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

Foto: Lars Ehrsson

GLADA MOTIONÄRER TRÄNAR TILLSAMMANS
På söndagskvällar är det samling vid bryggan i Nyhamn för gemensam träning med ledare.
Man går eller joggar längs stranden, kör intervaller i pulkabacken, använder bryggan och
stenar från stranden för styrkeövningar och avslutar kanske med ett bad. Läs mer på sidan 5.
ZACKOWS MOSSE

sidan
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MER SERVICE
I HAMNEN
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Kära Nyhamnsbor!
När jag skriver detta så är det mitten
av maj och när ni läser det bör det vara
en bit in i juni månad. Just nu bränner
vårsolen från en molnfri himmel, men
vinden är ännu kylig.
LUFTEN SURRAR AV insekter och det är främst bin och
humlor som märks i sitt flitiga arbete att besöka alla
blommor, träd och grödor. Ett viktigt surrande med
tanke på vilken nytta de gör i naturen.
I MITT KORTA vårtal vid Valborg berättade jag om
ett ofta mindre märkbart vårtecken – humledrottningarnas sökande efter en ny boning för en ny säsong.
Inspirerad av en artikel jag läst nyligen berättade jag
lite om hur viktiga humlorna är som pollinatörer och
hur man kan hjälpa dem på traven med enkla medel,
som att sätta ut ett grunt fat med honungsvatten eller
saft så de kan stärka sig i sin
bostadsjakt. På så vis kan man
hjälpa ett humlesamhälle och
då kan de i sin tur pollinera
upp till 100 miljoner blommor,
plantor, grödor och träd under
en säsong, vilket i slutändan
inte bara gynnar humlorna
utan även oss människor.
VILL MAN GÖRA ännu något
mera kan man till exempel, med enkla medel, tillverka
ett bi-hotell, något som gynnar vildbin som även de är
viktiga pollinatörer. Exempel på olika varianter finns
bland annat på Naturskyddsföreningens hemsida.

Foto: Lars Ehrsson

SÅ UT NU och ordna något som gynnar våra surrande
vänner – sedan kan ni bada och lata er i sommarsolen
med gott samvete!
Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns Byförening

Ett klassiskt Möllepensionat
Rum 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
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D E T H Ä N D E R I N Y H AM N

Nytt äldreboende klubbat

Nyhamns framtid

FRÅGAN OM ETT nytt äldreboende i Nyhamn har diskuterats länge i kommunfullmäktige och beslut togs
den 23 maj.
Planen är att en privat aktör skall köpa marken där
den gamla förskolan på Norra Stinsvägen ligger och där
bygga ett nytt äldreboende. Samma aktör skall överta
ägandet av nuvande Nyhamnsgården och omvandla
det till ett trygghetsboende. Om driften av dessa skall
skötas av ett privat bolag eller av kommunens egna
vårdbolag blir en senare fråga.
Redaktionen

INOM NYHAMNS BYFÖRENING finns nu en arbetsgrupp
”Nyhamns Framtid” som har till uppdrag att tillsammans med andra intressenter i byn arbeta fram förslag
som kan förbättra och försköna Nyhamn. Om du har
idéer eller är intresserad av att delta så kontakta byföreningen.
Redaktionen

Byföreningens strandfogdar

Lång väntan på stängd toalett
TOALETTEN VID BRYGGAN har tyvärr varit stängd sedan
i början av januari efter en vattenläcka i en vägg. Skadan drabbade såväl två väggar som golvet och det har
tagit lång tid att torka med värmefläkt. När plastmattan togs bort upptäcktes ytterligare en vattenskada, nu
invid ytterdörren. Det har blivit mycket arbete, och vi
har även passat på att åtgärda skadegörelse och klotter.
Förhoppningsvis är toan öppen igen i slutet av maj.
Axel Bergenfelt

MIDSOMMARAFTON
Nyhamns Byförening ordnar traditionsenligt firande på
ängen vid badbryggan.

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

Foto: Lars Ehrson

VI HETER BELLA Ingvarson och Sam Cronberg och är
strandfogdar under sommaren. Det innebär att vi ska
hålla bryggan och stranden fri från skräp och kolla
badtemperaturen. Bella går ut 4:e klass och Sam går ut
7:e klass till sommaren. Under sommarlovet planerar vi
att bada mycket och äta mycket glass. Därför hoppas vi
på en varm och solig sommar!
Bella och Sam

Exteriört & Interiört
Inspiration, idéer, skisser till ditt projekt
Ritningar, bygglov

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

Alla är varmt välkomna!

Brunnby FFs stora LOPPIS
Söndagen den 21 juli
VÄLKOMNA!

Sillakvällar
Föreningen Hamnens Vänner inbjuder till
sedvanliga sillakvällar i Nyhamnsläges hamn.

Lillaskärsvägen 4, 263 75 Nyhamnsläge
0707-25 30 90, lars@ljungbergs-id.se

Traditionen fortsätter även sommaren 2019.
Läckra sillamackor, grillad korv,
kaffe med hembakat och lotterier.
Alla fredagar 28 juni–23 augusti, kl 18-22.

Alla är välkomna!
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Bodrömmar för livsnjutare

Tandläkaren i Nyhamnsläge
Vi har fått en ny medarbetare, tandläkare Lars Fex,
så nu finns det möjlighet att ta emot nya patienter,
både vuxna och barn

Vi utför allmäntandvård och
implantatbehandling
Välkomna!
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Häng med och träna på stranden!
Tråkigt att träna själv, eller hur? Ett gäng
glada motionärer brukar ses vid bryggan
i Nyhamn på söndagskvällarna under
sommarhalvåret för gemensam träning.
Vill du vara med?
LOTTA KORTHS KOM med idén att träna i grupp. Hon
har en bakgrund inom kampsport och försöker även
hålla igång genom ridning, yoga och hundpromenader.
Ulrika Ingvarson hakade på vid starten för ett år sedan.
Hon har tidigare varit gruppträningsinstruktör men
motionerar idag främst genom att spela padel.
TRÄNINGSGRUPPEN ANVÄNDER FRÄMST kroppen som
redskap.
– Vi går/joggar längs stranden och vi tar hjälp av bryggan och bänkar för att utföra olika styrkeövningar.
Stenar från stranden används som vikter och pulkabacken är utmärkt för intervallträning, säger Ulrika.
DET VIKTIGA, BETONAR Lotta och Ulrika, är att alla oavsett träningserfarenhet kan vara med. Hittills har Lotta
och Ulrika turats om att leda passen men om någon
annan med träningsbakgrund vill ansluta så är man välkommen att hjälpa till att leda den i dagsläget ganska
lilla gruppen då och då.
I DEN OFFENTLIGA facebookgruppen Träning Nyhamnsbryggan finns information om tid och plats och där kan
intresserade stämma av att träningstillfället faktiskt
blir av då väder och vind ibland kan vara utmanande.

