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

NYHAMNS BYFÖREnING

Foto: Peter Sandell

PORTRÄTT
AV EN YACHTIE  

sidan 18–19

BIBLIOTEKET VILL  
HA FLER BESÖKARE

sidan 11

BYGDENS LANDMÄRKE I NYA KLÄDER
Under hösten har ett omfattande renoveringsprojekt genomförts på Bräcke Mölla. Arbetet är utfört 
av Kyrktak Bygg & Konsult AB i Norrköping, därtill många dagars ideellt arbete – allt under överinse-
ende av byggnadsantikvarie Caroline Ranby. Läs mer på sidan 22.
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Kära Nyhamnsbor!
Idag när jag skriver dessa rader är det 
i början av november och jag var kring 
lunchtid i Mölle och såg på starten till 
det krävande terrängloppet “Kullaman-
nen Trail”. 

STRAX INNAN BYN, på ett fält invid vägen, stod ett par 
hundra bilar parkerade och inne i Mölle var alla gator 
fulla av bilar och människor. Starten var mäktig med 
alla löpare och alla vågor av startande anfördes av en 
ryttare i rustning och med fana på en kraftfull häst i 
galopp – det var självaste Kullamannen enligt speakern. 

NÄR JAG FÅTT nog av detta välregisserade spektakel 
åkte jag tillbaks till Nyhamn och tog en promenad 
längs havet och på fäladen. Solen strålade och en ljum 
västanvind krusade havet lite grann. Visst var det en del 
andra som njöt av vädret under en stillsam promenad 
men inga bilar, inga folkmassor, ingen hög musik och 
inget larmande. Så är det oftast i Nyhamn – turisterna 
åker bara förbi och vi som bor här njuter av vår fina by 
och dess härliga vyer i lugn och ro. Gissa vad jag före-
drar, även om jag gärna besöker Mölle lite då och då?

JA, NU ÄR hösten här och med den långa mörka kvällar 
men även fina höstfärger i naturen. Solen går ner ca 
16.30 och än har vi 6 – 7 veckor till vintersolståndet – 
men sen vänder det, så håll ut!

HOPPAS VI FÅR en fin höst och vinter och glöm inte den 
fantastiska sommaren vi haft i år – minnet av den kan 

man väl leva på ett bra tag.

 Axel Bergenfelt 
 Ordförande i Nyhamns byförening

Axel Bergenfelt                                              Foto: Lars Ehrsson

LINDES BILVERKSTAD AB

Bil & AC Reparationer av alla märken

Kullagatan 106
263 39 Höganäs

Tel: 042-330 850

Önskelista:
• Nya ansikten bland de   
  gamla som alltid hjälper till     
  med våra aktiviteter
• Fler ledamöter till styrelsen

• Fler medlemmar
• Fler som bidrar till Nyhamnsbladet

• Ingen mer skadegörelse på strand-toan
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Vi har gått igenom ÖP2035 och främst 
avsnittet som berör Nyhamn. Här berörs 
nu inte längre Nyhamnsgården och nytt 
vårdboende vid Stinsängens nedlagda 
förskola. Anledningen tycks vara ett 
beslut att nu överlåta dessa projekt på 
privata krafter. 
Däremot nämns planer för framtida “för-
tätning” och bostadsbyggande (se utdrag 
till höger)

VIDARE TAR MAN upp vikten av en väl fungerande 
kollektivtrafik. I det sammanhanget har vi fram-
fört ett konkret förslag till kommunen:  Att separe-
ra avgångs- och ankomsttiderna för linje 222 resp. 
223 med 15 minuter. Då skulle Nyhamns centrum 
och hållplatserna söder därom få dubbelt så många 
ankomster/avgångar – dvs fyra per timma istället 

för två. Som det är nu 
kommer/går två bussar 
i direkt anslutning till 
varandra, två gånger i 
timman. Turtätheten till 
Mölle och Arild skulle 
inte påverkas negativt. 
Något för kommunen 

att ta upp med Skånetrafiken, och vi kan bara hålla 
tummarna för att man nappar på idén.

Styrelsen 
Nyhamns Byförening

Kommunens Översiktsplan 2035 

Utdrag ur ÖP2035 - Nyhamnsläge

Till och med 7 december
...kan man lämna in skriftliga synpunkter på översiktspla-
nen, som fram till dess finns att ta del av i en utställning i 
Stationshuset, Järnvägsgatan 8 i Höganäs. Den finns också 
att läsa på kommunens hemsida.

• Ny 1 – Kring idrottsplatsen föreslås förtätning i form 
av varierande boendeformer och tätare exploate-
ring som också bidrar till en ökad centrumkänsla. En 
framtida exploatering behöver ta hänsyn till och ske i 
ett sammanhang med idrottsplatsen för att säkra dess 
funktion. Tidshorisont på medellång sikt. Uppskattat 
antal bostäder: 40

• Ny 2 – I Nyhamnsläge finns flera större och mindre 
förtätningsmöjligheter. I korsningen kring livsmed-
elsbutiken föreslås förtätning för att stärka ortens 
utveckling av centrum och handel. Befintlig ser-
vice- och vårdverksamhet föreslås utvecklas med 
ny bebyggelse. Mindre utbyggnads- möjligheter av 
bostäder finns i anslutning till befintliga bostadsområ-
den. Tidshorisont på medellång sikt. Uppskattat antal 
bostäder: 90

Summering: Cirka 130 nya bostäder i Nyhamnsläge. 
Motsvarar cirka 300 nya invånare. 

Ett klassiskt Möllepensionat 

Välkomna till vårt paradis önskar  
Tina & Christer med familj!
www.pensionatstrandgarden.se  
042-34 70 16

Rum från 950:-  
Dubbelrum inkl Kullafrukost med godsaker från bygden. 

Fest, bröllop, dop, möte, släktmiddag eller varför inte hyra hela pensionatet?

DET ÄR HOS OSS NI HYR CYKLAR!

Storgatan 61, Höganäs, 042-33 39 73, www.norenscykel.se
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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
 •   Fri konsultation
 •   Fri offert
 •   Rotavdrag
 •   Goda referenser

Liljegatan 1, 163 33 Höganäs
Telefon 073-318 51 98
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Det är lätt att göra rätt vid tvätt
När vi tvättar våra bilar hemma på ga-
rageuppfarten rinner tvättvattnet ner 
i närmsta gatubrunn. Men vart tar det 
vägen sedan? Pumpas det till reningsver-
ket i Höganäs? Tyvärr är det inte så väl. 

