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…Bruunby Kyrkokör

Vi kan i varje fall konstatera att kören har sjungit för 
Kullabygdens invånare i ca 90 år! Är inte det fanta-
stiskt!

Det är ett gott gäng jag får träffa under en tisdagsrepe-
tition som är väl sammansvetsat och har trevligt till-
sammans. Många av deltagarna har sjungit länge. Elna 
Fritzén har lagt 55 år av sitt liv på de veckoliga repe-
titionerna.  Hon började  hos Elsa Palén-Andersson i 
missionkören vid tolv års ålder och året efter började 
Elna i kyrkokören. I genomsnitt har väl de flesta varit 
med i ca 17-20 år. Det säger mycket om gemenskapen 
och trivseln i kören och det hörs ut bland åhörarna i 
publiken när de lyssnar. 

Körverksamheten är aktiv hela året så när som på se-
mesterveckorna på sommaren då skönsångarnas stäm-
band får vila.

På våren avslutar man säsongen söndagen efter Mid-
sommar med en ”sång och dans mässa” med spelemän 

och folkdanslag från Kullabygden och trakterna run-
tomkring. Denna mässa kallar man för ”Träd in i dan-
sen” och kan besökas uppe på Himmelstorps Gård. En 
väldigt trevlig midsommartradition.

Ungefär vart tredje år så beger sig kören ut på utfärd. 
De har bland annat besökt Gotland -Visby, Göteborg, 
Kristianstad och 2008 var de i Tyskland och sjöng i 
Brunnbys vänort Saalek som ligger sydväst om Berlin.
 På dessa utfärder försöker de att få sjunga någon kon-
sert eller delta i någon mässa  och vid något tillfälle har 
de helt sonika gått in i en tom kyrka och sjungit och 
njutit av den fantastiska akustik som dessa byggnader 
kan ha. 

I september startar man sedan igen sina tisdagsöv-
ningar och tränar så inför höstens olika gudstjänster  
såsom Skördemässan.  Kören har ett digert advent och 
julschema då man kan lyssna på denna härliga kör i 
Brunnby kyrka, I Mölle kapell och på Krapperup.

1:a advent 

Högmässa i Brunnby Kyrka kl 10.00
Mölle Kapell kl. 6.00

2:a advent 

Krapperup, två konserter på eftermiddagen
kl 16.00 och 16.45

20:e december 

Julkonsert i Brunnby Kyrka kl 16.00 körerna  
Amicitia och Caritas är också med och sjunger till-
sammans med kyrkokören, intrumentalister och 
solister vid denna stora konsert. Detta är höjpunk-
ten under julen!

Juldagen 

Julotta i Brunnby kyrka kl 07.00
Det är skönt att lyssna till dessa stämningsfulla 
uppförande. Åk och lyssna!

Brunnby Kyrkokör letar alltid efter nya kör-
medlemmar. Vill du börja sjunga  kan du 
kontakta Agneta Weber Sjöholm. Hennes 
kontaktuppgifter finner du på Brunnby för-
samlings hemsida 

Konsertschema  
brunnby KyrKoKör Julen 2009

Foto: Gunilla Olin Foto: Gunilla Olin
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Låt oss ta hand om
ditt hår

 Salongen
 för hela familjen

Salong Ulla
Ulla & Mikaela
Nyhamnsläge
042 34 46 61

  

Örestrand
Hotell │ Vandrarhem │ Kurs │ Konferens

Lunchservering varje dag
Bufféer/Festmiddagar/Julbord för bokade sällskap
Bufféer och smörgåstårtor för avhämtning

För mer information gå in på: www.orestrand.se
 

Har ni gäster hemma? Härbärgera dem hos oss! 
Mot uppvisande av denna kupong, får ni 5 % 
rabatt på rumspriset när era gäster bor hos oss.
Gäller under perioden sep-apr för boende i 
Strandbaden och Nyhamnsläge.

Örestrand · Tel 042 34 00 76 
info@orestrand.se · www.orestrand.se

Er nya 
mötesplats! 

✁

& REAGERA 
DEBATTERA Varför Vägföreningar?