Martina Andersson följs av Ulrika Ingvarson och Ylva Tidblom Ehrsson.

– FÖRUTOM SJÄLVA TRÄNINGEN så passar vi även på att
njuta av den vackra omgivningen och av att vara ute i
friska luften. När vattentemperaturen tillåter så svalkar
vi oss med ett bad efteråt, berättar Lotta.
ALLA SOM ÄR sugna på att träna är varmt välkomna att
vara med på söndagarna, avslutar Lotta och Ulrika.
Ulrika Ingvarson
Foto: Lars Ehrsson

FAKTA
VAR
Vid bryggan i Nyhamn
NÄR
Kl 19 – 20 på söndagar
KONTAKT Via facebooksidan Träning Nyhamnsbryggan
KOSTNAD Gratis
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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.

Liljegatan 1, 163 33 Höganäs
Telefon 073-318 51 98

•
•
•
•
•
•

Full elbehörighet
Godkänd för F-skattsedel
Fri konsultation
Fri offert
Rotavdrag
Goda referenser

Robotgräsklippare.
Få vinterservice och
förvaring gratis.

Öppettider:
Robomow robotgräsklippare – Bäst i test! Köp din robot
innan den 1/6 och få vinterservice/förvaring på köpet.
Vi hjälper till att hitta lämplig robot till just din gräsmatta.
Ring 0703 207 108 eller maila till info@renfast.nu

Vardag
Lördag
Söndag

7 - 18
8 - 15
Stängt

HYR SLÄP NÄRA DIG

annons_86x120.indd 1
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Erfaren amatör ställer ut igen
I sommar är det dags igen för Björn
Malm att ställa ut sina målningar. Det är
tre år sedan han hade utställning i Mölle
Stationshus senast, och det är dit han
återvänder i sommar.
VI TRÄFFAR BJÖRN hemma i villan i Nyhamn där han
har sin ateljé. Här är fullt av nya och gamla alster och
Björn säger att han i stort sett är klar med de cirka 30
tavlor som skall med till Mölle. Motiven är natur, blommor och växter i härliga färger och det syns att han
målar på känsla.
FÖRR VAR MOTIVEN ofta hav, strand och stenar. Ransvik
och Mölle fälad var då favoritplatser dit han tog med
sitt staffli och lät sig inspireras, berättar Björn. Men den
perioden är över, nu är det den egna trädgården som
inspirerar.
BJÖRN SER FRAM emot veckan i Mölle Stationshus. Han
brukar ta med sig staffli och målarmaterial när han
ställer ut.
– Det ser trevligt ut och besökarna blir mer avslappnade om jag är lite upptagen medan de tittar. Många
turister som kommer in frågar om saker och Björn kan
berätta en hel del om trakten.
– Jag är lite av en turistinformatör, skrattar han.
BJÖRN ÄR VÄL bekant med Kullaberg sedan åren som
väderobservatör på Kullen. Då bodde han med familjen
intill fyren och var anställd av SMHI. Var tredje timma
dygnet om rapporterade han in temperatur och nederbörd. När mätningarna automatiserades 1996 flyttade
Björn och familjen till Nyhamn, och väderstationen

Björn Malm förbereder sin 23:e konstutställning sedan 1983.

fick följa med till trädgården.
– Jag har en liten arvodesanställning hos SMHI och
läser av temperatur och nederbörd varje dag och rapporterar in en gång i månaden.
I ARTON ÅR jobbade Björn sedan på Mölle Golfklubb
som banskötare. Efter pensioneringen för fem år sedan
har han fått mer tid till sitt måleri, men lägger också
ner många timmars arbete i den fina trädgården.
Vi önskar Björn lycka till i Mölle i sommar!
Anne Avén
Foto: Lars Ehrsson

BJÖRN MALM I MÖLLE STATIONSHUS
Vernissage den 6 juli klockan 13.00
Utställningen pågår 6-12 juli
Lördag – torsdag 13.00 – 18.00
Fredag 13.00 – 17.00
Björn målar oftast i olja, men någon gång också i akvarell.
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Vi hälsar alla våra
kunder välkomna
till vår nya lokal
i höghuset utmed
Storgatan

Storgatan 78
Höganäs

Vi öppnar
torsdagen den
4 april

042-34 11 12
Måndag–Fredag 10–18
Lördag 10–15
Söndag 10–13

 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

 Butiken är välfylld med
snittblommor,
pelargoner,
krukvårblommor, pencéer,
vårlökar,
växter,
krukor,
ljuslyktor och
tulpaner,
snittblommar,
krukor,
mycket
annat.
ljuslyktor
och mycket annat

 Kvalitet, stort utbud och
bästa servicen hos oss

Bengtssons optik

HELT NYA MAZDA3

OPTIKERN NÄRA DIG.
I samarbete med ögonläkare och med toppmodern
utrustning, erbjuder vi dig det du behöver

Helt nya Mazda3 visar vägen för en ny generation bilar från Mazda — ännu
smartare, säkrare och mer soﬁstikerade. Med vässad teknik, körkänsla och
fokus på kvalitet i varenda detalj är nya Mazda3 en stark utmanare i klassen.
Låt känslan avgöra efter en provtur.

Pris från: 229 900 kr
Privatleasing från: 3 295 kr/mån
Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 6,3-6,7, NEDC korr: 5,2-5,6. CO2, g/km. WLTP: 142-152.
NEDC korr: 119-128. Miljöklass: EU 6d temp. Tioårsgarantin innefattar: 3 års fabriksgaranti
samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. Privatleasing: 36 mån, 4500
mil inkl service. Skatt, försäkring och avg. tillkommer.

