badbrygga, badflottar och rutschkanor (2). Bakom
hotellet anlades tennisbanor. Hotellet revs 1970.
3. Gränshyddan, Krapperupsvägen 2
Villa Gränshyddan, byggd omkring 1927, ligger på norra sidan
om gränsen mellan Brunnby och Väsby församlingar. Här, vid
Dannevangsvägen, gick förr gränsen mellan Höganäs och
Brunnby kommun och gränsen fortsatte väster om landsvägen
ned till stranden, där den avslutas i själva vattenlinjen med ett
stort granitblock, ”Svarta stenen”.
4. Hotell Strandbaden/Örestrand
Sommaren 1910 invigdes Strandbadens badpaviljong, senare
Hotell Strandbaden, med café- och matsalsverandor på ovanvåningen. I källarplanet fanns kök och några resanderum. I
början av 1930-talet byggdes ett annex. Sedan 1960 har anlägg-
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6. Hemgården, Pensionat Solhaga och Villa Strandhem
1925 uppfördes Hemgården med bl a bageri med café som
drevs av Elly och Karl-Erik Bengtsson. 1929 öppnade Frida och
Alma Åkesson Pensionat Solhaga. Pensionatet stängde omkring
1950. Carl Johan och Hulda Bergdahl drev C J Bergdahls Specerier & Delikatesser i Villa Strandhem 1928-1949. Flera handlare
följde tills affären stängde 1959.
7. BP-macken, Närbutiken Öppet
Närbutiken Öppet (senare Mat-Öppet) på Kullagatan 222 öppnade 1975. Det fanns sedan 1957 en BP bensinstation på platsen.
På bilden ses innehavarna Alf och Elsa Olsson med sonen HansErik. Butiken och bensinstationen stängde 1995.
8. Bröderna Svenssons Bageri & Conditori
Bröderna Yngve och Gustaf Svensson drev verksamheten på Kullagatan 187 åren 1932-1951.
9. Tjörröds mölla
Åren 1835-1935 (osäkra årtal) stod Tjörröds mölla i hörnet av Kullagatan och Väsby Fäladsväg.
10. Lasses diversehandel
Lasses diversehandel fanns på på Kullagatan 153 (nuvarande
Rosa huset). Lars och Ulla Hansson tog över affären efter Lars far
1948. Affären byggdes ut 1960.
11. Svenska Smergelskiffabriken
Svenska Smergelskiffabriken grundades 1908 av Janne Rydström
för tillverkning av slipskivor. 1979 blev bolaget ett helägt dotterbolag till AB Slipmateriel-Naxos, som i sin tur ägdes helt av
Höganäs AB. Driften lades ner 1981 och fabriksbyggnaderna revs
i slutet av 1990-talet.
12. Länssjukhemmet Margreteberg
Byggnaden inrymde Länssjukhemmet Margreteberg. Höganäsbolaget köpte fastigheten av Landstinget 1961 och använde
lokalerna till företagshälsovården. 1968 blev huset dessutom
kontor för bolagets entreprenadavdelning. Huset stod tomt i
många år innan det blev vandrarhem i början av 1990-talet. Från
2014 användes byggnaden som asylboende fram till 2017 då
fastigheten köptes av Höganäs kommun för att säkerställa
boenden för nyanlända.
Kommentarer, bilder och mer information tas tacksamt emot av
Ragnar Falck, ragnar.falck@falcks.eu, 070-524 80 54.

Foto & Förlag A Rube, Höganäs & Mölle
Foto & Förlag: O. Wallenburg, Mölle.
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Bild från Höganäs kommuns bildarkiv

Vykort: AB Flygtrafik O Liljeqvist
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Foto och förlag: Arthur Rube

4

5

7

Foto: Peter P Lundh, © Höganäs Museum
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Bild från Bo Bladh.

Vykort. Fotograf är troligen Arthur Rube, omkring 1930.
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Vykort: A/B Flygtrafik. Foto: Liljeqvist
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Bild från Höganäs kommuns bildarkiv.

