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

Ca 30 nya kubbar har fått plats i tallskogen vid Pulkabacken.

Foto: Axel Bergenfelt

EN PLATS FÖR LEK, MÖTEN ELLER VILA
I mars bytte Nyhamns Byförening ut de gamla kubbarna i tallskogen mot nya fräscha. Platsen används
som hinderbana, fikaplats eller som uteklassrum av förskolorna i byn. Bröderna Ravanis på Nyhamns
Såg & Båtbyggeri skänkte några fina stockar, och Bojan och Axel från Byföreningen sågade och bar.

”HARRY BAGARE”

sidan

14-15

NATTVANDRARE

sidan
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Kära Nyhamnsbor!
Vi lever i märkliga tider för närvarande
och det påverkar både stort som smått.
Den stora utmaningen är att hålla ut och
inte slappna av och glömma de riktlinjer
myndigheterna anvisar för att begränsa
spridningen av Coronaviruset.
VI SOM BOR i Nyhamn måste nog känna oss ganska
lyckligt lottade trots allt; vi har inte utegångsförbud,
vi kan promenera längs strand och fälad, ta ett bad,
umgås utomhus med behörigt avstånd oss emellan och
få varor packade för avhämtning eller levererade av
ICA Skeppet och dessutom njuta av de vackra vyer vi är
omgivna av. Det kunde varit värre!
FÖR BYFÖRENINGENS DEL har den nya situationen
inneburit att vi ställde in både det planerade årsmötet i
slutet av mars och det traditionella Valborgsfirandet på
fäladen. Samtidigt har vi funderat på hur vi skall hantera midsommarfirandet. Då vi budat för strandstädning
den 9 maj tyckte vi att det kunde vara ett bra tillfälle
att genomföra årsmötet så vi slapp kalla samman folk
vid mer än ett tillfälle. Så blev det. När vi städat strand,
hed och fälad (en tillåten utomhusaktivitet) och hittat
oväntat mycket bråte (det fyllde hela flaket på min
pick-up med råge) så samlades ett tjugotal personer vid
bänkarna ovanför bryggan (på behörigt avstånd från
varandra) och vi kunde då genomföra årsmötet om än
på ett lite ovanligt vis.
I SAMBAND MED detta möte kom även frågan om Midsommarfirandet upp. Efter lite diskussioner enades vi
om att inte ha ett traditionellt firande med dans, lekar
och musik men i alla fall klä och resa stången som en
liten markering att viruset inte ska få oss att lägga ner
allt och att vår hyllning till sommaren som kommer
varje år är starkare än viruset som snart nog sannolikt
kommer att avklinga och försvinna.

Följ Nyhamns
Byförening på
facebook
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Axel Bergenfelt

Foto: Anders Avén

DETTA GÖR ATT ni är välkomna att hjälpa till att klä och
resa stången på midsommaraftons förmiddag och sen
får var och en fira efter bästa förmåga. Fika på Midsommarängen, lite spontan dans och sång eller i vart fall
njuta av anblicken av en grann midsommarstång.
BYFÖRENINGEN HAR NYLIGEN fått ta del av länsstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter för
naturreservaten mellan Skälebäcken och Lerhamn. Vi
har gått igenom dessa noggrant och skickat in våra
synpunkter till LST. Det gäller ex.vis eldning, cykling, ridning, drönarflygning, camping m.m. I stort är
förslagen vettiga men vi har fört fram synpunkter som
mestadels går ut på att vi dels får fortsätta med våra
traditioner (Valborg, Midsommar) som ju äger rum
inom reservaten men även sådant som går ut på att
vi som lever och bor här NU ska få nyttja och vistas i
reservaten så att inte allt ska läggas i malpåse för kommande generationer (som ju då inte heller ska få nyttja
reservaten). Vi hoppas på lite sunt förnuft i sammanhanget då vissa förslag går lite väl långt men, som sagt,
i stort är förslagen dock ganska vettiga.
NJUT NU AV sommaren, promenader
och bad och umgås med förnuft!
Axel Bergenfelt
Ordförande i Nyhamns Byförening

D E T H Ä N D E R I N Y H AM N (e l l e r i n te )

OM PANDEMIN DRASTISKT minskar kanske
vi kan genomföra en del öppna visningar
på vanligt sätt, med möllan öppen för
besök ända upp till kvarnloftet där du kan
se kvarnstenarna mala säden till mjöl. Vi
kommer då sälja bröd bakat på eget mjöl,
brödmix och mjöl. På bottenplanet kan
du köpa fika med hembakt eller kanske
en våffla. Innan du lämnar oss passa på
att köpa några lotter. Våra fina vinster
är skänkta av företagare, konstnärer och
privatpersoner.

Bräcke mölla
Vad händer i sommar?

I februari planerade vi för sex öppna visningar
nu i sommar. Men med Coronapandemin så
finns inget som är givet. Vi agerar i enlighet med
Folkhälsomyndighetens riktlinjer både för våra
besökares och för vår egen hälsa.