ETT MODERNT SAMHÄLLE har två avloppssystem; Ett för 
BDT-vatten (bad, disk och tvätt) även kallat gråvatten. 
Det andra avloppssystemet är ett dagvattensystem 
som tar hand om regnvattnet från våra vägar och 
våra hustak. Stuprören på våra hus är anslutna till 
dagvattensystemet. Dagvattenledningarna skall bara 
transportera regnvatten. 

BDT-VATTNET TRANSPORTERAS i ledningar till renings-
verket i Höganäs där det blir renat. Dagvattnet rinner, 
orenat, ut i Öresund. I Nyhamn har vi två ställen där 
dagvattnet rinner ut i Öresund. Den ena ledningen 
mynnar vid lilla slipen i hamnen. Den andra går till 
Husalarännan. Husalarännan är bäcken som delvis går i 
kulvert och mynnar ut vid vår badbrygga! 

TYVÄRR ANVÄNDER MÅNGA av oss dagvattenbrunnarna 
till att göra oss av med miljöfarligt avfall. Det är inte 
bara avfettningsmedel och bilshampo, utan spillolja, 
lösningsmedel, gammal målarfärg och andra hemska 
gifter.

JAG HOPPAS ATT när nu fler Nyhamnsbor vet att dagvat-
tenledningarna bara ska transportera regnvatten ut i 
sundet, slutar skicka miljögifter till vår badplats och 
hamnen. Det mesta miljöfarliga avfallet kan vi lämna 
på återvinningsgården på Tjörröd.

Olof Suneson

DET ÄR LÄTT ATT GÖRA RÄTT VID TVÄTT

• Bäst är att tvätta på en biltvätt, helst en miljömärkt. Det 
går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör-
det-själv-hall. Där renas vattnet innan det släpps vidare. 
Använd miljömärkta bilvårdsprodukter.

• Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller 
garageuppfarten så att vattnet med alla föroreningar rin-
ner ner i en dagvattenbrunn och sedan rakt ut i närmsta 
vattendrag.

• Om man inte har tillgång till en tvätthall är det minst 
dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar förore-
ningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter 
ned i marken och filtreras grovt innan det når grundvatt-
net. Markens organismer är tåligare än de som lever i 
vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de 
föroreningar som spolats av från bilen.

• Miljöbalken säger att alla, såväl företag och privat-
personer, som bedriver någon form av nedsmutsande 
verksamhet skall göra vad som krävs och är rimligt för att 
förebygga och motverka skador på människors hälsa och 
på miljön.

Källa: Höganäs Kommun, Miljöförvaltningen
Ur ”Miljöavdelningen informerar om, tvätta bilen, tips och råd”

Mer information finns på kommunens hemsida.  
www.hoganas.se
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Ö Vi hjälper Er med blommor  
till alla tillfällen: vardag, fest,  
bröllop och begravning

Ö Vi kör ut med bud i hela  
Kullabygden

 Vi hjälper Er med blommor 
till alla tillfällen: vardag, fest, 
bröllop och begravning

	Vi kör ut med bud i hela 
Kullabygden

Storgatan 24 • Höganäs

042-34 11 12 

Måndag–Fredag 10–18
Lördagar 10–15
Söndagar 10–13

	Vi skickar blommor över 
hela världen med hjälp av 
Euroflorist, Interflora och 
Florister i Sverige

	Kvalitet, stort utbud och 
bästa servicen hos oss

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

Välkomna önskar  
Marita, Emma, Carola 

och Sofie

Storgatan 24 • Höganäs

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

Välkomna önskar 
Marita, Emma, Carola och Sofie

Ö Vi skickar blommor över  
hela världen med hjälp av  
Euroflorist, Interflora och  
Florister i Sverige

Ö Kvalitet, stort utbud och  
bästa servicen hos oss

Ö Butiken är fylld med snitt- 
blommor, krukväxter, höst/ 
julblommor, grupper, krukor,  
Majalyktor och mycket annat

Ö Besök oss gärna på  
Instagram och Facebook

Fler och fler boenden här i Nyhamnsläge säljs 
i en form som kallas för ”under hand”. 
Det innebär att bostaden aldrig exponeras på 
den öppna marknaden, utan köpare och säljare 
matchas direkt av våra mäklare. Valvets kunder 
tycker att det är ett smidigt och diskret sätt att 
sälja sin bostad på. 

Hör gärna av dig så berättar vi mer om hur vi 
arbetar med försäljning ”under hand”. 

”Låt oss prata om försäljning
under hand...”

VALVET.SE   042-12 16 16   VALVET@VALVET.SE
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För några år sedan började jag att skapa 
mer i textil och garn än jag gjort tidigare. 
Många med mig håller nog med om att 
skapa och vara kreativ är väldigt härligt. 
Kanske är det samma känsla som när 
man sportar eller sjunger i kör, att man 
är i nuet på ett skönt och avkopplande 
sätt. 

JAG HETER CHARLOTTE Ekelund och är mamma till tre 
härliga barn.  Jag arbetar som förskollärare på Eleshults 
förskola. Där trivs jag mycket bra bland både kollegor 
och barn. Det är på fritiden jag får tid att ägna mig åt 
garn och tyg, och har skapat en egen vrå där jag mår 
bra, i min sykokong. Där växer nya saker fram och jag 
känner glädje av att skapa och vara kreativ. Det känns 
bra när andra också blir glad av det jag gör. 

FÖR NÅGRA ÅR sedan började jag med ett konto på Insta-
gram och hittade andra personer som var intresserade 
av liknande saker som jag, att skapa i retrotyger eller 
reprotyger. Ibland träffas vi och skapar tillsammans. 
Det har öppnat upp en ny värld för mig med många 
trevliga kontakter utifrån detta gemensamma intresse. 
Även miljö och hållbarhetsfrågor har blivit mer aktu-
ella för mig och det är därför jag försöker ha merparten 
av det material som jag skapar av från återbrukade 
varor. Det finns så mycket som redan är producerat 
som vi kan återanvända och att handla på second hand 
tycker jag är så mycket roligare då det finns så mycket 
fint gammalt och mer unikt. 

Miss E i Sykokongen – retro och hantverk

FÖR MIG INNEBÄR 
detta tänket att jag 
använder begagnade 
tyger med härliga 
och glada retromöns-
ter, gärna från 50-, 
60- och 1970-talet. 
Jag använder ett 
återvinningsgarn då 
jag virkar korgar. Det 
är gjort av spill från 
textilindustrins till-
verkning av t-shirtar. 