.
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Satellitfoto: Google

Margreteberg 29 augusti 1949. Foto: Karl Persson, Höganäs kommuns fotoarkiv.
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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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Fotoutställning i möllor
När Höganäs Fotoklubb arrangerar utställning i
sommar är det som vanligt flera fotografer från
Nyhamnsläge som deltar med sina alster.
Två av fotograferna är Annika Holst och Elisabeth Lindvall, som
gärna fångar Nyhamns vackra natur på bild. Elisabeth prisades i
vintras av Höganäs Fotoklubb för Årets bild 2017.
Klubben firar 70-årsjubileum nästa år och växer ständigt med
nytillkomna medlemmar.

1

Sommarens utställning
16 - 22 juli i Östra Magasinet vid Vikens Mölla.
22 - 29 juli i Farhults Mölla.
Fritt inträde, 12.00 - 18.00 alla dagar i båda möllorna.
Annika Holst, Höganäs Fotoklubb 		

2

3
Foton: 1) Vandringsled, Nyhamnsläge,
Elisabeth Lindvall. 2) After the rain,
Elisabeth Lindvall. 3) På väg till bryggan,
Nyhamnsläge, Annika Holst. 4) Summertime,
Nyhamnsläge, Elisabeth Lindvall.
5) Solnedgång, Nyhamnsläge, Annika Holst.
6) Isiga stenar, Nyhamnsläge, Annika Holst.

4

5

6
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Storgatan 24 • Höganäs

042-34 11 12
Måndag–Fredag 10–18
Lördagar 10–15
Söndagar 10–13

Välkomna önskar
Marita, Emma, Carola
och Sofie
 Vi hjälper Er med blommor
till alla tillfällen: vardag, fest,
bröllop och begravning
 Vi kör ut med bud i hela
Kullabygden

 Vi skickar blommor över
hela världen med hjälp av
Euroflorist, Interflora och
Florister i Sverige
 Kvalitet, stort utbud och
bästa servicen hos oss

Vi har mer än ni tror!

Kullabygdens
keramik
b u t i k på k r u 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

16

 Butiken är välfylld med
snittblommor, krukväxter,
vårplantor, krukor, ljuslyktor
och mycket annat

Mete - ett rent familjenöje
Bottenmete är det jag själv
föredrar när jag ska meta.
Varför då kan man ju undra?
Jo, för att det är väldigt bekvämt men man ska ändock
inte glömma att vara en
smula aktiv.
MAN KAN PYSSLA med annat under tiden

som dina beten jobbar på botten. Man
kan laga god mat, bygga sand/stenslott med ungarna / barnbarnen, titta
på fåglar eller bara helt enkelt slappa
samtidigt som man slänger ett getöga på
spötopparna lite då och då.
DU KAN ANVÄNDA vilket kastspö som
helst. Själv använder jag ett vanligt kastspö som klarar
beten upp till 30g. Normal haspelrulle/spinnrulle laddat
med 0,30 lina. Sänket brukar vara ett 30-grams päronsänke. Krok samma som flötmete oftast ett långskaftat i
strl 2 eller 4.
SOM AGN EN bit räka (halv rumpa), sillbit eller mask.
Borstmask är heller inte dumt om man tar sig tid att
leta efter dessa, tyvärr går de lätt sönder vid kast. Morgontimmarna eller vid solnedgång är flundran rejält på
bettet.