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

SOM ETT ALTERNATIV om pandemin delvis
minskar kanske vi vid något eller några
tillfällen kan visa möllan i drift, utan
visning i möllan men med kaffe- och våffelservering utanför möllan. Ett begränsat
antal besökare får då samtidigt befinna sig
utanför möllan.
NÄR VI VET mer så kommer vi att annonsera via vår Facebooksida och via hemsidan.
sök på Bräcke mölla.
Hemsida: www.hembygd.se/kullen/
page/18266

Inga sillakvällar
i sommar!

Styrelsen för Hamnens vänner har beslutat ställa in Sillakvällarna i Nyhamns
hamn under hela sommaren och hänvisar, förstås, till Folkhälsomyndighetens
rekommendation att undvika större
folksamlingar.
Lillaskärsvägen 4, 263 75 Nyhamnsläge
0707-25 30 90, lars@ljungbergs-id.se

VI GER ENERGI
TILL KULLABYGDEN

MIDSOMMARAFTON 2020
Nej, det blir inget traditionsenligt
midsommarfirande arrangerat
av Nyhamns Byförening i år.
Men midsommarstången
lövar och reser vi som vanligt.
Ni som vill hjälpa till är välkomna
till midsommarängen kl 10.00,
och ta gärna med egna blommor.
Sedan är det fritt fram för eget firande,
på ett virussäkert sätt.

Elnät – Elhandel – Fiber – Fjärrvärme

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

• Fri offert
• Rotavdrag

• Goda referenser

Robotgräsklippare.
Installation ingår!

Öppettider:
Robomow robotgräsklippare – Bäst i test!
Köp din robot innan den 1/7 och installation ingår!
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
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Nya bostäder i Nyhamns centrum
Det har surrats och spekulerats i byn de
senaste åren. Nu vet vi – tror vi – vad som
planeras för idrottsplatsen och området
där omkring.
DEN 10 MARS 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om
att godkänna markanvisningsavtalet mellan Höganäs
kommun och AB Höganäshem för Eleshult 1:6 och 8:1,
vilket innebär att arbetet med ny detaljplan nu kan
påbörjas.
KOMMUNENS AVSIKT ÄR att Brunnby FF skall få nya
omklädningsrum, på ny plats, och att Nyhamnsläge
ska förtätas genom byggandet av 20-40 hyresrätter
runt idrottsplatsen. Enligt utredningsskisserna från
Höganäshem kommer bostadsbebyggelsen att placeras
på den norra delen av idrottsplatsen samt på grönytan
mellan 111:an och Eleshultsvägen.
I MITTEN AV april hade representanter från Nyhamns
Byförening och Brunnby FF möte med Emma Lindman,
projektledare för exploatering och samhällsbyggnad
på kommunledningskontoret och planarkitekt Fredrik
Zelmerlöw.
BRUNNBY FF FRAMHÖLL att det av ekonomiska skäl är
viktigt att bygget av deras nya lokaler på idrottsplatsen
snarast kommer igång. Det borde inte krävas någon
ändring i gällande detaljplan för området där nya
byggnader kommer att uppföras eftersom den redan är
godkänd för fritids- och idrottsändamål.

NYHAMNS BYFÖRENING HÄNVISADE till utredningsskisserna och menar att de inte överensstämmer med
intentionen i Översiktsplan 2035 (ÖP2035) som antogs
2019-10-31. I den står att ”Nyhamnsläge ska, i egenskap av

serviceort, fortsätta att utvecklas för att bevara underlag för
service och kollektivtrafik. Att skapa förutsättningar för ett
tydligt centrum och överbrygga barriäreffekten av väg 111
är de viktigaste utmaningarna i utvecklingen av Nyhamnsläge.” (Sid 50 ÖP2035).
MAN PÅPEKADE ATT det i samband med kommande
detaljplanarbete bör vägas in om trafiksituationen vid
korsningen Eleshultsvägen och 111:an kan förbättras
och att behovet av en föreningslokal i byn samt visionen om ett tydligt centrum bör beaktas.
KOMMUNEN SAMLAR OCKSÅ in synpunkter från andra
berörda och har bl a träffat Johannes Samuelsson på
ICA Skeppet. Detaljplanen skall påbörjas under 2020
och beräknas ta upp till 2 år att upprätta.
SAMMANFATTNINGSVIS BEHÖVER MAN ta ett helhetsgrepp över området. Olika förvaltningar och
intressenter behöver samordnas.
		
Birgitta von Schéele
Ulrika Ingvarson
KÄLLOR:
Kallelse 20200310: https://www.hoganas.se/globalassets/documents/
invanare/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/kommunstyrelsen/kallelser/2020/kallelse-for-kommunstyrelsen-2020-03-10.pdf
Översiktsplan: https://www.hoganas.se/globalassets/documents/invanare/bygga-bo-och-miljo/planavdelningen/ovriga/op2035.pdf
Läs om Nyhamnsläge på sidorna 50-53.

Eleshult 1:6 m fl, Nyhamnsläge – utredningsskiss
vy från norr

Arkitektkontoret Holtenäs & Holtenäs AB, tfn 073 325 00 32, thomas@arkitektkontoret.se, www.arkitektkontoret.se
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Brovägen då seklet var ungt. Bild ur Jubileumsskriften.