DÅ FLER OCH fler visat intresse och beställer produkter 
från mig har jag startat en butik, Miss E retro och hant-
verk. Den ligger i min källare, där jag säljer mina egna 
produkter, Miss E i sykokongen, som korgar, pennbur-
kar, väskor och tygkassar. Jag är också återförsäljare för 
andra, t ex för @tjavadesign och @kaprifolsmycken. De 
gör båda originella och fina smycken. Min kollega Frida 
Wallin har bland annat spännande drakägg tilll försälj-
ning, betongkonst i form av ljuslykta. Det finns även 
fina afrikanska smycken som Nina Svensson har gjort. 

VÄLKOMMEN SPECIELLT NU under december. Kanske 
passa på att köpa en trevlig julklapp? Jag är ofta 
hemma och öppnar gärna. Min önskan är att få bli er 
lokala presentbutik i Nyhamnsläge. 
Önskar er en skön advents- och jultid och hoppas vi ses 
här. Välkomna! 

Charlotte Ekelund

Hos mig hittar du sådant du inte hittar någon 
annanstans. Dessutom med en extra omsorg  
om vår omvärld.  
Foton: Charlotte Ekelund

Adressen är: 
Eleshultsvägen 53 i  
Nyhamnsläge. Dörren till 
butiken är till höger om 
mitt hus där det finns en 
ringklocka.

För mer information och 
bilder se på instagram  
@misseisykokongen.  
Vill du kontakta mig för 
ett besök en bestämd tid, 
maila mig på  
misse@sykokongen.se.  
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Fantastisk säsong för Brunnby FF
Brunnby FF:s A-lag har haft en fantas-
tiskt bra säsong, och för första gången 
i klubbens historia tog man sig upp till 
kvalspel med chans till uppflyttning till 
division 4.

DET BLEV FYRA spännande kvalmatcher som spelades 
under oktober. Intresset bland publiken var stort och 
man räknade 250–300 betalande åskådare till hemma-
matcherna. Säkert fick man flera nya supportrar.
Många trodde nog att man skulle gå hela vägen och nå 
den efterlängtade uppflyttningen, men det slutade med 
förlust i den sista kvalmatchen mot VMA IK i Arkels-
torp (Kristianstad) och man blir kvar i 5:an.

EFTER SÄSONGEN 2017, då laget tog sig tillbaka till 
division 5, såg det först dystert ut inför 2018. Flera 
A-lagspelare började studera på orter alltför långt bort 
från Brunnbyvallen. Man behövde fler spelare för att 
kunna bedriva träning med tillräckligt hög standard. 
Samtidigt hade man samma problem i Väsby FK och 
man kom överens om ett samarbete mellan klubbarna 
under 2018.  

DET BLEV EN lag- /spelteknisk lösning som Svenska Fot-
bollförbundet kallar “spel med kombinerade lag”.
Man har i år spelat under namnet Brunnby FF/Väsby FK. 
A-laget har haft sina hemmamatcher på Brunnbyval-
len och B-laget på Alströmervallen i Väsby. Samarbetet 
upphörde automatiskt i november. 

SÄSONGEN STARTADE TREVANDE, men nya spelare anslöt 
och sedan flöt det på. Efter förlusten i sista matchen 
och missad uppflyttning var man förstås först besvikna. 
Men nu, med lite distans, är klubbens ordförande Hå-
kan Palmqvist och tränaren Esad Pendek mycket nöjda. 
Kvalspelet var en nyttig erfarenhet.
– Desto mer man tänker på det så är det en fantastisk 
säsong vi gjort, säger Esad Pendek. Och Håkan Palm-

qvist håller med.

ESAD PENDEK HAR varit tränare för A-laget i tre säsong-
er. Den första slutade med nedflyttning till division 6. 
Men sedan har det gått desto bättre! 
– Det är ett jättebra gäng vi har. Bra och ödmjuka killar, 
hög moral i laget. Vi har roligt ihop. Och spelarna gillar 
min mat. Inför viktiga hemmamatcher fixar jag lunch 
här i klubbhuset, säger Esad Pendek.

Brunnby FF/Väsby FK, A-laget med ledare 2018.                                                                                                       
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Nöjda spelare efter hemmaseger i tredje kvalmatchen, en mild  
oktoberkväll på Brunnbyvallen med mycket publik. 

Brunnby FF:s barn- och ungdomsverk-
samhet har som vanligt engagerat många 
unga och deras föräldrar under året. 
Många lag i olika åldersgrupper har spe-
lat i de röda klubbtröjorna.

UNDER DEN GÅNGNA säsongen har Brunnby FF haft 6 
pojklag i Kompisligans serier för 9–14-åringar.  
De yngre, 4–8-åringarna, har fått prova på att möta 
andra lag i Knattesammandraget i Kullabygden.

KOMPISLIGAN

Kompisligan är ett långsiktigt samarbete 
mellan distriktsförbunden i Sverige. 

Här organiseras matcher och seriespel för 
barn och ungdomar mellan 6 och 19 år.

Före 13 års ålder registreras inga match-
resultat och ingen statistik förs.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN på flera år fick man 
ihop ett flicklag när höstträningen bör-
jade. Nu har man ett lag med 11 tjejer 
mellan 4 och 5 år.  
Äldre flickor och damer spelar i Kul-
labygdens Damfotbollsförening, KDFF, 
med hemmaplan på Höganäs Sportcen-
ter, så det finns inte många kvinnliga 
förebilder på Brunnbyvallen. Men klub-
ben hoppas ändå på att fler flickor vill 
spela fotboll framöver. 

JUST NU ÄR det god tillströmning av barn och ungdom-
mar till klubben. Till våren har man planer på att låta 
klubbhuset bli lite som en fritidsgård på eftermidda-
garna, där man kan få en macka och hänga lite innan 
träningen.

UNDER VINTERHALVÅRET TRÄNAR lagen inomhus. Man 
kommer också att delta i en och annan cup som 
arrangeras, vilket brukar vara höjdpunkter under 
inomhussäsongen.

Text: Anne Avén
Foto: Andreas Edman 

ESAD BERÖMMER BÅDE spelarna och klubbledningen.
– Den bästa klubb jag någonsin varit i, och jag har ju er-
farenhet från både högre och lägre divisioner. Men här 
ställer alla upp och bryr sig, det är en familjär känsla. 
Det är kul att vara en del av Brunnby FF! 
Håkan Palmqvist blir glad och överraskad över beröm-
met som klubben får.

EFTER EN MÅNADS välbehövlig vila efter den extra långa 
säsongen börjar nu vinterträningen på konstgräset 
i Lerberget. Till våren är publiken välkommen till 
Brunnbyvallen igen.
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Vid det laget hade Allen Lane och hans Penguin Books Ltd förlagt och sålt pocket i drygt 20 år redan. Oavsett  
när, var och hur – konceptet är genialiskt, breddar läsekretsar och vinner nya läsare hela tiden. Kanske vinner  
någon av pockettitlarna ovan dig och blir 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.