Första gången den här artikeln publicerades var 2003 i HD.

av per lanmark
nyhamnsläge
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Modellbåtar & maritim inredning

Sjöbutiken

Butik: Småbåtshamnen, Höganäs
Mån – fre: 11 – 18

OBS lördagsöppet 10 – 15!

Webbshop: www.sjobutiken.se
Telefon: 042 – 34 31 80

E-post: info@sjobutiken.se

Nyhamnsbladet 
– när goda krafter samarbetar.

NyhamnsBladetNyhamnsBladetNyhamnsBladet NyhamnsBladetNyhamnsBladetNyhamnsBladet

De senaste två numren av Nyhamnsbladet 
har vi fått väldigt mycket beröm för. Många 
har hört av sig och gett beröm för tidningens 
nya och proffsiga grafiska utformning. Men 
även innehållet väcker reaktioner. Artikeln 
om bröderna Ravanis tyckte jag var mycket 
intressant. Tänk att gammalt fint hantverks-
kunnande kan leva vidare av egen kraft. Ofta 
hör vi att för att kunna bevara gamla hant-
verkstraditioner behövs det statligt stöd eller 
bidrag i någon form. För lönsamt kan det inte 
bli. 

Bröderna Ravanis exempel är ett fint bevis på 
att här har man utgått först från sina egna be-
hov, som bottnar i ett intresse för gamla trä-
båtar. Sedan visar det sig att även andra up-
pskattar hög kvalité och hantverkskunnande. 
Jag är övertygad om att Martins och Mathias 
kunnande får mer och mer uppskattning. Vi 
förstår att det är en god affär att lägga lite ex-
tra pengar på kvalité. Förr valde man ut virke 
som skulle hålla. Idag måste vi byta virke som 
bara är några decennier gammalt.

Även artikeln om Gunnar var intressant. Vad 
många inte visste var att Gunnar under mån-
ga år var lokalreporter för NST. Jag minns när 
jag var barn i byn och något hände. Det kun-
de vara en trafikolycka. Gunnar var på plats, 

ibland innan polisen hunnit dit. Alla var vi 
imponerade över Gunnars snabbhet. Tänk så 
mycket Gunnar kan berätta om händelser i 
bygden de senaste 60 – 70 åren. Ibland när vi 
träffas och börjar prata med varandra kom-
mer vi snart in på händelser som tilldragit sig 
för kanske 40 – 50 år sedan. Jag blir alltid im-
ponerad av Gunnars skarpa minne och tän-
ker ibland; Detta borde fler få höra! Därför 
riktar jag nu en vädjan till Dig, Gunnar. Vill 
Du skriva för Nyhamnsbladet?

Men vi behöver även unga skribenter. Ronja 
inledde med sina fina artikel om sommaren 
i Nyhamnsläge. Jag vet att det finns fler unga 
Nyhamnsbor som har något att berätta för 
oss andra. Som exempel kan nämnas att Kul-
lagymnasiet har internationellt utbyte och 
elever skaffar sig kunskaper om andra länder 
som är mycket djupare än vad den vanlige tu-
risten får uppleva.

Med fler skribenter blir Nyhamnsbladet bara 
bättre och bättre. Vässa pennan och skriv!

Slutligen vill jag önska alla Nyhamnsbor God 
Jul och Gott Nytt År!

Olof Suneson

& 
Där det finns människor, där finns det åsikter  
– även i ett litet samhälle som Nyhamnsläge.

Även om vår lilla by kan te sig smått idyllisk så 
finns det klart både ilska och tandagnisslan i 
stugorna.

Saker behöver tas upp och ventileras. Det kan ju 
vara så att ingen har tänkt på att det man tycker är 
ok för en själv är till förtret för andra. 
Vill man göra införandet anonymt är det ok.

Men en viss hyfs måste hållas både innehållsmäs-
sigt och språkligt – vi förbehåller oss rätten att 
sortera.

På sikt hoppas vi få en aktiv hemsida där man ska 
kunna ventilera sina tankar och tyckanden.  
Har du möjlighet att hjälpa oss skapa en sådan 
hemsida? Hör av dig till oss i styrelsen. 