TH Bilgruppen AB
Florettgatan/Mörsaregatan 11
254 67 Helsingborg
www.thbilgruppen.se
Möllekuriren nr 1 • 2019
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Nyhamnselever har nått insamlingsmålet!
stått för fikaförsäljning på
Naturskyddsföreningens
klimatmässa, sålt Energy Aid,
sålt våfflor och hållit i ett lotteri på Ryds marknad. Vi har
också pantat enorma mängder
av Nyhamnsbornas burkar och
flaskor. Dessutom har Brunnby
församling gett oss ett generöst bidrag på 10 000 kronor.
PRECIS INNAN DENNA tidning
skulle gå i tryck fick vi det
glädjande beskedet att Olof
Palmes minnesfond beviljat
oss ett bidrag på 70 000 kronor. Allt vårt hårda arbete har
alltså lönat sig och vi har nu
nått vårt mål!
Foto: Pål Sommelius

Hej igen kära Nyhamnsbor!
Som en del av er kanske läste i artikeln
vi skrev i förra årets tidning så har vi i
årskurs 8 på Nyhamnsskolan samlat in
pengar för att nu till hösten i nian kunna
åka på toleransresa till Polen och besöka
de två koncentrationslägren Auschwitz
och Auschwitz-Birkenau. Totalt är vi 49
elever och 5 lärare som ska resa iväg.
EFTERSOM DETTA ÄR en väldigt viktig resa för oss har
vi arbetat hårt sedan september 2018 för att göra den
möjlig. När förra numret av den här tidningen delades ut hade vi precis börjat insamlingsarbetet. Nu,
ett halvår senare, har vi lyckats tjäna in 160 000 kr.
Det innebär att vi har alla pengar vi behöver och att
insamlingsarbetet är färdigt. Resan kommer att bli
verklighet!
FÖR ATT FÅ ihop dessa pengar till resan har vi arbetat hårt. Vi har sålt två omgångar av idrottsrabatten,
delat ut Nyhamnsbladet, sålt kryddor, ordnat ett
samtal med överlevaren Katja Olsson på Tivolihuset
i Höganäs, gått luciatåg på Mölle krukmakeri, samlat
in och transporterat iväg folks gamla julgranar; vi
deltog i minneshögtiden för Förintelsens offer då vi
fick in flera bidrag; vi har sålt kläder för Newbody,

MÅNGA SOM TIDIGARE rest med sina klasser till ett
koncentrationsläger har berättat att toleransresan är
den viktigaste resa de någonsin gjort. Alla familjer åker
kanske inte heller till en sådan mörk och sorglig plats
på sin semester. Det är väldigt svårt att få en bild av vad
som hänt och hur många människor som blev mördade, genom att läsa siffror. Resan kommer att göra allt
mycket mer verkligt och konkret. Väl på plats kommer
vi att få en större förståelse för alla otänkbara hemskheter som pågick där, även om vi bara får se delar av
Förintelsens omfattning. Vi vet att det är omöjligt för
någon som själv inte genomlevde Förintelsen att förstå
vad som inträffade. Men vi vill försöka.
Olga Sohlman Sommelius, 8B
toleransresa2019@gmail.com

Tack

alla ni sponsorer som på olika sätt bidragit till vår insamling
Brunnby församling
Bräcke lyft & transport
Eric Ruuth
Fritzell
Föreningen Shalom
Highnose Agency
Höganäs Drejeri
Höganäs saluhall
Ica Kvantum
Ica Skeppet
Katja Olsson, överlevare
Kullabygdens vanilj och choklad

Kullasläp
Miss E i sykokongen
Mölle Krukmakeri
Naturskyddsföreningen
Nyhamns Byförening
Nicole Löv, författare
Olof Palmes minnesfond
Per i Viken
Restaurang Bryggan
Sagabiografen
Tokio Sushi
Ulf Eriksson, konstnär
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En riktig bokhandel, riktigt nära.

Böcker är sköna fysiska föremål som man gärna är nära och helst måste ta i. Innan man bestämmer sig, alltså.
Hos oss hittar du tusentals titlar i vad vi tillsammans med det du behöver till kontoret, kallar fullsortiment.
Författarmöten, Fredagar med Ellen och andra evenemang är också inslag som ligger oss nära. Och så kaffe
förstås -–riktigt
riktig kaffe. Välkommen. Riktigt varmt välkommen!
Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Mån– fre 10 –18 och lör 10 –15.

Glöm inte se över
er värmepump!
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 fl.

Funktionskontroll
fr 1195:- inkl.moms
Priset gäller luft/luft

Bosch Compress 5000
från

16.900:-

inkl. moms & standard
installation (efter ROT).

Installation - Service - Underhåll
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.

Eleshultsvägen 16, 263 75 Nyhamnsläge
0703-88 99 55 • hakan@varmeservice.se • www.varmeservice.se
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Du kan även handla från vårt lager på
Eleshultsvägen 33 i Nyhamnsläge

NY BOK

Om havets män och fiskets vedermödor
Mer än 400 000 svenskar har fiske som
sin dominerande fritidssysselsättning.
Sportfisket är en folkrörelse och fisketurismen omsätter miljarder. Drygt tusen
personer har fisket som sitt yrke. De som
fiskar är oftast män. Varför? Varför tycker män så mycket om att fiska?
MED DENNA FRÅGA malandes i sitt huvud började
Torben Brattström sin skrivarresa för fyra år sedan. Det
blev en lång resa som ledde till hans egen berättelse
om sin relation med havet, båtar, män och fiske.

Boken gavs ut i april
på Ord&visor förlag
och finns att köpa i
bokhandeln och på
nätet.

BOKEN SKILDRAR SPÄNNANDE möten mellan havets
män och fiskets vedermödor. Den berättar om glädje,
sorg, slit och drömmen om den stora fångsten som är
drivkraften bakom alla fiskares ansträngningar i en
farlig och utsatt arbetsmiljö.
EN TIDIG PASSION för havet har präglat Torbens liv.
Redan innan han var simkunnig utforskade han
det som fanns under vattenytan. Under somrarna i
Lerhamn prövade han på sjöfarandet, först på en hemmabygd flotte och senare med egen jolle.
SOM SEXTONÅRING GICK han till sjöss som befälselev i
Svenska Handelsflottan och fick ett tufft bemötande i
sin första båt. Med nästa båt, M/S Stureholm, korsades
Atlanten och det blev sex lyckliga månader ombord.
TORBEN UTBILDADE SIG så småningom till lärare men
längtan till havet och drömmen om att fiska och vara
på sjön drog honom från skolsalen. Trettio år fyllda
började han som däcksman på trålaren Vågspel från
Göteborg. Sedan blev det makrillfiske på Skagerak,
sillfiske på Skälderviken och kräftfiske med egen båt på
Marstrandsfjorden.