1957 kom första pocketboken ut i Sverige.

   stor Pocket

www.renfast.nu
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På Nyhamnsskolan finns vårt mysiga 
lilla bibliotek. Om man bara har koll på 
öppettiderna är det ju bekvämt och prak-
tiskt att slippa ta sig till Höganäs för att 
låna eller lämna, eller hämta ut en reser-
verad bok.

NYHAMNSLÄGES BIBLIOTEK är ett kombinerat skol- och 
folkbibliotek. Det ingår i Bibliotek Familjen Helsingborg 
som är ett samarbete mellan 11 nordvästskånska kom-
muner, med en gemensam bibliotekskatalog och ett 
gemensamt lånekort. 

Filialföreståndare är Maria Andersson, som ibland blir avlöst av andra trevliga kollegor.
Foto: Lars Ehrsson

Ö P P E T T I D E R 

f ö r  a l l m ä n h e t e n

Måndagar 15–19
Torsdagar 15–19
Lördagar 10–12

www.bibliotekfh.se

Välkommen till biblioteket i Nyhamn!

FÖRUTOM BÖCKER kan man låna ljudböcker och DVD-
filmer, läsa två dagstidningar (HD & Svenska Dagbladet) 
samt ett flertal tidskrifter, låna en dator eller kopiera. 
Det finns också fritt wi-fi så man har möjlighet att 
koppla upp sin egen dator.

Välkomna!

Maria Andersson
Filialföreståndare

Pixabay

Karin Malm besö-
ker biblioteket för 
att låna böcker till 
sina barnbarn. 
  
Foto: Lars Ehrsson

Två 
gånger per 

termin erbjuds 
det barnteater på 

biblioteket. 

Foto: Lars Ehrsson

Marias boktips att mysa 
med i vintermörkret

Valdemar i stora skogen – Maria Jönsson (För barn 3–6 år)

Banbrytande bad-ass brudar : 52 kvinnor som föränd-
rade världen – Mackenzi Lee (För barn 9–12 år)

Den sista flickan : berättelsen om min fångenskap och 
kamp mot islamska staten – Nadia Murad  
Författaren tilldelades Nobels Fredspris i år!

Darktown – Thomas Mullen 
Hyllad kriminalroman som skildrar rasismen i den amerikanska 
södern
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Namnet Eleshult skrevs 1491 Elysholt 
och har troligen uppkallats efter någon 
som hette Elef, Eluv, Elev eller Eliv. Om-
rådet har bestått av tre gårdar, nr 1, 2 
och 3, ursprungligen omfattande 213 
tunnland. Nr 1 och 3 tillhör Krapperup.

RUNT BYN finns flera fornminnesbeteckningar, märkta 
(R) på kartan, och det har säkert bott människor här 
sedan stenåldern. Flera flintverktyg har påträffats i 
området.

ELESHULTS BY består idag av sex fastigheter längs Eles-
hults byaväg. De är avstyckade från gården Eleshult 2:1 
som låg ungefär där Lindegården ligger nu. 

LINDEGÅRDEN ÄR den äldsta avstyckade fastigheten och 
inrymmer Håkan Wards gårdsbutik. Delar av bonings-
längan är troligen från 1700-talet. Årtalet 1764 finns 
ristat i en bräda.  
En major Kurt Rundgren byggde 1940 en funkisvilla 
öster om gården. Han hade varit major i belgiska främ-
lingslegionen i Belgiska Kongo.  
Under åren 1963 – 1969 ägde författaren Olle Länsberg 
gården, villan samt ytterligare en gård, som låg där 
Ingemar Nilsgården står idag. Olle Länsberg odlade 
potatis och eterneller. Han sålde 1969 en del av fastig-
heten till lantbrukaren Berdin Ward. Den andra delen 
köpte bankdirektör Ingemar Nilsson.

INGEMAR NILSGÅRDEN. Gården som låg på Nilssons 
fastighet hade ägts av hattmakare Segerfeldt, som ut-
bildat sig i England och drivit hattfabrik i Helsingborg. 
I Eleshult ägnade han sig åt trädgårdsmästeri. Äldre 
personer minns kanske sonen Douglas, som sålde grön-
saker på torgen i Höganäs. Deras svårt nedgångna gård 
revs av Länsberg 1968/69 och 1972 uppfördes Ingemar 
Nilsgårdens byggnader. 

HONUNG – KERAMIK. Väster om Håkan Wards gård 
ligger en villa som uppfördes vid 1800-talets slut. Katha-
rina Pihl var första ägaren. På 1900-talets mitt bodde 
mångsysslaren Otto Lindau där och hade bl a biodling.  
1974 köpte familjen Jungermann fastigheten. Konstnä-
ren Brita Mellander-Jungermann hade keramikverkstad 
i en mindre byggnad på tomten fram till 2015, då fastig-
heten på nytt bytte ägare. 

ELESHULTS BY – sex hus vid byavägen
BYARNA RUNT NYHAMN,  del  5

Eleshults byaväg

(  )

N
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MINSTA FASTIGHETEN i byn avstyckades 1896 från Eles-
hult 2, och Karl Olsson och Kristina Bengtsson var de 
första ägarna. På 1960-talet bodde Olle Länsbergs mor 
där, och har sedan bytt ägare några gånger.

LÄRARVILLA. Villan som heter ”Solhem” ligger på 
fastigheten 2:7. Tomten såldes 1908 till skolläraren Per 
August Jönsson och hans hustru Amanda Georgina. 
1910 uppfördes byggnaden av byggmästare Högfält, 
som satt sin prägel på många hus i bygden med sina 
”ögonbryn” över fönster och speciella hushörn.  
I villan finns bevarad en kakelugn vars ugn är gjuten 
på Höganäsbolaget ca 1910. Per Augusts son, skollärare 
Fritz, med hustru Sigrid, övertog huset ca 1958. 1969 
förvärvade ytterligare ett lärarpar fastigheten. Under 
Fritz Jönssons tid hölls åtskilliga musiksalonger i huset.
 
HÄXAN BOEL. I Eleshult nr 1 bodde bonden Giödmar 
Gunnarsson och hans hustru Boel Persdotter. En dag 
kallades Boel till sin systerdotter som skulle föda. Allt 
gick bra och troligtvis firade man det med någon dryck. 
På vägen hem gick hon vilse. Kom till gamle Kulla-
gård. Kläderna i oordning och med våta fötter och blöt 
kjortelfåll. Fick hjälp hem. Sen gick ryktet. Det var ju 
skärtorsdag. Häxor flög då till Blåkulla = Kullen. Pastor 
Eric Sinius i Brunnby anmälde då Boel för häxeri. Hon 
kallades till tinget i Mörarp. Där var Hindrich Hammar-
berg, ”Stenbocks kurir”, häradsdomare. Han frikände 
så småningom Boel. Häxor flyger, de blir inte våta om 
fötter eller kjortelfåll. Året var 1726.