REAGERA 
DEBATTERA



NyhamnsBladetNyhamnsBladet
#3 09

8 9

Mycket bilar på Örestrand parkering en 
november tisdagkl 18.00? BRUNNBY FF 
har något på gång. Vad då?  Jo det är ju 
den årliga årsavslutningen av utomhus-
fotbollssäsongen  på Örestrand, tisdagen 
17 november 2009 kl 1800

Vår formidabla fotbollsförening höll sin årliga avslut-
ning av utomhussäsongen. I vanlig ordning var det 
packat med unga förväntansfulla  fotbollsspelare som 
var uppbackade av entusiastiska föräldrar. God stäm-
ning och många fika-korgar fyllde de varma lokalerna 
på Örestrand. 

Två överlyckliga medaljtagare, Axel Olin och Noah Hindevall 
från P7-gruppen. Foto: Gunilla Olin

Vår ”Hemlige gäst” hjälper till och ger duktiga fotbollstjejer 
medaljer. Marcus Nilsson, duktig A-lagspelare från HIF. 
Foto: Gunilla Olin

För många spelare är detta årets höjdpunkt. Medaljer 
och diplom samt korv med bröd och en läsk, delas ut 
till samtliga lag.  En hemlig gäst var även inbjuden. In-
gen mindre än vår duktige A-lagspelare från HIF, Mar-
cus Nilsson som fick hjälpa till med medalj-utdelning! 
Kul att ett riktigt proffs vill medverka som en fin före-
bild för våra ungdomar.

Brunnby FF värnar om gemenskapen och  delar även 
ut pris till ”Årets kompis” och här var det mååånga som 
fick pris! Bland lagen var det svårt att välja ut vem av 
spelarna som  var mest kompis så några ledare gav pri-
set till hela lag under rim, ramsor och applåder! Härlig 
stämning på Örestrand alltså! Kul att vi har en sådan 
duktig och engagerad fotbollsförening  i  vår lilla by!

Vad händer här?

VI BEHÖVER DIN HJÄLP!
Byaföreningen drivs av några få fantastiska Nyhamnsbor, som vi alla vet, men kanske aldrig tänker på!

Samma människor har ställt upp i flera år, nu tackar en del av dem för sig och vi tackar naturligtvis dem.

Känner du dig manad och har lust så behöver vi din hjälp i styrelsen och i festkommittén.

Hör av dig till valberedningen:
Lars Hansson     070 63 72 855
Ulrika Sandin      042 34 54 94

Anna Runesson     042 34 54 47

Festkommitté = midsommarfest och valborgsfirande!
Ingen festkommitté = ingen midsommarfest och inget valborgsfirande!PS!

Vägverket har säkrat upp de två övergångsställen som 
tidigare varit skolexempel på otrygga gångpassager. 
Mittrefuger har byggts och tydlig skyltning och mål-
ning dämpar hastigheten och uppmärksammar bili-
sterna. Detta är en mycket viktig åtgärd eftersom en hel 
del personer dagligen korsar vägen, inte minst många 
skolbarn. Återstår gör nu en tätortsport strax norr om 
samhället. Vägverket har förhoppningar om att kunna 
bygga denna redan under nästa år.

Höganäs kommun har påbörjat gång- och cykelväg 
längs med väg 111 genom hela samhället. Man räknar 
med att kunna färdigställa delar av den i vinter och re-
sterande till våren. Gång- och cykelvägen förbi macken 
har avgränsats med kantstöd och på så vis får den tidi-

gare breda vägen nu normal bredd. Det som återstår 
av gång- och cykelvägen är delen förbi pizzerian och 
korsningen med Brunnbyvägen. Kommunen berä-
knar bygga detta någon gång under nästa år. Sannolikt 
i samband med att busshållplatsen utanför pizzerian 
byggs om.

Tillsammans skapar dessa åtgärder en bättre trafik-
situation. För genomfartsbilisterna får vägen en mer 
skiftande karaktär vilket förväntas öka uppmärksam-
heten och sänka hastigheterna. Vi ser fram emot 2010 
då de sista åtgärderna planeras vara genomförda!

Ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder
för väg 111 genomförda
Med tillfredställelse konstaterar vi att våra önskemål om en säkrare trafikmiljö fått gehör. 
Vägverket har säkrat upp befintliga övergångställen och kommunen är på god väg att fär-
digställa gång- och cykelvägen. Några moment återstår och tanken är att allt ska vara klart 
någon gång under nästa år.

av joachim runesson

av gunilla

1. Övergångsställe Peter Lunds Allé, 2009    2. Övergångsställe Peter Lunds Allé, 2005    3. Övergångsställe Skonarevägen, 2009

1. 2.

3.



NyhamnsBladetNyhamnsBladet
#3 09

10 11

evt tekst fra Oluf Suneson – Ohrlanders Föredrag evt tekst fra Oluf Suneson – Ohrlanders Föredrag
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Nyhamns Saxen
34 51 77
Eva Svensson

Gla’ höst!

X-pris på
barnklippning
året ut

Varför inte greppa kloten och ta
 möjligheten att spela boule

 i Nyhamnsläge?

I Klätterskogen, norr om Nyhamnsgården 
finns sedan länge en boulebana. Dessvärre 
har den länge stått oanvänd och bara vän-

tat på att tas i bruk.
Nyhamn har ytterligare en aktivitet att 
foga till sitt register, och möjlighet till

rekreation och många intressanta
möten står till buds.

Det enda kravet är att boulebanan sköts.

Kontakta oss i styrelsen
om du är intresserad.

BOULEFÖRENING I NYHAMNSLÄGE

Vi lottar ut en Bärbar MSI Gamer!
Alla som handlar får en lottsedel. Dragning 23/12 kl 11.

7GX 23
en och ett Wii-konsoll Wii Fit paket

Vårt populära Jullotteri återkommer i år igen!

KANONPRIS!

Windows 7 Home Premium

5 6”1 ,

Intel Celeron Dual Core, 3 GB minne, 320 GB hårddisk,
GeForce 8200M Grafik, DVD±RW, kamera, kortläsare, HDMI mm.

Dual Core

3GB minne

2 års garanti
CR500

GAMERVECKA!
Vecka 50, 7:e till 12:e december kör vi gamervecka
igen. Kom in, tävla och vinn fina priser!

Kom och testa nya Batman Arkham Asylum,
Need for Speed Shift, Left 4 Dead 2,
COD: Modern Warfare 2  m.fl.

Nyhamn DataNyhamn Data
www.nyhamndata.se
info@nyhamndata.se

Storgatan 53C
263 31 Höganäs

042 - 36 21 20mån-fre 10-18   lör 10-15- Din lok la d torbutika  a

GB KROPPSKULTUR

Gunilla Bergdahl
cert. massör

0708-320893 – 344876

KLASSISK MASSAGE
TAKTIL MASSAGE
ENERGIMASSAGE
FRISKVÅRDSTRÄFFAR
FÖRETAGSMASSAGE
STAVGÅNG
ALOE VERA-PRODUKTER

NYHAMNS SJUKGYMNASTIK

Anne-Marie Lind
    leg. sjukgymnast

    344239 – 347553 (bost)

    SJUKGYMNASTIK
    AKUPUNKTUR
    BALANSTRÄNING
    TRÄNINGSPROGRAM VID
    -     BENSKÖRHET

- INKONTINENS
- ARTROS

Ansluten till Region Skåne

NYHAMNS HÄLSOCENTER
i gamla bankhuset, Nyhamnsläge

 
¥  Välkomna till helins matstuga µ 

 
krapperupsVägen 33  i nyhamnsläge  

 
Våra öppettider är mån-fre 11-21 lör-sön 12-21 
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Elevrådet 7-9 består av ca 25 mycket aktiva elever från 
både 7,8 och 9. De är uppdelade i styrelsen, nöjesgrup-
pen och trivselgruppen, som alla ansvarar för olika 
saker och aktiviteter, som Halloween, Tomterock, 
sommarrock, caféets utsmyckning, målning av kor-
ridorer etc. Styrelsen är mer aktiva i mötesväg, an-
ställning av ny personal, förtroenderåd, ungdomsråd, 
annan representation, skoltröjor etc.
De är mycket aktiva. Vi har dessutom tre elevskydds-
ombud med folk ur elevrådet. 