TIDIGT BESTÄMDE HAN sig för att försöka förstå livet på
bottnen där de trålade och gick i början av 1980-talet
en kurs i marinbiologi vid Göteborgs Universitet. Han
blev sedan en av de pionjärer som introducerade det
idag så livaktiga burfisket efter havskräfta i Bohuslän.

”

Min nyvunna kunskap fick mig
tidigt att reflektera över vår bottentrålning och dess effekter.

”

TORBEN BERÄTTAR MÅLANDE om fiskare han mött,
deras syn på fiskandet, och om konflikter och rävspel
fiskare emellan. Man får följa hans många försök att
fiska havskräfta med burar innan han lyckas, och den
gång han fick chansen att som enda båt i hela Bohuslän, i dåligt väder, landa en storfångst.
FÖR SNART TRETTIO år sedan flyttade Torben med sin
familj till Lerhamn. Livet som yrkesfiskare lämnade
han bakom sig, men intresset för fiske och båtar har
fortsatt vid sidan om arbetet som lärare.
Tillsammans med vänner startade han föreningen
Kullens Skutseglare som med skolfartyget T/S Valkyrien, med hemmahamn i Höganäs, arrangerar
skolseglingar, lägerseglingar och charterseglingar.
Idag har han, tillsammans med sin fru, en stor och
modern segelbåt som är rustad för framtida äventyr på
havet.

Torben Brattström på sin releasefest i Lerhamn. Foto: Kristina Källén

Anne Avén
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I Bräcke frodas företagsamheten
Från början utgjordes Bräcke, strax nordost om Nyhamnsläge, av ett tiotal gårdar
samlade kring den gård som nu är Kullabergs Vingård. Vid markskiftena i början
av 1800-talet flyttades alla byggnader
utom “huvudgården” ut till andra delar
av byns marker.
Idag är Bräcke en livaktig del av Kullahalvön med flera företagsamma verksamheter och besöksmål.
BRÄCKE OMNÄMNS REDAN 1316 och avgränsas (på ett
ungefär i alla fall; svårt att fastställa exakta gränser, om
de alls finns) av Lyckerisvägen, Krapperups kyrkoväg,
Lunnabjärsvägen, Zackows väg och väg 111.
HUVUDGÅRDEN, SOM EN tid innehades av den tidigare ordföranden i kommunstyrelsen Christian
Nilsson, ligger vid Killevreed dvs där Bräcke Lid möter
Lyckerisvägen och samtidigt svänger skarpt. Varför
“Killevreed”? Jo, vid kröken låg förr Bräcke källa och så
“vred” sig ju vägen just där.
BRÄCKE KÄLLA BÖRJADE antagligen användas som
hälsokälla omkring 1687 och dess vatten ansågs kunna
bota olika sjukdomar som bl.a. gikt och andra “skröpligheter”. Folk från bygden vallfärdade dit med sina
olika krämpor och platsen tilldrog sig allt större intresse, särskilt på midsommarafton. Efter att ha stärkt
sig av källans vatten, och måhända av annat “vatten”
också, firades midsommar med mycket stoj och glam.
FOLK KASTADE ÄVEN mynt, till en början i källan, men
senare i en “fattigstock” som anordnades vid källan.
Mynten samlades årligen ihop och gavs till Brunnby
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kyrka, bl a för att köpa böcker till församlingens ungdomar. Fattigstocken finns att beskåda i Brunnby kyrka.
Källvattnets helande styrka började avta kring 1750 och
den lämnades så småningom alltmer åt sitt öde.
BÖNDERNA I BRÄCKE ansökte på 1760-talet hos Kunglig Majestät om att få hålla marknad på samma plats,
vilket beviljades 1771. Marknaden hölls förmodligen
på midsommarafton, då det ju ändå var mycket folk på
plats, trots att tillståndet egentligen gavs för en marknad i december, vilket bönderna i Bräcke inte tyckte
var bra. Mest såldes fisk och trävaror. Tillståndet drogs
in efter 30 år alltså 1801, kanske till följd av att man
lagt marknaden i juni snarare än i december och att
detta efter lång tid uppmärksammats av myndigheterna?
I NÄRHETEN AV källans plats gjordes, förmodligen i
slutet av 1800-talet, ett större silverfynd “från övergångstiden mellan hedendom och kristendom”. Fyndet
bestod av ringar, spännen, Torshammare och en mängd
“kufiska” mynt med en total vikt om ca 1 kilo.
BRÄCKE MÖLLA LIGGER vackert beläget högst upp på
backen vid Bräcke. Här har det funnits vädermölla
sedan mitten av 1600-talet, kanske tidigare. 1946
brann dåvarande mölla ner till grunden och ersattes
först 1980 av den som finns där nu. En kuriositet kring
Bräcke Mölla är att den förmodligen är ganska ensam
om att ha färdats till havs två gånger: först från Värnamo på Lagan och sedan på havet till Helsingborg. Efter
många år där skeppades möllan med pråm till Höganäs
för att slutligen nå sin nuvarande plats med lastbil.
Möllan är i gott skick och här äger visningar rum och
det mals mjöl och bakas under sommarmånaderna.
Den historiska delen av artikeln är baserad på
underlag från lokala källor och skrifter.

3

4

KULLABERGS VINGÅRD ÄR en expanderande etablering
i Bräcke som använder toppmoderna metoder och har
höga ambitioner med sin hållbarhetspolicy. Efter årets
nyplantering av 12.000 nya vinstockar kommer vingården att ha totalt 14 hektar odling – en av de största
investeringarna i vinproduktion som någonsin gjorts i
Sverige. Vinprovning kan bokas av grupper.
NYHAMNS SÅG OCH Båtbyggeri ligger i korsningen mellan Krapperups Kyrkoväg och Kalle Smés väg. Företaget
ägs och drivs av Martin och Mathias Ravanis, specialister på att ta tillvara träslagens unika egenskaper,
använda dem på rätt sätt och skapa nya produkter med
ett så långt liv som möjligt.
På beställning bygger de både kopior av gamla båttyper
och gör egna konstruktioner, med inriktning på välseglande bruksbåtar och motorsnipor från västkusten. De
utför allt från mindre reparationer till komplicerade
renoveringar.
Företaget tillhandahåller också specialsågat virke i
stora dimensioner för en mängd olika ändamål, och
man säljer skeppstimmer, byggnadsvirke och allehanda
möbel- och snickerivirke.