Ny hamn för sill och skutor
Nyhamns allra första hus fick namnet
Nyhamn 1 vid mantalsskrivningen. Det
byggdes år 1778 av Jöns Öfverberg, som
härstammade från Östra Ljungby. Han
hade varit skomakare på Krapperup,
men nu slog han sig ner med sin hustru
Lise för att bedriva fiske vid den lilla viken.
PLATSEN OMNÄMNS I mitten av 1600-talet som Brynjekos, vilket syftar på de kåsar (enkla stenrännor för
förtöjning och landning av fångster) som fanns vid
stranden. Här hade Bräcke by en s k sillfiskeplats.
NYHAMN 1 FÖLJDES av ytterligare ett par hus i slutet av
1700-talet. Efter sekelskiftet växte byn snabbare. Enligt
födelse- och doplängderna föddes 13 barn i 11 familjer
under 1802-1804. Samtliga elva fäder var fiskare. Tillgången på sill var god och byn beskrevs 1803 i Skånes
Kust av Albert Eskeröd som ”ett stort fiskeläge, där en
otrolig mängd sillgarn i flera rader hängde till tork.”
Bland de första husbyggarna finns några välkända
nyhamnsnamn, bl a Jacob Cronberg och Pål Svensson
Tambo. 1820 hade byn vuxit till 20 hus.
REDAN FRÅN BÖRJAN fanns en osäkerhet om vems marken var som husen i Nyhamns fiskeläge byggdes på och
vem som gav invånarna rätt till att bygga och bo där.
Var det Krapperup eller Kronan som de skulle betala
landgille eller ränta till? Efter ett antal rättsliga turer
fastställdes till slut gränsdragningarna 1831 genom
laga skifte och nyhamnsborna blev uppdelade i frälseoch kronoåboar, äganderättsförhållanden som till stora
delar kom att stå sig till långt in på 1900-talet.
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HAMNEN BÖRJADE FÅ sin nuvarande form någon gång
på 1810-talet, då kåsarna kompletterades med en enkel
brygga, eller ”bro”, uppförd av nyhamnsborna själva.
Den hade ungefär samma sträckning som den nuvarande norra pirarmen.
INVÅNARNA I NYHAMN förstod snart att havet kunde ge
andra utkomster än fiske och byn blev med tiden ett
sjöfartssamhälle med varierande yrkesgrupper.
Under 1840-talet började man bygga skutor på stranden strax norr om bryggan. 1845 byggde Per Cronberg
en bomseglare med namnet ”Fyra Bröder”, namngiven efter bröderna Per, Sven, Jöns och Nils Cronberg.
Det följdes av många skutbyggen med en topp under
rekordåren 1867-68, då 500-tonnaren ”Nyhamn” byggdes för en summa av 63 400 kronor.
RUNT 1850 FANNS 125 invånare i Nyhamn. De flesta var
direkt eller indirekt beroende av havet för sin utkomst,
fisket gick bra. Den enkla ”bron” byggdes ut och förbättrades allt eftersom. Medlemmar i Nyhamns By- och
Bärgarlag stod själva för arbetsinsats och kostnader.
Om de hade någon nedskriven byordning vet man inte.
DE FÖRSTA STADGARNA för ”Nyhamns by och Fiskeläge” (Byalaget) upprättades 1884. För att kunna
underhålla och förbättra bryggan och hamnen infördes
hamnavgifter. Varor av olika slag som passerade hamnen belades med avgifter och uppmätta fartyg skulle
vid varje anlöp och avgång erlägga ”5 öre per tons”
(1 ton=2,83 kubikmeter). Även nyhamnsbåtarna fick
”under sill- och rödspättefisket” betala 75 öre i avgift
för ”hvarje fisketid och slag” samt dessutom 1 krona
för varje man ombord. För varje 100:de val ilandförd
sill skulle betalas 25 öre (1 val = 80 stk).

FÖR MEDLEMMARNA I Byalaget fanns en årlig plikt att
ställa upp med en arbetsinsats för hamnens underhåll,
annars hotade en bot, såvida man inte hade laga förfall.
I protokollen från bystämmorna i början av 1900-talet
kan man utläsa att underhållet av ”bron” var en ständigt återkommande punkt på dagordningen. Stormar
gick ibland hårt åt konstruktionen, och dessutom
behövde hamnen ofta muddras för att vattendjupet
skulle bibehållas, eftersom stormarna tryckte in sand
och grus.
DEN SVÅRA JULSTORMEN 1902 lämnade bryggan i ett
bedrövligt skick, och 1905 erhöll Byalaget ett statsbidrag på 3 000 kronor för reparationsarbetet.
Men svåra stormskador på bryggan fanns med på
agendan även senare under 10- och 20-talen, och det
skapade ständiga ekonomiska svårigheter för föreningen. Samtidigt hade vissa medlemmar svårt eller var
ovilliga att betala sina avgifter.
1918 BÖRJADE BYALAGET planera för ytterligare förbättringar av ”bron” och dessutom byggandet av en vinklad
stenpir i söder. Man fick hjälp av stat och kommun
med ett totalt anslag på ca 40 000 kronor, och 1920 var