Vi är inne i en process där vi utvecklar det informel-
la elevinflytande d v s elevens möjlighet att påverka 
innehåll och metoder. Det ska bli spännande att följa 
över tid eftersom eleverna blir medvetna om vad och 
varför de ska lära sig, viket i sig kommer att påverka 
resultaten i ännu mer positiv riktning. Inflytandet 
över innehåll och metoder stärker elevens förmåga att 
ta ansvar för sina studier. För detta provar vi nya ar-
betssätt och metoder.     

Föräldrar

Samverkan med föräldrar sker vid föräldramöten, 
utvecklingssamtal, redovisningskvällar,  förtroende-
rådsmöten och spontana kontakter.
Vi vill utveckla nya arbetsformer för föräldrasamver-
kan, föräldrarnas stöd i elevens skolgång är så viktig 
för elevens utveckling och lärande. Vi har undersökt 
vilket inflytande föräldrar vill ha och hur de upple-

ver sin möjlighet att påverka idag och utgår från det i 
den fortsatta utvecklingen av föräldrasamverkan och 
inflytande. 

arbetssätt

Vi satsar på hög professionalitet och arbetar medvetet 
utifrån våra styrdokument. Vi använder oss av varie-
rade lärmiljöer för att öka elevernas förmågor att se 
sammanhang och lära med alla sinnen. Utepedagogisk 
verksamhet är en naturlig del i vår verksamhet. 

Vi vill ha bra övergångar mellan förskola och skola och 
för att tillgodose detta har vi startat Utekul. Utekul är 
ett samverkansprojekt med Glada Laxe (Ur och skur-
förskola) Varje år i januari bjuds alla blivande förskole-
klassbarn, inom vårt upptagningsområde, in att delta i 
detta. Det innebär att alla 6-åringarna träffas, med sina 
pedagoger, 1 gång i månaden, mer framåt våren, Träf-
farna är förlagda utomhus och är med utepedagogisk 
inriktning. De pedagoger som ska ta emot barnen till 
hösten är också med, så barnen ges en möjlighet att 
lära känna både varandra och pedagogerna. 

OBS

I förra numret missade vi att 
ange fotografen till några bilder.

De vackra bilderna på Capella 
är tagna av Gunnar Gunnarsson. 
Bilden och texten om Gunnar Gunnarsson, 
Ingrid Herrström

Nyhamnskolan består av två förskolor 
Strandbacken och Stinsängen, F-9 skola 
och två fritidshem, ett för de yngre t o m 
åk 2 fördelat på två avdelningar och ett 
för de äldre från åk 3.

av susann norman, tf områdeschef/rektor

Enheten har i dagsläget 361 elever och 90 barn på för-
skolorna. På enheten finns 85 anställda. Vi har små 
grupper med ca 20 elever +-5 elever.  

På Strandbacken finns en språkförskoleavdelning där 
vi tar emot barn med diagnostiserad språkstörning. 
Dessa barn erbjuds sedan fortsätta på Nyhamnssko-
lan där särskild kompetens och resurser finns för att 
stödja dem i deras utveckling och lärande. 

Nyhamnsskolan har ett fantastiskt läge, stor skolgård 
med både grönområden och lekredskap och närhet 
till både hav och skog. Lokalerna är funktionella med 
fullutrustade NO-salar, hemkunskapssal, bildsal, mu-
siksal, slöjdsalar, idrottshall och bemannat skolbiblio-
tek.