CHILIGARAGETS VÄXTHUS LIGGER granne med Holy
Smoke. Mark Wilcox från Kanada kan allt om chili, och
det som från början var en hobby har växt till verksamhet i större skala. Han odlar ett flertal olika sorter och
stället har blivit en mötesplats för chilifantaster.
BRÄCKE ÄGG OCH spettekaksbageri ligger vid Bränneslyckevägen och drivs av Anna Andersson.
Gårdsförsäljningen har öppet året om, och hon förser
bygdens butiker och restauranger med lokala ägg och
äkta skånska spettekagor.
FLER VERKSAMHETER SOM har adress i Bräcke, men
som kanske inte är lika publikdragande, är Bräcke Lyft
och Transport (Leif i Bräcke), T J Trädgårds- & Snickeriservice och Kullabygdens Delikatesser.
SIST MEN INTE minst skall omnämnas Zackows mosse,
ett naturreservat med många rara växter, inte minst
orkidéer, som är föremål för en egen artikel på sidorna
16–17.
Axel Bergenfelt & Anne Avén

HOLY SMOKE BBQ, på Krapperups Kyrkoväg, är ett fenomen som fortsätter att växa och som är både rikskänt
och nästan världsberömt. Nytt i år är The Black Barn
(efter amerikansk förebild) vid gamla Brunnby gård. I
den över 100 år gamla ladan har man inrett en festlokal
för större sällskap, event, bröllop, fester och julbord.
7
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1. Kullabergs Vingård
2. Bräcke Mölla
3. Nyhamns Såg och Båtbyggeri
4. Chiligaraget
5. Vinodling
6. Bräcke Ägg & Spettekaksbageri
7. Zackows mosse
8. Holy Smoke BBQ
Foto: Lars Ehrsson
5
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Rum i kontorsfastighet vid
hamnen i Nyhamnsläge

HELT NYA MAZDA3

Helt nya Mazda3 visar vägen för en ny generation bilar från Mazda — ännu
smartare, säkrare och mer soﬁstikerade. Med vässad teknik, körkänsla och
fokus på kvalitet i varenda detalj är nya Mazda3 en stark utmanare i klassen.
Låt känslan avgöra efter en provtur.

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.
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Pris från: 229 900 kr
Privatleasing från: 3 295 kr/mån
Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 6,3-6,7, NEDC korr: 5,2-5,6. CO2, g/km. WLTP: 142-152.
NEDC korr: 119-128. Miljöklass: EU 6d temp. Tioårsgarantin innefattar: 3 års fabriksgaranti
samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. Privatleasing: 36 mån, 4500
mil inkl service. Skatt, försäkring och avg. tillkommer.

TH Bilgruppen AB
Florettgatan/Mörsaregatan 11
254 67 Helsingborg
www.thbilgruppen.se

Mer service till hamnens besökare
Nyhamns Byalag har satsat för att
skapa mer aktivitet i hamnen och
snart är de nya bodarna i hamnen
klara. De kommer bl a att rymma ny
toalett, bastu och kioskverksamhet.
ALLA HAR VI som besökt hamnen under det
senaste året sett att något är på gång att byggas.
Små rödfärgade sammanbyggda bodar med vita
dörrar står snart klara. Vi blev nyfikna och ville
ha reda på lite fakta om hamnbygget och träffade
Mats-Ola Wessman, ordförande i Nyhamns Byalag,
för en intervju.
MATS-OLA BERÄTTADE att Nyhamns Byalag ansåg att de
bidrag som föreningen under årens lopp erhållit genom
Hamnens Vänners ”Sillakvällar” skulle gå till något
som gagnar folket i byn, båtgäster samt Kullaledens
vandrare. Byggnationen påbörjades 2018 och beräknas
vara helt klar 2020.
DEN FÖRSTA BODEN från vägen sett blir en handikappanpassad toalett som ska förses med ramp. På sikt
kommer troligtvis de befintliga toaletterna i hamnen
att försvinna.
Den andra boden planeras för en bastu som ska ersätta
den separata bod som nu står närmare stranden. Bastuboden ska hyras av Nyhamns Bastuförening och blir
tillgänglig för vem som helst som önskar hyra den av
dem några timmar.
Den tredje delen ska innehålla dusch och omklädningsutrymme för gäster i hamnen samt Kullaledens
vandrare.
Den sista boden är tänkt att vara en servicelokal för
båtgäster och vandrare samt att under högsommaren
ha en enkel kioskverksamhet.

Foto: Lars Ehrsson

UTANFÖR BODARNA BLIR det någon form av däck/trappa
för att besökare lätt ska kunna slå sig ner och där ska
vara plats för lite möbler i anslutning till kioskdelen.
Bygget beräknas vara klart utvändigt och till viss del
invändigt detta år och helt färdigställt 2020. Arbetet
utförs av ideella krafter i den takt som är möjlig.
ENTREPRENÖRERNA ADAM OCH Povel Schlyter Sonesson
anslöt också till vår frågestund. Bröderna är hemmahörande i Lund där de går på gymnasiet respektive
högstadiet och de ska stå för sommarens kioskverksamhet. Förra säsongen tillbringade de sin första
sommarferie här i Nyhamn och deltog då i Röde Orms
seglarverksamhet. Redan då kom tanken på att hitta ett
trevligt sommarjobb i byn.
NU SER BRÖDERNA fram emot en sommar med många
hamngäster som är intresserade av en kopp kaffe med
kaka, drycker m.m. – och glass förstås! Eventuellt kan
det också under helger vara möjligt att köpa frukostbullar. Själva säger de att detta ju är en lite osäker
verksamhet eftersom den är så väderberoende. För att
allmänheten ska känna till aktuella öppettider kommer
det att finnas en länk på Byalagets hemsida för information.
– Vi ser fram emot att i härligt sommarväder kunna servera en fika i hamnen, hälsar Adam och Povel.
– Välkomna!
MATS-OLA AVSLUTAR med att han gärna tar emot
önskemål och synpunkter från allmänheten angående
verksamheten i hamnen och poängterar hur viktig
Röde Orms verksamhet är, den är ju hamnens framtid.
Vi tackar Mats-Ola Wessman för vår pratstund och önskar Adam och Povel lycka till i sommar!
Ann-Margret Nilsson

www. nyhamnsbyalag.se

Bröderna Povel och Adam Schlyter Sonesson kommer att stå för
sommarens kioskverksamhet.
Foto: Ann-Margret Nilsson

Här finns länkar till Bastuföreningen, Röde Orm,
Hamnens Vänner och Kioskverksamheten.
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Zackows mosse en ömtålig raritet

Zackows mosse maj 2019.										