arbetena färdigställda. Av Kungl. Lotsstyrelsen fick man
tillstånd att sätta upp två fyrlyktor vid bryggan, visande
fast vitt sken i en enslinje som ledde klart norr om
Skärsbådarna vid inseglingen till hamnen.
MEN REDAN 1921 var hamnen åter i behov av en
grundlig reparation efter en svår storm. Byalaget hade
svårt att få nödvändigt ekonomiskt stöd för projektet,
och det dröjde ända till 1935 innan man med hjälp av
statsanslag och lån i Brunnby Sparbank på allvar kunde
börja upprustningen. Hamnen fick nu det utseende vi
kan se idag.
STORA RENOVERINGSARBETEN genomfördes sedan
1958, med reparationer av stora pirarmen och muddring. Man uppförde också träbryggan. Samma år drog
Sjöfartsstyrelsen in den ena fyrlyktan, ”Nyhamns övre”,
och kvar fanns bara fyrlyktan längst ut på pirnocken.
FÖRBÄTTRINGAR I HAMNEN gjordes under 60-, 70- och
80-talen, med bl a byggandet av toaletter och nya
fiskebodar, men också nödvändiga renoveringsarbeten
av norra pirarmen och muddringar. En ny kaj byggdes
i hamnens innersta del 1972 och ytterligare 20 båtplatser tillkom.
UNDERHÅLL OCH UTVECKLING av hamnen och dess funktioner är ett arbete
utan ände. Byalaget, vars medlemmar
solidariskt äger, förvaltar och administrerar hamnen, har ständigt nya projekt
att ta ställning till.
Idag är det bara under sommaren vi kan
uppleva lite liv och rörelse i hamnen,
med fritidsbåtar, båtklubben Röde Orm,
Sillakvällar och sommarkiosk.
Anders Avén

TIPS:
I Nyhamnsbladet 2016-01 finns
en artikel om skutbyggen på
Nyhamns strand.
(Finns i pdf-format på hemsidan www.nyhamnslage.nu).
KÄLLOR:
• Jubileumsskriften “Nyhamns
Byalag 1884-1984” sammanställd av Per-Olof Cederberg.
Hela skriften finns i pdf-format
på www.nyhamnslage.nu
under fliken Länkar.
• KULLAHALVÖN mellan istid
och kommunreformer, del 2 av
Höganäs historia, sid 105-106.
Bilder från 1912, ur Jubileumsskriften.
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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!

sOMMaR
TIdER=

preisdeenrt!
t
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.

8

Nattvandring
– sällan mitt i natten
I Nyhamn, liksom i några andra orter i
kommunen, finns en grupp nattvandrare. Ingmarie Olsen och Anna Erhagen
är två av dem, som någon kväll då och
då tar på sig de röda västarna och går en
runda för att bidra till ökad vuxennärvaro i byn.
MÅNGA UNDRAR NOG om det behövs nattvandrare i Nyhamn, man upplever inte byn som vare sig stökig eller
otrygg. Men syftet med nattvandring är inte att leka
polis, avstyra några fester eller att jaga sina eller andras
barn på byn. Det handlar om att vara trygga vuxna som
lär känna ungdomarna.
– Vi pratar mycket om ungdomarna, men det handlar
egentligen om att skapa ett tryggare samhälle för alla,
säger Ingmarie,
ANNA OCH INGMARIE har barn i högstadiet på Nyhamnsskolan och vet att Nyhamn inte är förskonad
från vare sig droger eller besökare med ljusskygga
avsikter. Fler vuxna i rörelse både dagtid och på kvällar,
oavsett om man har röd väst på sig eller inte, kan visa
att det inte är fritt fram.
NATTVANDRING I NYHAMNSLÄGE är en nystartad
grupp. Anna och Ingmarie tog kontakt med stiftelsen
nattvandring.nu och i höstas fick nyhamnsgruppen
introduktion av en erfaren nattvandrare från en annan
ort. Man pratade om värdegrunder, om hur man får
och inte får agera i olika situationer, och vilka regler
som måste följas; att aldrig gå ensam, inte ha hund
med sig, inte agera medborgargarde eller polis, etc. Det
finns ett nätverk och man har gott stöd av nattvandrare
i Höganäs och Lerberget. Man bjuds också in till vissa
aktiviteter i kommunen.
ÄN SÅ LÄNGE kan nyhamnsgruppen bara räkna in fem
vandrare. Men det innebär inte att de fem måste ut och
gå var och varannan fredag- och lördagskväll eller natt.
– Nej, det finns inte några sådana krav. Vill man och
kan man så visst, men kan man en torsdag klockan sex
så tar man en torsdag, och det är jättebra, säger Anna.
– Vi tycker att det är bättre att vi går när vi kan än att
ingen går någon gång, säger Ingmarie.
ANNA OCH INGMARIE går sina rundor i sina röda västar
och tittar in på ungdomsgården på skolan för att säga
hej. De tar en lov runt platser där ungdomar brukar
hålla till, som vid den nedlagda förskolan. Men hittills
har allt varit lugnt.