KROG OCH KYRKSTIG. I byn ska, enligt obekräftade upp-
gifter, ha funnits en krog, men var eller när är okänt.
Man tror, att när Nyhamnsborna skulle gå till Brunnby 
kyrka tog de vägen genom Eleshulta by.

Foto: Lasse Ohrlander

Brita Mellander-Jungermanns keramikkonst, och flintverktyg upp-
hittade i trakten.                                             Foto: Lasse Ohrlander

I Håkan Wards gårdsbutik finns grönsaker till försäljning.              
                        Foto: Lasse Ohrlander

ANDRA ELESHULT. Det är inte bara längs Eleshults byaväg 
fastigheterna har beteckningar Eleshult. Kullabygdens 
keramik, Peter Nilsson, har sin verksamhet i Eleshult nr 
3. Parallellvägen till 111, förbi skolan och ICA Skeppet 
söderut genom Nyhamnsläge, heter Eleshultsvägen.

                           Eva Nilsson  

                    Lasse Ohrlander

Alla fastigheter öster om 111:an har fastighetsbeteckning Eleshult. 
Dessutom finns Eleshults Samfällighetsförening som omfattar  
“Fiskvägsområdet”.                                                          Reds. anm.
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Bengtssons optik
OPTIKERN NÄRA DIG.

I samarbete med ögonläkare och med toppmodern
utrustning, erbjuder vi dig det du behöver

SUZUKI SWIFT 1.2
MED CROSSOVERPAKET

  161.900:-*

FÖRST TILL KVARN

VINTERHJUL 
PÅ KÖPET!
VÄRDE 9.900:-**

Sportigare look hos TH Bilgruppen
NYA SUZUKI SWIFT CROSSOVER
Swift är laddad med utrustning redan i grundutförandet. Med vårt crossoverpaket får du ännu mer. 
Vad sägs om svarta hjulhuskanter, aerolist på dörrarna, svartlackerade specialfälgar och takvinge. 
Allt till riktigt bra paketpris. Swift Crossover, ger dig en sportigare look till ett värde av 33.000:-
ORD. PRIS MED PAKET 182.900:-. SPARA 21.000:- 

Florettgatan / Mörsaregatan 10, Helsingborg. Öppet: mån – tors 9 –18, fre 9 –17, lör 11–14, Telefon: 042-16 50 50. www.thbilgruppen.se

Bränsleförbr. bl. körning 4,0-4,9 l/100 km. CO2 90-110 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. *Swift 1.2 grundpris 149.900:-, utrustning ingår till ett värde av 33.000:-. ** Vinterhjul på alufälg. Gäller vid köp av Suzuki 
Swift 1.2 med crossoverpaket för de 10 först tecknade orderna. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Bilen på bilden är extrautrustad.
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Härlig sommar som strandfogde, inte 
minst för att det varit höga vattentempe-
raturer. Det har varit många som nyttjat 
vår närhet till havet och vår fina brygga i 
sommar eftersom det varit så varmt. 

JAG HAR HAFT mer att göra, mycket skräp att plocka, 
fulla soptunnor och fullt med sand på bryggan. 

JAG TYCKER ATT det är jätteroligt att så mycket männi-
skor från Nyhamnsläge, men också besökande, samlas 
vid bryggan för att ta sig ett dopp.

VI FÅR TA med oss känslan av sommaren in i den kyliga 
och mörka vintern och se fram emot nästa år!

Ester Blandford
Strandfogde

Sommaren har varit underbar! 

Ester har varit byföreningens 
strandfogde de två senaste 
somrarna, och skött uppgiften 
briljant.  
Tack Ester!

Otto Fougstedt och Vera Blandford.           Foto Christian Blandford

Rum i kontorsfastighet vid 
hamnen i Nyhamnsläge

Uthyres rum på 32m2 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.

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. 

Nu skall du hålla till vänster när du går på 
en gemensam gång- och cykelbana!

Det är 7:e kapitlet 1 § i Trafikförordningen som har 
ändrats och gäller från och med den 15 oktober 
2018. Men ingen fotgängare kommer att få böter 
om man går på fel sida, utan istället vill den nya 
lagen underlätta för gående och cyklister att 
samarbeta på de gemensamma gång- och cykel-
banorna.

NY LAG FÖR FOTGÄNGARE
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SALONGEN FÖR HELA FAMILJEN

JAG HAR ÄVEN KVÄLLSÖPPET TISDAGAR & TORSDAGAR. 
VÄLKOMMEN ATT BOKA EN TID!

ÖPPET
TISDAG - FREDAG

EFTER TIDSBOKNING

RING 
042-34 46 61

Krapperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE

www.jennysharvard.se

@jennysharvardnyhamnslage

Jennys Hårvård

Vi har fått en ny medarbetare, tandläkare Lars Fex,  
så nu finns det möjlighet att ta emot nya patienter,  

både vuxna och barn

Tandläkaren i Nyhamnsläge

Vi utför allmäntandvård och  
implantatbehandling 

Välkomna!
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Eleshultsvägen 16, 263 75 Nyhamnsläge
0703-88 99 55 • hakan@varmeservice.se • www.varmeservice.se

Mitt namn är Håkan Palmqvist och driver 
Palmqvist´s värmepumpsservice AB.

Vi servar alla märke och  modeller på värmepumpar och 

vi har många års erfarenhet.När ni anlitar oss, så ska det 

alltid kännas tryggt och att det blir service med kvalité.

Installation - Service - Underhåll

En värmepump behöver precis som annan mekanisk-/teknisk 
utrustning, en funktionskontroll/service med jämna mellanrum. 
Precis som du gör service på bilen mm.

Vi utför funktionskontroll/felsökning
på jord/bergvärme, luft/vatten, 
frånluft, luft/luft.  Alla ledande
märke, IVT, Bosch,  Carrier,
CTC, Nibe, Sanyo och Panasonic m � .

Funktionskontroll 
fr 1095:- inkl.moms

Priset gäller luft/luft

Bosch Compress 5000
från 16.900:-
inkl. moms  & standard
installation  (efter ROT).

Bosch Compress 5000
från 
inkl. moms  & standard
installation  (efter ROT).

Installation - Service - Underhåll

Bosch Compress 5000

installation  (efter ROT).

Glöm inte se över 
er värmepump!