Foto: Seppo Lippo

PÅ DAGEN FISKAR jag gärna vid djupare vatten. Bör vara

kring två till fyra meter djupt. Men på kvällen, natten
men även tidig morgon sker fisket på mycket grundare
vatten.
VAR FEMTONDE MINUT, eller då och då, så brukar jag
veva in betet en halvmeter tills jag kommit nära land.
Försöker åter kasta ungefär där jag hade betet sist. Bygger upp ett doftspår på detta vis. Byter till färskt bete
varje timme. Om det är dålig botten med en massa tång
och sten låter jag betet ligga still och hoppas på hugg.
När jag ska byta till nytt bete rycker jag snabbt (om det
är mycket tång) upp betet från botten och vevar in.
JAG FISKAR OFTAST med två till tre spön, på ett har jag
en flytkula som lyfter betet en halvmeter från botten.
Denna metod brukar ge större flundror samt en och
annan torsk. Efter att jag kastat ut betet spänner jag
alltid upp linan så att spötoppen böjer sig en smula.
VID NATTFISKE, GLÖM inte pannlampan. I övrigt är kniv,
sax, handduk och kylväska för att förvara den nyfångade fisken i bra saker att ha med. Våga även testa nya
metoder. Själv så testar jag nya ideer hej vilt.
FISKEPLATSER DÅ?

Kring Nyhamnsläge så hittar du säkrast flundror vid
hamnen, badstranden och givetvis, om man vill åka lite
längre, så vid hamnen vid Höganäs.
Foto: Seppo Lippo

Bakom sänket: Seppo Lippo
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Kärlek Bröd och kärlek är allt du behöver.
Gott bröd, helst osyrat, Tzatziki och grillat är en närmast oöverträffad sommarkombo. Men med tanke på det
rekommenderade intaget tillagat kött per vecka är ett vegetariskt alternativ möjligen att föredra? Oavsett
vad, kanske någon av böckerna ovan är en av de viktigaste du någonsin kommer att läsa. Varmt välkommen!
Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Mån– fre 10 –18 och lör 10 –15.

Välkommen till

Jennys Hårvård
Salongen för hela familjen!
Öppet tisdag-fredag.
Kvällsöppet tisdag & torsdag efter tidsbokning.
Ring & boka tid 042-34 46 61
Jennys Hårvård
@jennysharvardnyhamnslage
www.jennysharvard.se
Krapperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE
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Ubytesstudent på Nyhamnsskolan.
Hej, jag heter Amicie de Foresta,
jag är 16 år och kommer från Marseille
i Frankrike. Den 3 augusti 2017 kom jag
som Rotary utbytesstudent till Nyhamnsläge och bor hos min värdfamilj Adling
Tufvesson.

DET ÄR STOR skillnad mellan Fransk och Svensk skola.
De mest tydliga skillnaderna är att det är mycket
strängare i Frankrike och vi har fler regler t.ex. som
klädkoder och uppförande som inte finns i Sverige. I
Sverige får du tilltala lärarna med deras förnamn, men
i Frankrike måste vi säga “Monsieur eller Madame“.
Skolmaten är mycket bättre i Sverige och gratis! I
Frankrike måste vi betala för skolmaten. I Frankrike får
vi inte ta med oss mobilen till skolan.
JAG ÄLSKAR NYHAMNSSKOLAN!

Jag har haft tur som fick komma till Nyhamnsskolan!
Det är en jättebra skola med bra atmosfär och bra
relationer mellan elever och lärare. Jag trivs jättebra i
skolan alla är välkomnande och trevliga och så har de
jätte goda skolluncher!
Jag hade också turen att få åka med på klassresa till
Polen där vi besökte Auschwitz. Det var en mycket
intressant och nyttig resa att göra.
PÅ MIN FRITID har jag olika aktiviteter jag går på;
Streetdance på Eric Ruuth Skolan, Friskis & Svettis,
promenader, träffar mina kompisar m.m. Vi Rotary
utbytesstudenter får också en alldeles speciell relation
till varandra och träffas på fritiden så ofta vi kan.
Foto: Erik Adling Tufvesson
JAG HÖRDE OM Rotary Youth Exchange genom en
kompis och tyckte att det lät kul, så jag bestämde mig
för att ansöka om att få åka iväg. Man får rangordna
ett antal länder som man vill åka till. Mina val var
USA, Brasilien och Sverige. Även om Sverige var mitt
tredje val är jag idag glad att jag kom just hit. Jag visste
ingenting om Sverige och Skandinaven men jag hade
hört att Sverige är ett vackert land och rikt på kultur,
så varför inte, tänkte jag!
DET ÄR STOR skillnad att komma till Nyhamnsläge och