Foto: Siri Olsen

– Men vi har knappt träffat på någon, det har ju varit
kallt, blåsigt och mörkt. Jag tror att nu när det börjar bli sol och varma kvällar då kommer vi ju säkert
att se mer ungdomar. Men vi skall ju aldrig gå in och
vara pekpinnar, eller moralisera över om de sitter och
dricker öl- eller sprit. Men om någon behöver hjälp så
går vi ju inte bara förbi, säger Ingmarie.
NU HOPPAS MAN att många fler vandrare vill ansluta
till nyhamnsgruppen.
– I de bästa av världar skulle vi ju vara så många att
man själv kan vandra en kväll i månaden, eller en kväll
varannan månad – när jag kan och vill – och sedan är
det någon annan som går övriga kvällar. Och vi har ju
väldigt trevligt när vi är ute och går. Det är lite avlastning, terapisamtal och sen hinner jag ändå sitta i soffan
en stund när jag kommer hem, säger Anna.
Anne Avén

JÄTTEROLIGT OM DU ÄR INTRESSERAD AV ATT
ANSLUTA TILL NATTVANDRING I NYHAMNSLÄGE!
Första gångerna går man tillsammans med någon som
vandrat tidigare, som kan dela med sig av de regler som är
viktiga att följa. Sedan kan man få en riktig introduktion av
en mer erfaren nattvandrare.
För att meddela sig med varandra
använder vi Messenger, och det är
bra om man själv kan ta initiativet
och bestämma när man vill vandra
och kolla upp vem som vill gå med.
Kontakta oss:
nyhamnslage@nattvandring.nu

Anna och Ingmarie
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Fäladen – stor artrikedom på liten yta
Min barndoms lekplats och naturskola.
En av Kullahalvöns finast bevarade rester
av den forna allmänningen Kulla fälad, i
varje fall enligt mitt förmenande.
FÄLADEN, ELLER LITE torrt, Nyhamnsläge-Lerhamns
Naturreservat, är cirka 19 hektar stort, exklusive vatten ut till tre meters djup. Blev naturreservat 1959
och sedermera utökat 2004. Området har troligen sett
likadant ut sedan 1600-1700-talet och sannolikt mycket
längre tillbaka. När Krapperup anlades på 1300-talet var
det främst för att bedriva boskapsskötsel, med andra
ord ett landskap med lång obruten hävd.
MÅNGA ANDRA LIKNANDE naturreservat i kommunen
är hotade, beteshävden är på många håll alldeles för
svag med igenväxning och förbuskning till följd. Men
en långsam igenväxning sker även på ”vår” fälad, speciellt i den södra delen.
ARTRIKEDOMEN HÄR UTE är stor trots sin litenhet. Men
den hyser också många olika biotoper alltifrån havsstrandängar, torr hed, artrika gräsmarker, fuktängar,
silkärr med flera som gör att många arter kan trivas
här. Förhoppningsvis kommer hävden och skötseln av
reservatet att kvarstå, liksom att de fuktiga områdena
lämnas orörda.
SÄNKAN ÄR EN av få kvarvarande våtmarker på yttre
Kullahalvön som finns utsatt på Daniel Björkegrens
transportkarta från 1750-talet över Kulla fälad. Är vi
försiktiga och rädda om fäladen så har vi kanske en
lika artrik och mångfacetterad natur att tillgå även i
framtiden och därtill får vi ett nästintill tidlöst landskap att betrakta.
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PÅ SIKT ÄR FÄLADEN allvarligt hotad av eventuella
havsnivåhöjningar som kommer att dränka de fuktiga
partierna och de flacka havsstrandängarna. Denna
begynnande stranderosion kan idag bland annat ses
längs den gamla kustnära färdvägen norrut från Svarta
hallar och utmed norrsidan av Larsa damm, mitt emot
Lerhamns hamn. Dessa partier har skadats av kraftiga
stormar under senare år.
FÖR EGEN DEL har jag inventerat häckfåglarna på
fäladen 1981 och vid ett par olika tillfällen på 2000talet. Det som kanske har varit mest glädjande är att
hitintills har många våtmarksarter lyckats hålla sina
bestånd någorlunda i området. På många andra håll i
Höganäs kommun befinner sig kustfågelfaunan i fritt
fall och många arter har försvunnit.
I DE TRE RESERVATEN i Möllehässle-Kullens havsbads
Natura 2000-område har antalet vadare, måsfåglar och
änder gått ned med drygt 55 procent mellan 1980 och
2010.
TOFSVIPAN ÄR NU på
många håll helt försvunnen, och då inte
bara från åkermarkerna, men några få
par finns ännu kvar
på fäladen. Numera
hörs inte enkelbeckasinernas tickande
från sankmarkerna
runt Sänkan, men
arten ses fortfarande
rasta under sträcktider.

Foto: Pixabay

Foto: Karl Nilsson

VISSA ÅR HAR fiskmås, skrattmås, småtärna och fisktärna häckat på fäladen, men nu tycks alla dessa fyra arter
vara försvunna. Men strandskator, större strandpipare
och rödbenor tycks fortfarande trivas i området. Totalt
häckade cirka 30 arter 1981 vilket hade minskat till ca
25 arter 2007. Det totala antalet par har minskat med
drygt 15 procent mellan åren. Men trots allt häckar
fortfarande en handfull rödlistade arter på fäladen och
mer än det dubbla antalet födosöker eller rastar regelbundet i reservatet.