Inte långt från Nyhamn finns en mycket
speciell plats med naturtyper och arter
du kanske aldrig hört talas om. Här
finns svämädellövskog och extremrikkärr och du kan kanske få syn på en
kalkkärrsgrynsnäcka eller en gulyxne.
Naturskyddsföreningen i Kullabygden
och Länsstyrelsen ser tillsammans till att
dessa rara företeelser bevaras.
STRAX SÖDER OM Bräcke ligger en hemlighet - Zackows
mosse. Det märkvärdiga med Zackows mosse (2.9 hektar stort) är att det blev deklarerat Natura 2000-område
och ingår i EUs nätverk av områden som deklarerats
skyddsvärda. Syftet med Natura 2000 är inte bara att
bevara livsmiljöer för skyddsvärda växter, djur och
svampar men även naturtypen för sin egen skull.
MAN SKULLE KUNNA säga att genom att bevara Zackows
mosse som biologiskt kulturarv har man ett litet titthål
hur marken kunde se ut när den brukades för några
hundra år sen. Mossen är en liten rest av slåttermark
som inte kunde odlas på eftersom grundvattnet går i
dagen och håller det fuktigt trots försök med utdikning.
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Foto: Lars Ehrsson

Växtligheten på ytan användes som betesmark för nötkreatur och marken slogs med lie (slåtter) till foder på
vintern. Detta skedde kontinuerligt ända till 1960-talet
då den tilläts att växa igen.
1982 ÅTERUPPTOGS SLÅTTERN och utförs nu årligen av
Naturskyddsföreningen i Kullabygden som också röjde och
restaurerade hela kärret och ängarna under 1990-talet.
Under 1900-talet i Skåne dikades de flesta slåttermarker
ut för att odlas intensivt eller planterades igen med
gran. Detta gör den bevarade Zackows mosse unik.
LÄNSTYRELSEN HAR I sin bevarandeplan från 2018
ingående beskrivit naturtyper och arter. Anledningen
till att mossen har blivit Natura 2000-förklarad är att
den innehåller prioriterade naturtyper såsom fuktängar
med blåtåtel eller starr, rikkärr (typ av myr rik på mineraler) och svämädellövskog (ek-ask-alm-blandskog längs
vattendrag).
BLAND DE SKYDDSVÄRDA arterna ingår blötdjuren kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka samt orkidéen
gulyxne. Mossen innehåller inte bara rikkärr utan den
består också delvis av den sällsynta typen extremrikkärr (dvs. innehåller källor av kalkhaltigt grundvatten
som bibehåller hög och bestående markfuktighet).
Extremrikkärr är sällsynt förekommande i Sverige.

I BEVARANDE AV mossen och dess arter ingår föreskrifter för att förhindra igenväxning såsom att rikkärret
ska hävdas med slåtter med efterbete varje år. Markslitaget av betning bör vara begränsat. Dessutom
bör vattenförhållanden (tex dränering, vägdragning,
gödsling,utsläpp av föroreningar) vara oförändrade.
Skötseln av Natura 2000-området grundas på ett
samarbete mellan staten och markägaren samt Naturskyddsföreningen i Kullabygden som ansvarar för
slåtter.
NATURSKYDSFÖRENINGEN HÅLLER SKÖTSELRÅD varje
år. Då kontrolleras inventeringarna av växter, fåglar,
groddjur, svampar och mossor samtidigt som grundvattennivån mäts upp av Länsstyrelsen. Tiden för slåtter
och bete bestäms. Korna som kommer från en bonde
i Brunnby släpps på i ett avgränsat område för bete i
juni för att inte störa blomningen av sällsynta växter. I
september släpps korna in i området där växterna fröat
för att trampa ner fröna.

Slåtter 2004-09-04.

Foto: Bo Petersson

Är du nyfiken och
vill prova på slåtter?
KERSTIN BERGELIN SOM är kontaktperson för Zackows
mosse på Naturskyddsföreningen i Kullabygden
berättar att intresserade (både medlemmar och icke
medlemmar) är välkomna att prova på slåtter vid följande tillfällen:
• Den 29 juni är det slåtter av vassen
• Den 3 augusti är Ängens dag då betesängarna slåttras.
Liar kommer att tillhandahållas av föreningen. Mer information finns på deras hemsida Snfkullabygden.n.nu
Ängens dag 2015-08-01.

MOSSEN HAR ÄNNU
inte gått igenom administrationen för att bli
utnämnt naturreservat
av Länsstyrelsen men
det går bra att besöka
den om man är aktsam,
berättar Kerstin. Den
fridlysta gulyxnen brukar blomma i juni, juli.

Foto: Kerstin Bergelin.

Birgitta von Schéele

Zackows Mosse beteshävd 2015-10-08.

Foto: Kerstin Bergelin

Gulyxne.

Foto: Bo Petersson
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VÄLKOMMEN!
BRÄCKE MÖLLA
ÖPPNA VISNINGAR 2019
SÖNDAGEN den 23 JUNI
SÖNDAGEN den 7 JULI
SÖNDAGEN den 14 JULI
SÖNDAGEN den 28 JULI
SÖNDAGEN den 4 AUGUSTI
KLOCKAN 11.00 – 17.00
Vi maler om det blåser. Vi säljer mjöl,
bröd bakat på eget mjöl. Vi serverar
kaffe med bröd, smörgåsar samt har
lotterier med fina vinster.