När byföreningen bjöd in för att få hjälp 
med att ta in badbryggan hade vi inte 
räknat med att stormen Knud skulle 
hörsamma oss. En vecka före utsatt tid 
svepte han in över vår strand och stöka-
de till vår brygga. 

LÖRDAG MORGON den 22 september låg flakar (trall-
sektioner) spridda på stranden och uppe på bryggan, 
upptryckta lite härs och tvärs. Bryggänget fick rycka 
ut och gräva fram dem under all tång och sand som 
lagt sig ovanpå. ”Pensionärstrappan” (den inre trap-
pan) hade slitits loss och låg på havsbottnen. Flytande 
bänkar bärgades.  
Flotten låg som väl var redan iland sedan tidigare. 

FÖLJANDE LÖRDAG plockades resterande bryggdelar in 
för vinterförvaring, som planerat. En inspektion visade 
att bryggans stomme ser ut att ha klarat sig undan 
skador. Som utlovat serverades kaffe, korv, m.m. till de 
som samlats för att hjälpa till.

TACK ALLA NI som gör insatser för att flotten och bryg-
gan hanteras och sköts om! 

Nyhamns Byförening

Bryggans stomme ser ut att ha klarat sig efter stormen Knud, men 
till nästa säsong krävs en del reparationer på flakarna. 
Foto: Martin Bergenström.

Ovälkommen ”hjälp” med att ta in badbryggan

Stormen Knud 21–22 september blev lugnare  
än befarat i Skåne, inte ens en storm faktiskt.  
På Hallands Väderö uppmätes som mest 22  
sekundmeter i byarna, vid storm är vindhastigheten 
24,5 – 28,4 sekundmeter.



#2 18

18

Redan i tonåren bestämde sig Mikael 
Andersson för att gå till sjöss. Efter stu-
dier på sjöbefälsskolan och några år i 
handelsflottan hamnade han i yachtbran-
chen. Ett jobb som fört honom till många 
platser runt om i världen och som kan 
tyckas glamoröst. Nu har han skrivit en 
bok som han hoppas ger en mer nyanse-
rad bild av jobbet.

KULLABYGDEN HAR ALLTID varit ”hemma” för Mikael, 
trots att han är född och uppvuxen i Malmö. 
– Jag kände mig egentligen inte som Malmöbo när jag 
var grabb, för jag hade mina bästa kompisar i Arild där 
vi hade hus nere vid hamnen. Familjen var i Arild hela 
somrarna och nästan alla helger på vinterhalvåret, och 
det var några av mina sommarkompisar också. Jag hade 
mer gemensamt med dem än med mina skolkamrater i 
Malmö, berättar Mikael.

I ARILD VAR det mycket segling på 60- och 70-talen. När 
Mikael var 7 år gick han i Segelsällskapet Sjöhästens 
seglarskola, och sedan blev det mycket jollesegling. 
Han hade en egen Moth som hette Xantippa, men seg-
lade också Mirror, 420 och 505.

MIKAEL BERÄTTAR ATT han redan i i trettonårsåldern 
fick idén att gå till sjöss. 
– Men när jag berättade det för mina föräldrar låg de i 
princip ner på golvet och skrattade! Till saken hör att 
jag i den åldern var ganska liten och klent byggd, därav 
deras munterhet. Men jag växte till mig under tonåren 
och hade redan då en plan för vad jag ville syssla med, 
det blev lite som ett kall för mig. 

EFTER NIAN GICK Mikael på sjömansskolan i Malmö, 
och när skolavslutningen närmade sig kom några 
svenska rederier till skolan för att värva personal till 
sina fartyg. 
– Alla elever som gick ur skolan fick jobb, berättar Mi-
kael. Jag var mest sugen på Broströms rederi i Göteborg 
och de linjer de hade över hela världen, men de be-
sökte inte skolan. Det gjorde mig lite sur, så jag ringde 
upp personalchefen och klagade på deras frånvaro, och 
det tog visst skruv för jag fick tid för en intervju hos 
rederiet i Broström-huset, Packhuskajen 4. 

En yachtie berättar

MIKAEL FICK ANSTÄLLNING i manskapsbefattningar på 
däck och seglade sedan i Broströms fartyg, mest i trafik 
mellan Europa och Asien och på Stilla havet, till i bör-
jan av 80-talet. Efter ett års studier på sjöbefälsskolan i 
Göteborg och tillräckligt många sjömånader inseglade 
kunde han ta ut en styrmansbehörighet. 
– Men ganska snart fattade jag beslutet att ”komma 
närmare vattnet” så jag sa upp mig och gjorde min 
militärtjänst istället. Jag visste att militären skulle jaga 
mig tills jag var 27, så det var lika bra att få det gjort. 
Så jag blev underbefäl i Karlskrona och körde flottans 
bogserbåtar och passbåtar, och samtidigt hade jag lön 
som seglingslärare och navigationslärare. Jag hade det 
jättebra, det var bästa tiden i mitt liv!

EFTER LUMPEN FORTSATTE Mikael sin karriär efter 
devisen ”närmare vattnet” genom att tillsammans med 
ett par vänner starta ett företag i Helsingborg som sålde 
windsurfingbrädor och annan seglarutrustning. 
Första steget in i yachtbranchen kom genom ett slump-
artat möte med en kompis på Fahlmans konditori i 
Helsingborg. Mikael fick tips om en svensk segelbåt 
som låg i Danmark och behövde en skeppare för en 
resa över till Västindien. Mikael fick jobbet, och snart 
blev det fler uppdrag av samma karaktär. Båtar som 
behövde levereras från varv till köpare, från köpare till 
köpare eller förflyttas från en klimatzon till en annan. 
– 1986 fick jag jobb i Poseidon, ett företag som hyrde ut 
segelbåtar, och jag fick en Benetaeu 46 för leverans från 
Råå till Turkiet. Där träffade jag Monika och sedan dess 
har vi hängt ihop.

POR TRÄT TE T

Mikael utanför Nyhamnsläge i sin snipa Bellatrix, döpt efter den 
första stjärnan han ”tog ner” med sextant under sin tid i handels-
flottan.                                                    

Foto: Monika Pennekamp
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I SLUTET AV 80-TALET tog Mikael steget från segelyach-
ter till motoryachter. 
– Lurssenvarvet i Tyskland anställde mig sedan som 
kapten på yachten Be Mine som just skulle byggas, och 
Monika började några månader senare när båten leve-
rerades. Hittills har vi jobbat tillsammans i 8 privatägda 
motoryachter, jag som befälhavare och Monika som 
purser, och vi har fått se många vackra och spännande 
platser runt om i världen. Sedan 2011 är vi tillbaka 
ombord på Be Mine.