Skolan har full behörighet på  våra lärare i alla ämnen 
och skolan har goda resultat. Vi har specialkompeten-
ser i form av skolsköterska, kurator, psykolog, speci-
allärare, specialpedagoger och logoped.

elevrådet

Elevråd 3-6 träffas en gång varje månad på fast tid. 
Varje klass har två klassrådsrepresentanter med. Des-
sa förbereder sig och sin klass på det egna klassråds-
mötet som äger rum i klassen i anslutning till att det 
är tid för Elevråd ( de flesta klasser har klassrådsmöte 
varje vecka). Klassråden och Elevrådet arbetar efter 
en tydlig mötesstruktur och tränar alla i att “ta upp 
ärende, fatta beslut, begära ordet”. Läraren är ständig 
sekreterare och två elever utses varje gång till proto-
kolljusterare. Protokollen läses sedan upp på klass-
råden utav elevrådsrepresentanterna. Läraren och 
ordförande och vice ordf. för Elevrådet “hjälps” åt att 
hålla i mötet. Det är mycket positivt och eleverna är 
engagerade och ansvarstagande.

Frågor som ofta tas upp har med utemiljö, skolmaten, 
material, uppförande etc. att göra. Vi har engagerat 
oss i matsalens utformning, materialval, träffat chefen 
för tekniska förvaltningen och diskuterat förbättring 
av skolgård och trafiksituation vidare temaupplägg, 
skolavslutningar, klassrum, ringsignaler, färgval 
mm.

Att lyssna på eleverna är otroligt viktigt. De har ofta 
intressanta och kloka synpunkter på  verksamheten. 
Vi måste hjälpas åt att bygga upp ett positivt arbetskli-
mat med förtroende mellan elever och lärare. Tillsam-
mans kan vi skapa en skola som vi vill ha. Elevrådet 
är ett viktigt led i detta!

Nyhamnskolan – nu och i fremtiden
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av gunilla olin

Brunnby skola är en grundskola med låg, mellan och 
högstadium. I årskurserna 1-9 går ca 120 elever. Till 
skolan hör aven montessoriförskolan ”Björken” och 
förskolan ”Hagen” med ca 40 elever. Hela verksamhe-
ten finns i tre skolbyggnader som ligger tätt samman.

Det är bara en klass i varje årskull vilket skapar en in-
tim stämning mellan eleverna som lätt pratar emellan 
varandra. Man vågar nästan påstå att alla vet namnen 
på alla. Eftersom det är sån liten skola blir alla barn 
sedda.  Klasserna är sällan stora, mellan 6-16 i varje 
åldersgrupp. På skolan finns ett aktivt elevråd där två 
elever från varje  årskurs, 3-9 träffas några gånger per 
termin. Det finns även en föräldraförening som alla 
föräldrar ingår i och de är välkomna med frågor och 
synpunkter. Man får insyn i verksamheten genom 
möten och samtal med personalen. 

På Brunnby skola arbetar ca 20 lärare inklusive äm-
neslärare och man arbetar med montessoripedagogi-
ken från förskolan till och med mellanstadiet. Skolan 
brukar ligga mycket bra till resultatmässigt jämfört 
med andra skolor i kommunen. 

På rasterna finns det två rastvakter ute och skolan har 
även matvakter. Maten köps och levereras av Sandflyg-
sgården i Höganäs och är mycket god och varierad. 
Efter skolan finns det en fritidsverksamhet där de flesta 
barn mellan förskoleklassen till trean går. Skolan lig-
ger i en härlig miljö med kor och hästar som angränsar 
till tomten så barnen får ta del av en härlig utemiljö. 
På friluftsdagar anordnas olika utomhusaktivitet och 
när tillfälle ges kan man ha lektioner ute i våra fina 
omgivningar.  

Brunnby skola – vår tids byskola
I vårt närområde har vi två skolor, Nyhamns skolan och Brunnby skolan.

I kommunens nordvästra del finns två f-9-skolor, den ena i 
Nyhamnsläge, den andra i Brunnby.

Brunnby skolan är en friskola och Nyhamnsskolan är kom-
munal. Eftersom man har skolpeng kan man välja att gå på 
den skola man önskar.

Här följer en artikel om Brunnby skola oc en presentation 
av Nyhamnsskolan (baserad på frågor).