Kullabygden när man är van vid en storstad som Marseille. Det är en bra erfarenhet att bo i en så liten och
söt by som Nyhamnsläge, det är vackert, lugnt och välkomnande. Jag älskar att bo i Nyhamnsläge och så nära
Kullaberg som är vackert, jag älskar promenader där.
DET HAR VARIT lätt för mig att få vänner. Svenskarna är
trevliga och öppna, pratar med mig och är intresserad
av vem jag är.
JAG KUNDE INTE ett ord svenska när jag kom, i början

var det jättesvårt att förstå svenskan! De första svenska
orden jag lärde mig när jag kom var: Hej, tack, fika, kanelbullar, kärlek. Men jag har fått hjälp i skolan och mycket
hjälp av min värdfamilj, så nu förstår jag ganska
mycket svenska så jag kan klara mig bra på.

MED ROTARY HAR jag fått uppleva flera olika platser i
Sverige. Vi har bl.a. varit på: en introduktionsvecka
i Småland, en paddlingshelg i Skåne, resa till Glasriket, tågresa genom hela Sverige till Kiruna där vi fick
uppleva samisk kultur, prova renkött, åkte hundspann,
var nere i Kirunagruvan och sist men inte minst var
på Is-hotellet, och så fick vi se norrsken, det var helt
fantastiskt.
MED MIN FAMILJ har jag bl.a. varit i Stockholm på t.ex.
Vasamuseet, Stockholm Slott, Gamla Stan, Södermalm
och ABBA museet - ABBA ÄR BÄST !! Jag har sett
ABBA-filmen ”Mama Mia” många, många gånger.
JAG GILLAR SVENSK mat! Det är inte så stor skillnad från

Frankrike. Men jag har lärt många nya maträtter och
godsaker. Något som jag tycker riktigt mycket om är
ärtsoppa, kanelbullar, köttbullar, prinsesstårta, knäckebröd, grovbröd och ris á lá Malta. Också FIKA det har
vi inte i Frankrike. Jag har förstås också ätit sill, lingon
och julmust som inte var riktigt i min smak.
Amicie de Foresta
Att åka som utbytesstudent med Rotary innebär att man
under ett år bor hos värdfamilj/er, går i skolan, lär sig
språket och lärs sig om landet man är i. Under tiden som
jag bor hos familjen Adling Tufvesson, är deras dotter Amalia på utbytesår i Brisbane, Australien.
Läs mer på www.rotarystudent.se
Se även www.youtube.com/watch?v=0K0j4iippj8
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Varje by behöver en byförening!
För 70 år sedan bildades Nyhamns
Badortsförening och tio år senare tillkom
Nyhamns Fastighetsägarförening. 1965
övertogs deras verksamheter, tillgångar
och skulder av det nybildade Nyhamns
Byförening.
SEDAN DESS HAR föreningens verksamhet utvecklats
och anpassats till dagens behov och förväntningar på
en aktiv byförening.
ALLT ARBETE GÖRS ideellt av styrelsens ledamöter
tillsammans med en liten kärna av aktiva och villiga
bybor. Men naturligtvis vore det roligt om fler vill vara
med! Det är också ett bra sätt att lära känna både sin by
och nya människor.
OM DU HAR EN IDÉ till någon ny aktivitet eller fråga
som du tycker att byföreningen kan driva, helst med
din egen medverkan, är du välkommen att kontakta
någon i styrelsen.

Midsommarfirandet
ATT DANSA RUNT midsommarstången på midsommarafton är en tradition som många av oss
ogärna missar, åtminstone inte om vi
har barn eller barnbarn i sällskap.
		
		

BYFÖRENINGEN ORGANISERAR
traditionsenligt firande på ängen
vid badbryggan.

KL 10.00 - lövar och reser vi stången
tillsammans. Ta gärna med egna blommor, och ju fler vi blir desto roligare!

KL 15.00 - spelar musikerna upp till dans för stora och
små, och det blir lekar och dragkamp. Tag med fikakorg.