1993 HADE FÖRÄLDRARNA sålt huset i Arild och Mikael 
började så smått längta efter ett eget boende i Kullabyg-
den. 

M/Y Be Mine under besöket i Alaska, midsommar 2015. Sommaren 2012 var hon på besök i våra farvatten och låg uppankrad utanför 
Nyhamnsläge under några dagar. Hon är byggd 1991 av Lurssen Yachts, är 40.33 meter lång och har en maxfart på 14 knop.

– Jag var ju inte på hemmaplan så ofta att jag kunde 
ha koll på husmarknaden, så jag bad mamma att hålla 
utkik efter lämpliga objekt norr om en linje Höganäs–
Jonstorp. En dag ringde mamma och tipsade om ett hus 
i Nyhamnsläge, och det slog jag till på. Det var alltså en 
slump att vi hamnade just här. 

SEDAN 15 ÅR tillbaka är Mikael och Monika Nyhamns-
bor på deltid. De har sina fasta bopålar i Monikas 
hemstad Wesel i Tyskland, men tillbringar så mycket 
tid de kan i huset på Krapperupsvägen. Bra infrastruk-
tur med en bra affär och goda bussförbindelser, tycker 
Mikael är några av fördelarna med att bo i byn. Och 
dessutom finns här några av de gamla kompisarna från 
uppväxten.

MIKAEL KAN NUMERA lägga ännu en titel till sitt CV: 
författare. Idén till att skriva föddes redan på 80-talet, 
när Mikael fick en fråga på puben i Arild: ”Det verkar 
ju kul att segla i Västindien, men när ska du börja 
arbeta egentligen?” Han bestämde sig då för att någon 
gång i framtiden skriva en bok som skulle ge en mer 
allsidig bild av jobbet och livet i yachterna, inte bara i 
vackert väder med blå himmel utan även i dåligt väder, 
med haverier på utrustningen och möten med jobbiga 
myndigheter i hamnarna.
 
DEN FÖRSTA BOKEN, En yachties födelse, började alltså Mi-
kael skissa på redan under 80-talet, men nu är den klar 
och har givits ut i höst. Den är skriven i romanform 
och han är redan igång med att skriva en uppföljare. 

                                                                 Text: Anders Avén
Mikael Andersson och sambon Monika Pennekamp i Höganäs 
bokhandel.                                                    

Foto: Holger Kamp

Foto: Claudia Asp
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Eken på Axels äng
Om man tar Brisvägen ner mot havet så 
kommer man in i det område av Nyhamn 
som kallas Backarna. Strax innan man 
kommer ner till Ljunghedsvägen så finns 
det en äng med en stor ek på. 

DET ÄR ETT magnifikt träd som för tankarna till en 
“Sparbanksek”. Den står där ensam och stolt och har en 
omkrets, i brösthöjd, om ca 190 cm. Nyligen frågade jag 
några trädkunniga personer hur gammal de bedömde 
att eken är. Några olika gissningar blev det, alla kring 
100–125 år.

FEL, FEL, FEL sade jag; eken föddes 
ur ett litet ekollon vi hittade under 
träden bakom garaget på vårt gamla 
sommarhus. Det tillbringade sin 
barnatid på en fuktig bomullstuss i ett glas i vårt köks-
fönster. Så småningom planterades det i en kruka som 
stod i hundgården och några år senare planterades den 
ut mitt på ängen. Gissa vilket år?

JO, CIRKA 1983 vilket betyder att den inte är 135 år utan 
endast ca 35 år gammal. Tydligen har den optimala 
förhållanden, ingen konkurrens, lagom med vatten och 
näring och har nog goda förutsättningar att fortsätta 
utvecklas under de närmaste 1000 åren till den praktek 
den redan är på väg att bli. Det går bra att klättra i 
trädet men visa det den vördnad och den respekt det 
förtjänar!

Axel Bergenfelt

Foto: Lars Ehrsson
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Arbetar för toleransresa 2019

Kära Nyhamnsbor!
Vi åttondeklassare på Nyhamnsskolan 
tänker åka på toleransresa till Auschwitz 
under hösten 2019. Vi anser att denna 
resa är viktig. För att minnas, för att 
kunna lära av historien och för att und-
vika att den upprepas. Förintelsen får 
aldrig glömmas. 

UNDER FEMTON ÅR valde kommunen att bidra med 
omkring en tredjedel av kostnaden för varje nionde-
klassares resa till Auschwitz. Tyvärr får vi inte detta 
bidrag längre och måste därför samla in alla pengar 
själva. 

VÅRA TVÅ KLASSER med totalt 50 elever räknar med att 
behöva samla in ungefär 150.000 kronor för att resan 
ska kunna bli av. Enligt skollagen måste vi samla in 
pengarna gemensamt för hela årskursen. Skolan är 
avgiftsfri och ingen elev ska behöva stanna hemma på 
grund av att föräldrarna inte har råd att betala deras 
resa. 

HITTILLS HAR VI gjort saker som att sälja rabatthäftet 
Idrottsrabatten, fina kryddor och olivoljor. När den här 
tidningen trycks kommer vi att ha arrangerat ett sam-
tal på Tivolihuset med polska överlevaren Katja Olsson 
som hamnade i Auschwitz vid femton års ålder, lika 
gammal som vi är nu. Det är också vi som har delat ut 
den här tidningen till er. 

FRAMÖVER PLANERAR VI att sälja olika saker, från loppis 
till livsmedel till kläder och kanske kommer någon av 
oss att knacka på just er dörr. Vill ni bidra till vår resa 
kan ni också låta oss hämta era julgranar efter julhel-
gerna. Se annonsen här nedan. 

HA OSS GÄRNA i åtanke om ni skulle få andra idéer om 
hur vi kan samla in pengar till vår viktiga resa. Ni når 
oss via e-postadressen nedan. Vi kommer att klara det 
här!

Vänliga hälsningar,
Klass 8A och 8B

toleransresa2019@gmail.com

Foto: Pål Sommelius

vi hämtar din julgran!

god jul & Tack på förhand!

Klass 8 på Nyhamnsskolan samlar in pengar
till TOLERANSRESA till Auschwitz 2019.

Så här gör du:
* Swisha 50kr till 076-545 62 96 senast 10/1
* Skriv din adress i meddelande på Swish
* Sätt ut julgranen vid soptunnan  
   senast 12/1 kl.08.00

Vid frågor eller önskan om kontant betalning maila toleransresa2019@gmail.com
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Under hela oktober 
har byggnadsställ-
ningar varit resta 
runt Bräcke Mölla. 