Foto: Pixabay

TYVÄRR TYCKS VI gå emot en alltmer utarmad fauna,
men jag har gärna fel i detta mitt antagande. Vad vore
en vår utan vadarnas högljudda protester och småtärnornas käbbel?! Vad det gäller småtärnorna har det gått
så långt att man nu har startat en räddningsaktion i
Kullabygden, genom att man försöker återställa deras
häckningsplatser.
SÅ VAR RÄDD om vår fälad. Undvik att uppehålla dig
under längre perioder utmed havsstrandängarna och
de blötare partierna i häckningstider. Följ reservatsbestämmelserna och andra lagar över vad vi får
göra i naturen. Låt de fuktiga stråken finnas kvar, de
är viktiga som näringsfällor så att kvävetillförseln till
haven minskar. Var speciellt försiktig när du rör dig
på fäladen under april-juni. Förhoppningsvis kan då
även kommande generationer av naturälskare njuta av
fäladen de kommande århundrandena.
Karl Nilsson

Sänkan är viktig som näringsfälla så att kvävetillförseln till havet minskar. 					

Foto: Anne Avén
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Bodrömmar för livsnjutare

valvet.se

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

Tel 042 - 22 22 44 www.plisseexperten.se
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3:e säsongen för gemensam träning vid bryggan

UNDER DET LJUSA halvåret finns möjlighet att på söndagskvällarna
vara med och träna i grupp vid bryggan i Nyhamn. Alla är välkomna att
delta oavsett tidigare träningserfarenhet. Träningsgruppen körde igång
i början av april och brukar hålla på till och med september.
TRÄNINGEN BESTÅR AV styrkeövningar med kroppen eller stenar från
stranden som vikt, varvat med pulshöjande övningar samt gång/jogg
längs den fina kusten.
NYA OCH GAMLA deltagare är varmt välkomna att ansluta för att
tillsammans njuta av vackra solnedgångar, svalkande bad, varandras
sällskap och på köpet få lite bättre flås.
Text och foto: Ulrika Ingvarson

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

HANDGJORD
BRUKS- OCH KONSTKERAMIK
Vä l ko mmen till min ver k stad o ch butik !
Öp p e t e n l ö k , men k n ack a g är n a på o m n i ser
a t t j a g ä r d är eller o m ö ppetsk ylten är uppe.
A ngel i ka B e rg m a n • S v e n B o n a svä g 1 2 • 0 7 0 -3 3 4 5 1 2 0
i nfo@ angel ik a be rg m a n . se • a n g e lik a be rg m a n . s e

13

KLIPP FRÅN FÖRR

”HARRY BAGARE” LEGENDARISK BRÖDKUSK
SOM ALDRIG SLUTAT SIN ANSTÄLLNING
Vid 11 års ålder började hans förvärvsliv. Tog anställning som stallpojke på Krapperups borg, avancerade till
kusk men övergav den levande hästkraften efter 10 år. Han etablerade så en taxirörelse i Lerhamn och kuskade
runt med en sufflettförsedd Ford på hel- och halvfart under ett par års tid. Passagerareantalet räckte inte till
utan rörelsen utökades med chaufförskola. 20 elever hann han med under de två åren. Bland dessa riksdagsman Gillis Olsson, Kullenbergstorp, godsförvaltare Linus Hasselberg, Krapperup, nämndeman Nils Nilsson,
Rögla gård, och lantbrukare Selmer Andersson, Tofter. Ändå fick ha slå igen. Orsak: kakan mager genom för
hård konkurrens.
Så är förhistorien om Kullabygdens genom tiderna mest legendariske brödförsäljare – Harry Bagare. Legendarisk för sin
frodiga humor och alltid rappa
tunga. Harry växte samman med
hela Kullabygden, dess fasta
befolkning och sommargäster.
Egentligen bär han tillnamnet
Svensson, ett namn som inte
många känner till. Jag heter
bara Harry förklarade han för ett
par semesterfirande damer som
var hans kunder och som ville
tilltala honom med efternamn.
Och bara Harry heter han än i
dag – en hel ramsa med namn
är onödigt, tycker han. Harry
var under alla sina 40 år som
brödförsäljare en pliktens man.
Han missade aldrig någon kund
på sin runda, blott en gång då
skälet var naturkatastrof. I början av 1940-talet tvingades han
ställa in ekipaget och övernatta
i Arild på grund av snöhinder.