Alla är varmt välkomna!
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NYHAMNSBLADET TAR TACKSAMT emot bidrag och tips.
I det här numret har vi flera olika artikelförfattare,
vilket är jätteroligt - stort tack till er!
Om du vill ingå i redaktionen (planera och skriva
artiklar) är du välkommen att kontakta Anne Avén
0763-202011.
NÄSTA ÅR BEHÖVER vi välja in nya ledamöter i styrelsen.
Kontakta någon i valberedningen (t.ex. Axel Bergenfelt,
0734-374244) om du vill nomineras, eller om du vill
tipsa om någon vi kan ta kontakt med och som du tror
kan vara intresserad.
Redaktionen

Medlemsavgiften!
ÄVEN OM ALLT arbete i föreningen utförs ideellt har
föreningen kostnader för material, tryck av Nyhamnsbladet, inhyrd arbetskraft som ibland måste anlitas
m.m. Detta finansieras genom medlemsavgifter och
enskilda bidrag.
TILL ALLA AKTIVITETER vi anordnar är ALLA välkomna,
men det vore trevligt om fler än 30 % av Nyhamns hushåll vill stötta oss med medlemsskap!
I DETTA NUMMER av Nyhamnsbladet finns ett inbetalningskort för medlemsavgift som vi hoppas ni
använder, men det går också bra att swisha. Glöm inte
ange ert namn!
ENSKILD MEDLEM
118 KR
FAMILJ			218 KR
VI ÄR OCKSÅ tacksamma för bidrag (valfritt belopp) till
Tångfonden (tångrensning på stranden vid badbryggan),
Bryggfonden (reparation och underhåll av badbryggan)
eller annat (t.ex Nyhamnsbladet).
Bankgiro
Swish nr

5436-8485
123 174 44 08

Valborgsfirandet

Badplatsen

Valborgselden 2018.

På morgonen den 28 april mötte ett tiotal frivilliga upp och lade ut
bryggan och monterade räcken och stegar under Martins ledning.
Foto: Lars Ehrsson

Foto Lars Ehrsson

ÅRETS VALBORGSFIRANDE då våren hälsades välkommen bjöd på regn och rusk. Ändå var det många som
slöt upp runt brasan och hörde Höganäs Manskör
sjunga.

Nyrenoverat!

EN AV BYFÖRENINGENS största och tyngsta uppgifter är
att hålla badbryggan och flotten i gott skick. På hösten
tas flaken in och på våren skall de läggas ut igen. Brädor och bultar ses över och byts ut vid behov. Flotten
skall bogseras ut och förankras.
I MITTEN AV maj var flotten på plats och alla bord och
bänkar vid badplatsen helrenoverade.
Klart för bad!

Strandfogden
En tidig aprilmorgon tog vår händige styrelsemedlem Martin
Bergenström sina verktyg och renoverade bänkarna vid hamnparkeringen.
Foto: Axel Bergenfelt

Strandstädningen
VARJE VÅR ORGANISERAR byföreningen städning av
stranden och fäladen mot Lerhamn. I år samordnade vi
det med att bryggan skulle läggas ut.
BYFÖRENINGEN BJÖD ALLA som städat och fixat bryggan, sammanlagt 35 personer, på korv och kaffe m.m.
Rekordstor uppslutning! Tack till alla som hjälpte till
- är man många så är det lätt och går fort och är dessutom riktigt trevligt!

FÖR ATT DET skall vara snyggt och rent vid badbryggan
ger byföreningen varje år sommarjobb åt en ung nyhamnsbo. I år, liksom förra året, är det Ester Blandford
som är vår strandfogde.
EN AV UPPGIFTERNA för strandfogden är att
mäta vattentemperaturen och anteckna den på
tavlan på bryggan. Tyvärr får termometrarna vi
hänger dit inte vara ifred så vi kan inte utlova
denna service i sommar.