TEL 042 34 49 00
Stinsvägen 10

260 41 Nyhamnsläge

42 34 49 00

info@rameriet.se
www.rameriet.se

Vi utför klassisk och kreativ inramning av alla 
typer av inramningsjobb, reparationer och glas-
byten. Vi har även kvalitetskonst av både kända 

och okända konstnärer till försäljning.

Till privatpersoner, företag
 och konstföreningar.

Kom förbi eller ring
 för ett kostnadsförslag.

Vi på  
Rameriet i Nyhamnsläge 

önskar alla en God Jul och 
på återseende i 2010 

g

g

g

g

g
g

g

g

www.kullasnickaren.se

042-34 48 39     070-25 33 617

Ny- och ombyggnationer samt reparationer.

Vi utför även kakel- och klinkerarbeten.

www.kullasnickaren.se
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Vi utför alla slag av VVS arbeten
Bland annat:

Värmepumpar
Badrumsrenoveringar

Köksrenoveringar
Stambyten

Nyproduktion
Pannbyten

Service
Installationer

 Kontakta oss gärna på 0706 34 77 11

Stortorget 18, 252 20 Helsingborg • 042 14 87 00 • www.bristol.se

By D and V
Vi har nu möjlighet att klä de fl esta fi gurer 

med jeans från olika designers - kom och prova.

B u r b e r r y  •  H e n r y  C o t t o n ’s  •  K e n z o  •  M a r c  O ’  Po l o  •  M o n c l e r  •  M u l b e r r y  •  Tr u s s a r d i  J e a n s  •  Va l é r i e  •  A n n e  F o n t a i n e  •  A r m a n i  J e a n s

 

I behov av 

extra förråd? 
Vi har nu möjlighet att 

erbjuda förråd i storlekar 
mellan 3 - 12 kvm. Förråden 

är belägna centralt i 
Höganäs, i en större 

uppvärmd lokal med hög 
säkerhet och god 

inomhusmiljö. Alla förråd är 
lättåtkomliga och som kund 
har du tillträde till ditt förråd 

dygnet runt. Lokalen är 
larmad och bevakad. 

 
Telefon  0761-30 08 40 

 

Bränsleförbrukning blandad körning: Comfort/Exclusive 1,0. 4,4 l/ 100km. Miljöklass Euro5. Koldioxidutsläpp (CO2) 103 g/km. Tre års 
nybilsgaranti. Tre års vagnskadegaranti. 12 års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad. *Finansiering genom Suzuki Finans: 
Ränta f.n. 4,65%. Kontant 30%. Restvärde 44% av nybilspriset efter 36 månader. Effektiv ränta 5,40% – 6,62% (inkl. uppläggnings- och 
aviavgift). 

suzuki.se

93.900:-
Suzuki Alto från 

888/mån*
MILJÖBIL

SUCCÉ FÖR 
SUZUKI ALTO!
SVERIGES MEST KÖPTA 
MILJÖBIL I SIN KLASS

Nya Suzuki Alto 5-dörrars har gjort en makalös succé. Bara 
en månad efter introduktionen blev den Sveriges mest köpta 
miljöbil i minisegmentet (maj/juni). Smidig, snål, säker, tuff, 
miljöklassad och prisvärd som få har den allt en stadsbo 
behöver. Utrymme för fyra vuxna personer, sex krockkuddar, 
antisladdsystemet ESP, ABS-bromsar och mycket mer. 
Bensinförbrukningen vid blandad körning är 0,44 l/mil och 
CO2-utsläppet ligger på ytterst låga 103 g/km. Fakta som 
förklarar succén. 
 Välkommen på en provtur du också.

Hörnet Florettg./Mörsareg. 10
Berga ind. omr. HELSINGBORG
Öppet: Vard 9-18.
www.suzuki.se.

BILGRUPPEN AB
Din Suzuki-handlare i Helsingborg
Försäljning 042-16 50 50 Verkstad/Reservd 042-16 47 23
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Ny- till- och 
ombyggnader  

Jag hämtar, servar, vinterförvarar 
 och kör hem din gräsklippare till våren. 

Tiptop och lättstartad.

Alla fabrikat     Alltid originaldelar

Boka nu och säkra plats!