ALDRIG ANSTÄLLD
Hos Kullens bageri ab där
han verkat sedan 1923 var han
aldrig anställd. Jag har varken
börjat eller slutat, påstår Harry.
Det var den 12/12 1923 som fru
Tillberg bad mig hjälpa till blott
den dagen. Ja, sedan blev det
bara så. Jag gick dit nästa dag
utan att någon bett mig därom,
selade hästarna och körde ut.
Dagarna blev veckor, månader
och år. Jag har heller aldrig
sagt upp mig eller blivit uppsagd. Visserligen slutade jag
distributionen 1963. Jag blev
företagets förste som fick pension, troligen också den ende
eftersom ATP nu är i funktion.
Sedan dess går jag och gör litet
vad jag tycker, jag uppbär inte
någon lön, men en brödkaka har
jag alltid med mig hem. Ja, nu
har jag varit lite krasslig men
är på bättringsvägen och sedan
tänker jag ta upp mina hustomtebestyr igen på företaget.

GLÄDJEÄMNEN
Om inte hela livet varit en dans
på rosor så tycker jag allt varit
livat och glatt. Jag trivdes med
chefer, med kunderna och med
alla jag kom i beröring med,
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Harry med maka Svea vid förstugebron i deras trevliga stuga.
säger Harry och småler samtidigt som han tycks drömma tillbaka i tiden. Jo, säger Harry, ett
av de största glädjeämnena är
företagets expansion. Men för
all del säger Harry med pondus
i tonen. Tro inte att jag vill ta

äran åt mig av detta. När jag
kom till bageriet var rörelsen
inte stor. Tre till fyra bagare
och jag var ensam försäljare
och kuskade runt med ett par
hästar. Vad jag gläds åt är att
jag fått vara med och bevittna

varje framsteg. 1927 fick jag
köra den första brödbilen och
hästarna sattes in på en ny runda till Höganäs. 1937 fick vi en
bakugn med stor kapacitet som
var i bruk ända tills för ett år
sedan. Ja, sedan har det rullat

iväg i en ständigt ökad utvecklingstakt under Bo Tillbergs
ledning, som var späda pojken
då jag tog vid. Nu, säger Harry,
är det ett storbageri, säkert det
största privatägda i nordvästskåne. Harry stannar upp och
tänker. Ja, säger han, hur många dom är nu, de’ vete tusan.

Snöstormen rasade och när jag
skulle vända tillbaka från Arild
gick inte snömassorna att forcera. Först vid middagstiden
nästa dag kunde vi ta oss hem.
Många blev utan bröd den dagen. Vilket var rätt så allvarligt
eftersom de endast hade bagaren att lita på.

BRÖDKAKAN
PÅ KUSKBOCKEN
kunde det vara lite isigt ibland.
En isvinter var det långt ifrån
nådigt. Jag, hästen och hela
brödkärran blev fullständigt
överisade en dag. Men rundan
missade vi inte. Mest synd var
det om hästarna som frös ohyggligt. Vägarna var ishala och
detta gjorde inte körturen lättare. Annars tyckte jag bättre
om att sälja vid hästfordon i
byarna. Det gick betydligt fortare och det var roligare. Vagnen var omsvärmad på ett litet
nix och pratkvarnarna malde
med skratt och glam. Men bil
var bättre på långsträckan,
särskilt när färden gick hemåt
och klockan började ticka mot
midnattssnåret. Det är klart att
hästarna blev trötta. Vi startade
redan kl. 7 på morgonen och
fram till midnatt blev arbetsdagen ganska lång. Ja, säger
Harry jag skall villigt erkänna
att jag mer än en gång somnat
vid midnattsmålet, av trötthet. Men så var serviceyrket
på den tiden. Jag klagade inte
även om arbetsdagen var lång,
serviceyrket på den tiden hade
trots allt sin speciella tjusning.
En gång sprack det ordentligt
för mig. Men utan min förskyllan. Jag var ute på arildsrundan
och skulle fortsätta därifrån
till bysamhällena. Men nix.

trivsamt och annorlunda. Och
apropå namnet Harry. Varför
skulle inte detta kunna räcka,
säger Harry. En gång kom det
ett brev till Harry, Kullens
bageri, Nyhamnsläge. I detta
låg en femma och avsändare
var en sommargäst som hade
sin vanliga bostad i Stockholm.
Jag ombads beställa en tårta

och överlämna den till hans
sommarvärd på julafton. Nästa gång skall Harry fylla 70.
Åldern betyder inget, förklarade Harry, och verkade fast
besluten att ta upp sina hustomtebestyr på bageriet inom
kort och då på heltid.

ECAR

kostade endast 40 öre på
20-talet. Det hände att folk
prutade men jag hade alltid
något recept till hands mot detta. Sockerkakan kostade hela
1:10 men en lantbrukare ville
betala högst en krona. Däremot ville han som ersättning
för 10-öringen bjuda på en
färdknäpp, som han kallade
det. Nästa gång jag kom hade
han glömt priset på sockerkakan och jag klämde till med
1:20. Nej 1:10 sa bonden och
du får en snaps. Jag slog till,
huvudsaken var att jag fick ut
fulla priset. – Skriv inte detta,
sa Harry, jag körde häst men
ändå.
En känd dam ville alltid köpa
på slump. Vad kakorna kostade
intresserade henne föga. Hon
räknade med att om hon köpte
för en jämn peng blev det alltid
någon extra. En gång bad hon
få köpa pepparkakor för en
krona. Ta för två blir det dubbelt så många sa jag och damen
accepterade.