De gamla spånen på möllans böle (kropp)  
har blivit i allt sämre skick. Och nu med 
delfinansiering av Sparbankstiftelsen 
Gripen och Länsstyrelsens Kulturmiljö-
enhet har vi fått möjlighet att byta till 
nya spån. 

ARBETET BÖRJADE MED ställningsbygge, som blev för-
senat på grund av regn och mycket kraftiga vindar. När 
vi väl kunde börja riva ner de gamla spånen fann vi och 
Kyrktak Bygg att detta skulle bli ett mycket mer omfat-
tande arbete än vi planerat. På stora delar av kroppen 
har det under de gamla spånen suttit tätspikad tjärad 
lumppapp. Troligen blev detta spikat på undertaket 
när möllan restes på Stattena i slutet av 1850-talet 
efter transporten från Värnamo. Lumppappen var med 
stor sannolikhet ett ytskikt. Senare har man lagt spån 
ovanpå lumppappen. När vi väl började få bort detta 
papp fann vi omfattande rötskador på underliggande 
undertak. Även en del bärande delar har haft rötska-
dor och angrepp av ”envis trägnagare”. Anticimex har 
undersökt och vi har tagit ut borrprov på kärnvirket. 
Bedömningen är att bärande delar klarat sig bra.

VI HAR TILLSAMMANS med Kyrktak lagt ner ett om-
fattande arbete att byta skadat undertak och byta 
rötskadade delar. För att få ett ytterskal som ska hålla 
i många år har vi också plåtskott tak på fönster och 
dörrar samt plåt på fönsterfoder. Runt dörrarna har vi 

klätt med spån. Hela kroppen är sedan klädd med tjär-
doppad furuspån. Med spånen på plats har vi tjärstrukit 
en extra gång. Kyrktak har lagt ner 115 arbetsdagar och 
vi har lagt ner 130 ideella dagar på detta projekt.

NU SER VI fram mot kommande säsong. Hoppas att vi 
träffas på någon av våra öppna visningar, då vi sätter 
segel. Om vinden är tillräcklig så maler vi säd till mjöl. 
Vi bakar bröd på eget mjöl och säljer brödmix. Har du 
tur kan du vinna på våra lotterier, du kan äta en god 
smörgås eller fika med hembakt. 

OCH SJÄLVKLART KAN du beundra vår fina mölla med 
nya spån på bölet, som vi är stolta över att kunna be-
vara  som ett besöksmål och ett landmärke i vår bygd. 

Arbetsgruppen för renoveringen av Bräcke Mölla 
Foto: Peter Sandell

The House of de
sign

Unik butik med över
40 olika varumärken.
- Egen tillverkning
- Gravyr
- Reparationer 
- Köper guld & silver

Du hittar oss även på www.guldshop.com • Välj själv hur du vill betala med            . Fri frakt & gravyr online! 
Höganäs Storgatan 62, 042-34 06 23 • Åstorp Skolgatan 11, 042-599 40

Du hittar oss även på www.guldshop.com • Välj själv hur du vill betala med            . 

Årets smycke 2019
GLAMOUR 
498:-

GIBRAND DESIGN LIMITED EDITION

Stål med kedja 1-300 ex Roséguld på stål 1-100 ex. Guld på stål 1-200 ex 
Numrerade, levereras i presentetui. Design/Guldsmed Mikael Gibrand Höganäs. 

The House of de
sign

Unik butik med över
40 olika varumärken.
- Egen tillverkning
- Gravyr
- Reparationer 
- Köper guld & silver

Du hittar oss även på www.guldshop.com • Välj själv hur du vill betala med            . Fri frakt & gravyr online! 
Höganäs Storgatan 62, 042-34 06 23 • Åstorp Skolgatan 11, 042-599 40

Du hittar oss även på www.guldshop.com • Välj själv hur du vill betala med            . 

Årets smycke 2019
GLAMOUR 
498:-

GIBRAND DESIGN LIMITED EDITION

Stål med kedja 1-300 ex Roséguld på stål 1-100 ex. Guld på stål 1-200 ex 
Numrerade, levereras i presentetui. Design/Guldsmed Mikael Gibrand Höganäs. 

Bräcke Mölla i nya kläder

Omfattande rötskador fanns under de gamla spånen och lumppappen.
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REDAKTION
Anne Avén (redaktör & layout) 
Ann-Margret Nilsson (annonser), Axel Bergenfelt
  
ANSVARIG UTGIVARE
Axel Bergenfelt
 
TRYCK
Indieprints i Höganäs – www.indieprints.se
 
UTGIVNING
2 gånger om året, i juni och december. Delas ut till 
samtliga hushåll och näringsidkare i Nyhamnsläge.  
Finns också som pdf på www.nyhamnslage.nu

ANNONSPRISLISTA

Annonsformat  b x h mm             Pris
1/1 sida (baksidan)  179 x 257 2.200:–
1/2 sida  178 x 120 1000:–
1/4 sida    86 x 120 700:– 
1/8 sida    86 x 58  500:– 
Tidningens format 210 x 297, A4  
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF 

ANNONSERING
Annonsansvarig: Ann-Margret Nilsson, tel 0709–724160
E-post: attarp1319@hotmail.com 

NYHAMNS Byförening

NyhamnsBladetNyhamnsBladet
#2/18

KONTAKTA REDAKTIONEN
Hör gärna av er med synpunkter, idéer, texter & bilder till:
Anne Avén, tel 0763–202011
anne.nyhamnslage@gmail.com

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

www.nyhamnslage.nu

BYFÖRENINGENS STYRELSE:

AXEL BERGENFELT – ORDFÖRANDE
YLVA RUNNSTRÖM

SVERKER INGVARSON
BOJAN KOS

ANN-MARGRET NILSSON
LARS EHRSSON

ANNE AVÉN

SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET
• Medlemsavgiften för 2019: 
 enskild person 119 kr och hushåll 219 kr
• Bidrag till Tångfonden (tångrensning på stranden vid bad-    
 bryggan): valfritt belopp
• Bidrag till Bryggfonden (reparation och underhåll av bad- 
 bryggan): 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!

KONTAKTA NYHAMNS BYFÖRENING
Ordförande Axel Bergenfelt, tel 0734–374244
nyhamnsbyforening@gmail.com
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Skeppet • Nyhamnsläge 
Öppet alla dagar 08–21

maj–september

Följ oss på  
Facebook  

ICA Nära Skeppet

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

LIMOUSIN
Det goda köttet 
från Brunnby finns 
nu på Skeppet
• Närproducerat
• Butikspackat
• Hängmörat

Sunt bondförnuft
handla närproducerat

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.

Öppet alla dagar 08–20