Magnus Persson
Service & Transport

Tel. 070-372 02 67
grasklipparservice@telia.com

www.gräsklipparservice.se

gräskliPPar-
service

Ge din
gräsklippare
välförtjänt

 vintersemester! 

Annonsering

Saknar du ideer och utformning för att visualisera ditt företag?

Ring 0768 97 98 99 eller maila till lise@enlise.dk (jag bor i Nyhamnsläge)

Hemside design

Katalog design

Art direction

Profilering

Mässmaterial

Logotyp

Få professionell hjälp
med att få fram ditt budskap

 Implantat –  Från förlorade tänder till god tandhälsa

   Allmäntandvård

   Välkomna!
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annonsering i nyhamnsbladet

ANNONsPRISLISTa (ex. moms)

Format Pris

Dubbel sida, 420 x 297 mm 2.000:–
Helsida, 210 x 297 mm 1.000:–
1/2 sida vertikal, 86 x 250 mm 500:–
1/2 sida horisontal, 178 x 120 mm 500:–
1/4 sida, 86 x 120 mm 250:–

20% rabatt vid köp av 3 annonser

Format: A4 – 210 mm x 297 mm
Färger:  4+4 CMYK

Redaktör

Ingrid Herrström 
Tel: 34 42 27, ingridherrstrom@gmail.com

Fotograf

Gunilla Olin, Ingrid Herrström, Lise H. Östberg, 
Gunnar Gunnarsson, Ronja Brandt

skribenter

Per Lanmark,  Gunilla Olin, Oluf Suneson, Joa-
chim Runesson og Ingrid Herrström

Tryck

www.exakta.se

Layout

Lise Hougs Östberg
Mobil: 0768 97 98 99, lise@enlise.dk

Hemsidan www.nyhamnslage.nu

Nyhamnsbladet kommer ut 3 gånger om året och 
delas ut till samtliga hushåll i Nyhamnsläge. Bladet 
finns dessutom som pdf på www.nyhmanslage.nu. 
Som annonsör når du ut till ett lokalområde med 
över 2000 hushåll.

StYReLSeMedLeMMaR

Olof Suneson 
t: 34 51 91 

olof.suneson@telia.com

Ingrid Herrström 
t: 34 42 27 

ingridherrstrom@gmail.com

Jan Bäckström 
t: 34 52 62 

Jan.Backstrom@aerochem.se 

Gunilla Olin 
t: 34 41 42 

gunillategelberg@glocalnet.net 

Isabella ”Isa” Steffensen-Ursing  
t:34 49 07 

isa_ursing@hotmail.com 

Mats Steffensen 
t: 34 49 07 

isa_ursing@hotmail.com 

Lukas Östberg 
M: 0708 20 67 90 

lukas.ostberg@gmail.com 

Jan Malmberg 
t: 34 51 38 

bromaja@hotmail.com 

Per-axel Roth 
t: 34 48 47 

per-axel.roth@telia.com

För annonsering kontakta:

Lukas Östberg

Tel: 0708 20 67 90

eller maila till lukas.ostberg@gmail.com

Byföreningen informerar

NyhamnsBladetNyhamnsBladet
#1 09

1

3

Gillar du fester??!
Nu söker byföreningen glada entusiaster 

för att bilda en härlig festkommittée som 

vill hjälpa till med byns årliga evenemang!

Känner du dig manad? 

Tveka inte att kontakta oss i styrelsen!

Väl Mött!
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I vår butik hittar du det mesta du behöver för dina dag-
liga inköp. Vi vill göra varje dag lite enklare för dig som 
är kund hos oss, och därför är vi måna om att du ska få 
ett personligt bemötande, bra färskvaror och ett anpas-

sat och prisvärt sortiment.

Självklart har vi också våra prisvärda, egna varor i hyl-
lorna. Har du inte hunnit prova än, så vågar vi lova att 
du inte kommer att bli besviken. Alla ICAs egna varor är 
prisvärda, kontrollerade och kommer från noga utvalda 

leverantörer.

Hitta inspiration, tips och idéer i butiken.

Skeppet

nära