BYALAGET
Ibland blir Nyhamns Byförening och Byalaget förväxlade med varandra.
Byalaget driver hamnen och aktiviteterna däromkring.
Röde Orm, Hamnens vänner (sillakvällarna) och Bastuföreningen tillhör Byalagets verksamheter.
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JUBILEUMSRABATT

KAMPANJPRIS
KAMPANJPRIS
*
*

25%
399:399:-

249:249:-

KAMPANJPRIS
KAMPANJPRIS
*
*

Göinge 3-stav.Göinge 3-stav.
Pris per m2. Pris per m2.
Ord pris 379:-.Ord pris 379:-.

Kom in och inspireras!

PÅ LADY VÄGG 05
Visingsö.
NYA
VACKRA Visingsö.
Pris per m2. Pris per m2.
KULÖRER!
Ord
pris 499:-.
Ord pris 499:-.

Sköna
Sköna
golvdagar!
golvdagar!

Vi har mängder av tapeter, golv och färger i butiken.
golv Byt dina golv
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boende.
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kan nästan
nytt golv
Ett nytt golv kan
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att fynda
för att
förbara
butiken
in ifynda
Kom in i butikenKom
slutförsäljning.
reservation för slutförsäljning.
Med
september.för
m 18reservation
t o m 18 september.
gäller t oMed
*) Erbjudandet gäller
*) Erbjudandet
Gäller 25/10–30/11 eller så långt lagret räcker.

Brännerigatan 19.
Brännerigatan 19.
Tel 042-34 10 20.
Tel 042-34 10 20.
Öppet: Vardagar
Öppet:
8–18.Vardagar
Lördagar8–18.
10–14.
Lördagar 10–14.
jonas.hoganas@colorama.se
jonas.hoganas@colorama.se
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Nyhamns byförening har sitt ursprung i
Nyhamns Badortsförening. Byföreningens
verksamhet spänner över hela Nyhamnsläge.
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anne_aven@hotmail.com

ANNONSERING

•
•

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

•
•

ANNONSPRISLISTA
ANNONSFORMAT

B x H mm

PRIS

1/1 sida (baksidan)
1/2 sida
1/4 sida
1/8 sida

179 x 257
178 x 120
86 x 120
86 x 58

2.200:–
1000:–
700:–
500:–

TIDNINGENS FORMAT

210 x 297, A4

FÖR ANNONSERING KONTAKTA
Ann-Margret Nilsson, tel 0709-724160
E-post: attarp1319@hotmail.com
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF
(PDF X1 anpassad för FOGRA39)

BYFÖRENINGENS STYRELSE:

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

www.nyhamnslage.nu
Anmäl dig som prenumerant på webbsidan så missar du
ingen viktig information!

NYHAMNS BYFÖRENING
SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET
•

AXEL BERGENFELT – ORDFÖRANDE
YLVA RUNNSTRÖM
MARTIN BERGENSTRÖM
SVERKER INGVARSON
BOJAN KOS
ANN-MARGRET NILSSON
LARS EHRSSON
ANNE AVÉN

Medlemsavgiften för 2018:
enskild person 118 kr och hushåll 218 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!
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LIMOUSIN
Det goda köttet
från Brunnby finns
nu på Skeppet
• Närproducerat

• Butikspackat
• Hängmörat

Sunt bondförnuft
handla närproducerat

H

åkan Bengtsson i Brunnby satsar
sedan många år på djur av rasen

Limousin. Köttet har hög kvalitet.
Det är mört och saftigt, och det
har en arom och fiberstruktur som förhöjer
smaken.
Sedan i februari finns Limousin-köttet hos
oss. Vi kan erbjuda allt från oxfilé och ryggbiff
till bringa och grytbitar. Beställ gärna det ni
vill ha några dagar innan, så är ni säkra på
att få det.
Beatrice och Johannes Samuelsson

Följ oss på
Facebook
ICA Nära Skeppet

Hela familjen Bengtsson är engagerad i arbetet med djuren. Förutom Håkan är det
hans fru Eva och de tre döttrarna. På bilden håller Mathilda i en av korna.

Skeppet • Nyhamnsläge
Öppet alla dagar 08–21
maj–september
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