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 mejla
peter.sandell@prodevent.se

______________________

Adress:
Bräcke Lid 39-22
263 76 Nyhamnsläge

- PLISSÉGARDINER
- MARKISER
- PERSIENNER
- RULLGARDINER
- LAMELLGARDINER
BESÖK VÅR BUTIK VID
HÖGANÄS SALUHALL

Tel 042 - 22 22 44 www.plisseexperten.se
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Nyhamn “...en liten by förutan gator”
Före 1960 fanns inga officiella namn
på gator och vägar i Nyhamnsläge. Man
hittade själv på lämpliga namn som
”Mjölkaffärsvägen”, ”Karlssons hörna”
och ”mitt emot Emmys”, vilket fungerade
fint för det mesta. Men i en nödsituation
kunde det bli problem för Räddningstjänsten att hitta rätt, och Postverket
önskade mer ordning och reda.
BYFÖRENINGEN FICK I uppdrag att komma med namnförslag och man bildade en vägnamnskommitté som
bestod av Bertil Peurell, Bengt Schönhult och Lars Roderman. De påbörjade arbetet 1962 och hade tre klart
uttalade direktiv att hålla sig till:
1 Namnen skulle inte kunna förväxlas med andra
namn inom kommunen.
2 Namnen skulle spegla att det var ett kustsamhälle
och att invånarna till stor del haft/har sin utkomst
från sjöfart, båtar och fiske.
3 Eftersom Nyhamn inte bestod av stadsplanerat
område fick namnet inte sluta på ”gata”.

MAN KAN BARA gissa vilka diskussioner som kommitténs herrar hade innan namnförslagen delades ut till
hushållen i Nyhamn. Och säkert hade invånarna både
invändningar och åsikter när de fick lämna sina synpunkter. De slutligt valda namnen stämmer ganska väl
överens med de uppsatta direktiven när man tar del av
dess härledning.
DEN NYA BEBYGGELSEN öster om 111:an som tillkom på
70-talet fick träd- och busknamn. Man återgick dock till
havstemat när ”Fiskvägarna” fick sina namn.
Anne Avén

NÅGRA EXEMPEL
Gamla namn

Nuvarande namn

Mjölkaffärsvägen
Bygatan
Karlssons hörna
Glada hörnan
Brante backe

Östra Gallionsvägen
Viktoriapromenaden, även Brovägen
Korsningen Brovägen/111:an
Korsningen Brovägen/Rorsmansvägen
Pulkabacken

Källa: Gatunamn i Nyhamnsläge av Per-Olof Cederberg
ur Kullens Hembygdsförenings årsskrift 2015

Smultronställen ställs ut
HÖGANÄS FOTOKLUBB HAR 70-årsjubileum i år och i
sommar arrangerar klubben en jubileumsutställning i
Mölle 3 – 9 augusti.
19 FOTOGRAFER STÄLLER ut sina bilder och från
Nyhamn är Annika Holst, Britt-Marie Boström, Elisabeth Lindvall, Gun-Britt Östergård, Claes Boström och
Gunnar Johansson med. Temat för utställningen är
”Smultronställen i Höganäs Kommun”.
Ryttare Nyhamnsläge. 		

Foto: Elisabeth Lindvall

GALLERI ANNEXET, MÖLLE STATIONSHUS
Vernissage den 3 augusti klockan 13.00
Utställningen pågår 3 – 9 augusti
Lördag – torsdag 13.00 – 18.00
Fredag 13.00 – 17.00
Fri entré. Välkomna!

Solviken Mölle.

Foto: Claes Boström

Hamnen Mölle. Foto: Britt-Marie Boström

Thore Bertilsson
Höganäs Fotoklubb
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SALONGEN FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET
TISDAG - FREDAG
EFTER TIDSBOKNING

@jennysharvardnyhamnslage

Jennys Hårvård

RING
042-34 46 61

www.jennysharvard.se

JAG HAR ÄVEN KVÄLLSÖPPET TISDAGAR & TORSDAGAR.
VÄLKOMMEN ATT BOKA EN TID!
Krapperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE

DET ÄR HOS OSS NI HYR CYKLAR!

Egendesigande
klockor
Läderrem
med berlock-klocka
Gibrand design
398:Klockan
trevinrött
färger
Finns
ävenfinns
i vitti &
vit, svart, vinröd

Storgatan 61, Höganäs, 042-33 39 73, www.norenscykel.se

LINDES BILVERKSTAD AB
Bil & AC Reparationer av alla märken
Kullagatan 106
263 39 Höganäs
Tel: 042-330 850
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Åstorp 042-599 40, Familia 042-23 41 86, Höganäs 042-34 06 23
Storgatan 62, Höganäs, 042-340 623
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Valborgsfirande på fäladen

DEN TORRA VÅREN med rådande eldningsförbud medförde att räddningstjänsten så sent som samma morgon
gav klartecken till att tända brasan på Valborgsmässoafton.
VÄDRET SAMARBETADE SÅ inget regn, knappt någon
vind och en fin solnedgång ramade in firandet. Säkert
drygt 500 personer njöt av Höganäs manskörs fina vårvisor och spirituella anekdoter mellan visorna.
BYFÖRENINGENS ORDFÖRANDE AXEL Bergenfelt höll ett
kort vårtal som bl a handlade om ett ofta mindre märkbart vårtecken: humledrottningarnas sökande efter en
ny boning för en ny säsong.
ETT STORT TACK till Bojan som organiserade fackeltåget
som anlände till platsen med perfekt timing.
Redaktionen
Foto: Lars Ehrsson

Följ Nyhamns
Byförening på
facebook

Det populära fackeltåget gav firandet en spännande inramning.

Snabba ryck med bryggan och välstädat på fälad och strand
DEN 27 APRIL hade vi planerat att dels städa fälad och
strand och dels lägga i bryggan. Väderprognosen för
lördagen såg dock bister ut med hällregn och frisk/hård
västan. På fredagen hade vi ett litet krigsråd om hur vi
skulle hantera detta och kom fram till att NU – dvs fredag eftermiddag – var det solsken och stiltje så varför
inte kasta om planerna.

PÅ LÖRDAGSMORGONEN STOD jag vid grinden till fäladen för att ta emot eventuella strandstädare och döm
om min förvåning när faktiskt tre tappra närmade sig
i hällregnet Jag såg knappt vem det var så insnörade i
regnkläder var de. Efter en knapp timma hade de kammat över fäladen och kom stoltserande med hela 15
stycken skräpsaker.

SAGT OCH GJORT -– vi lyckades på kort varsel trumma
ihop åtta raska som samlades kl 17. Under perfekta
förhållanden kunde vi på ett par timmar lägga ut hela
bryggan och det var en nöjd skara som traskade hemåt
efter en god insats.

BÅDE STRANDEN OCH fäladen är nuförtiden väldigt
fria från skräp då det är många som tagit för vana att
ta med en påse vid sina promenader och plocka lite då
och då under hela året. En utmärkt vana!
Tack till er som ställde upp trots busvädret!
Axel Bergenfelt
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Nya krafter förstärker styrelsen
Vid byföreningens årsmöte
den 24 mars valdes fyra nya
ledamöter in i styrelsen, som
nu utökats till tio personer.
Det är mycket glädjande
att fler vill engagera sig i
föreningens arbete, och förhoppningsvis utveckla och
förnya verksamheten.
Här presenterar de sig själva.
De nya styrelseledamöterna är från vänster Ulrika Ingvarson, Paul Adam, Birgitta von
Schéele och Daniel Björnsson. 			
Foto: Lars Ehrsson

OM NI HÄR i Nyhamnsläge ser ett ekipage med en liten
nätt brun hund travande bredvid en elscooter framförd
av en ljushårig kvinna, så är det jag som kör. Jag och
min man Claes flyttade hit 2010 som fritidsboende
eftersom våra jobb höll oss kvar i Lund under veckorna. Dock fick mitt hälsotillstånd efter en svår stroke
2013 oss att bli permanentboende i Nyhamn där den
vackra miljön är mycket trevligare. När jag inte är ute
och rastar min borderterrier Lisa, tränar jag så mycket
jag orkar på Friskis&Svettis, kompletterat med vattengympa och Nia-dans. Förutom hunden och träningen är
mina intressen natur, kultur, böcker och resor.
Jag ser fram emot att jobba på redaktionen i byföreningen och att lära känna ännu fler trevliga människor i
vår fina lilla by.
Birgitta von Schéele
PÅ VÅREN 2006 besökte jag, tillsammans med en vän
till en vän, för första gången själva Nyhamnsläge. Hade
tidigare bara åkt igenom till Mölle, som många gör.
Efter att ha promenerat till stranden, bryggan, hamnen, Bräcke Mölla och Krapperup så kände jag att det
var här jag ville bo och leva.
2009 blev drömen verklighet när jag köpte huset på
Eleshultsvägen och sedan ett år tillbaka, då jag blev
pensionär, bor jag här permanent. När jag inte pysslar
med huset och trädgården så tar jag långa promenader
och njuter av naturen och utsikten häromkring. Tycker
mycket om musik, spelar själv som amatör jazz och
swing i ett band, musik gör en glad! Som en bekant
sade: ”Nyhamnsläge är pärlan i Höganäs kommun”
– jag instämmer till fullo!
Paul Adam

22

VÅR FAMILJ FLYTTADE till Nyhamnsläge 2010. Att vi landade just här var lite av en slump då vi inte har någon
direkt relation till Kullabygden. Både min fru och jag
är uppväxta kring Bjärehalvön och förr om åren gick
det en osynlig men ändå väldigt tydlig gräns mellan
Bjäre och Kullen. När vi efter lite turer runtom i Sverige
bestämde oss för att flytta tillbaka till Skåne letade
vi framförallt hus i Helsingborg. En annons om ett
visningshus i Nyhamnsläge fångade dock vårt intresse,
inte så mycket för ortens skull (som vi inte kunde så
mycket om) utan mer för att se hur ett nytt hus skulle
kännas. Inte kunde vi då tro att vi skulle bli alldeles
betagna i Nyhamnsläge och mer eller mindre direkt
bestämde oss för att köpa visningshuset, inte för husets
skull utan för orten.
När jag och min fru inte jobbar eller skjutsar barn
till diverse aktiviteter så försöker vi komma ut i vår
underbara natur så mycket som möjligt antingen med
löparskorna eller stövlarna på fötterna.
Daniel Björnsson
JAG ÄR BITRÄDANDE kassör i byföreningen och jag tar
med mig barnfamiljens perspektiv in i styrelsearbetet.
Jag flyttade till Nyhamnsläge med min familj för drygt
fyra år sedan men har under tjugo års tid årligen besökt denna vackra by. Ett av mina barn sammanfattade
känslan av att bo i Nyhamn under ett kvällsdopp en
sommar: ”Vilken tur att vi flyttade hit, det här är livet!”
Ulrika Ingvarson
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Lars Ehrsson (foto).
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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

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.

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

ANNONSPRISLISTA
Annonsformat
b x h mm
1/1 sida (baksidan) 179 x 257
1/2 sida
178 x 120
1/4 sida
86 x 120
1/8 sida
86 x 58

Pris
2.200:–
1000:–
700:–
500:–

Tidningens format A4, 210 x 297
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF

SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET
Medlemsavgift för 2019:
• Enskild person 119 kr
• Hushåll 219 kr
Bidrag med valfritt belopp till:
• Tångfonden – tångrensning på stranden vid badbryggan
• Bryggfonden – reparation och underhåll av badbryggan
• Övrigt, t ex Nyhamnsbladet
Det går bra att betala till Nyhamns Byförening på
Bg 5436–8485 eller
Swish Nr. 123 174 44 08
Ange ditt namn och ändamål.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valborgsfirande på fäladen norr om byn
Strandmiljön med tångrensning vid behov
Underhåll av brygga och flotte
Skötsel av strandtoa och bänkar
Midsommarfirande på ängen vid bryggan
Nyhamnsbladet två gånger per år
Byarådsmöten med andra byföreningar och kommunen
Julgranen
Föra dialog med kommunen i frågor som rör Nyhamn
Att skapa ett forum för utveckling och bevarande av byn

BYFÖRENINGENS STYRELSE:
AXEL BERGENFELT – ORDFÖRANDE
ANN-MARGRET NILSSON
ANNE AVÉN
BIRGITTA VON SCHÉELE
BOJAN KOS
DANIEL BJÖRNSSON
LARS EHRSSON
PAUL ADAM
SVERKER INGVARSON
ULRIKA INGVARSON
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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
ÖppetÖppet
alla dagar
08-21,08–21
maj-oktober
alla dagar
maj–september
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