HUMORN
har genom alla åren varit min
trogne ledsagare, säger Harry.
Många historier har jag fått till
livs och många har jag fört vidare. Ack ja, suckar Harry, den
gamla fina tiden när allt var så

Harry i sin ägandes taxi, vid gärdesgården fru Anna Fex och
sjökapten Bernhard Öfverberg.

Kullens bageri i Nyhamnsläge drevs under flera decennier av Bo Tillberg och hans hustru Elsa. 1936 tog de över
bageriet efter Bos mor. Det låg i det område som idag fått
namnet Bagarlyckan, i början av Brovägens södra sida.
Som mest hade man 50 anställda. 1973 blev man trångbodda och hela verksamheten flyttade till Helsingborg.
Red.

Foto: Harry Bagare kusk på Krapperup.

Harry i känd diskussionsattityd med elektriker Eric Nilsson

Artikeln om Harry Bagare var införd i Helsingborgs Dagblad i
juli 1967. Urklippet har vi hämtat ur Per-Olof Cederbergs samling
som vi fått låna. Där fanns också fotot med Harry på kuskbocken.
Texten är renskriven för att bli läsbar, och några foton från den
ursprungliga artikeln har uteslutits.

Red.
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Utan blommor och
blader kan man lätt få
spader,
på Maritas blomsterglädje en bukett som de
må mixa. Så duktiga de
är på att fixa.
Med rosor och grönt,
gör de livet så skönt

Storgatan 78



042-34 11 12

Förgyll vardagen med
blommor från
Maritas blomsterglädje.

Måndag–Fredag 10–18
Lördag 10–15
Söndag 10–13



Välkomna in till oss!
Marita, Emma, Carola
och Helena

Maritas blomsterglädje firar 6 år

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

 Vi förmedlar blommor över
hela världen. Ring oss eller kom
in i butiken så bistår vi Er

 Vi kör ut med bud i hela
Kullabygden

 Kvalitet, stort utbud och den
bästa servicen hos oss

LÄNSBERGS
D in ku stnä ra fa stighetsm ä kl a re

Med sikte på den bästa
fastighetsaffären
Vi bor, lever och verkar på Kullahalvön.

LÄNSBERGS

Med andra ord
– vi har kunskaperna som
D in ku stnä ra fa stighetsm ä kl a re
du behöver för att göra den bästa

fastighetsaffären på en plats vi älskar.
Varmt välkommen!
www.lansbergs.se

Köpmansgatan 1 a | Höganäs | Telefon: 042-33 08 09

16

Besök oss gärna på
Instagram och
Facebook

 Vi
Vi har
har fyllt
fyllt upp
upp butiken
butiken med
med
sommarblommor,
penceér,
vårlökar,
primulor,
sommarblommor,pelargonior,
pelargonier,
kryddor,
tulpaner,
snittblommor,
krukkryddor, snittblommor,
snittblommor, krukkrukväxter,
krukor,
ERNSTs
sortiväxter,
ERNSTsssortistortiväxter,krukor,
krukor,ERNST
ment,
Majalyktormed
medmera
mera
ment,
ment,ljuslyktor
Majalyktor med
mera

*

Ny
ystart på Himmelstorpsgården

Nya kommittén för Himmelstorp började sitt arbete i januari 2020 och inspekterar här längorna tillsammans med Fredrika Ramsay, ordförande i Kullens hembygdsförening.

Från januari 2020 har Kullens hembygdsförening åter arrendet på halva
Himmelstorpsgården, de västra och södra
längorna. Gården ägs av Gyllenstiernska
Krapperupsstiftelsen. En kommitté inom
hembygdsföreningen har bildats, som så
smått börjat sitt arbete.
AMBITIONEN ÄR inledningsvis nödvändig byggnadsvård,
ogräsrensning och städning. På grund av coronan blir
det inget traditionellt midsommarfirande i år, men en
visning på kulturarvsdagarna i september hoppas vi
skall kunna genomföras. Efterhand kommer vi att höja
ambitionerna.

Arbetet med att rensa fram ”stenoren” (kullerstenen) har påbörjats under våren. Från vänster Ebba Larsson, Ros-Mari Paulsson,
Yvonne Sjöstrand och Kerstin Nilermark i nya Himmelstorpskommittén.

HIMMELSTORPSGÅRDEN BLEV hembygdsgård 1953 och
är skyddad som byggnadsminne sedan 1978. Den gamla
kommittén avslutade sitt arbete 2016. I Kullabygd 1998
finns en utförlig historik över gården.
Text och foto: Henrik Ranby

Den som söker meningsfull fritid och vill vara med
och vårda Kullabygdens mest ikoniska korsvirkesgård, och återupprätta en hembygdsgård i Brunnby
socken, är välkommen i kommittén, som leds av
Bengt Rosenkvist, Mölle, tel. 072 150 71 49.
Vanligtvis har vi arbetsdagar på lördagar 10-12.

Den stora buxbomen anses av Krapperups trädgårdsmästare
Georg Grundsten vara från 1700-talet. T. h. blommande körsbärsträd. Dessa är åtminstone 100 år gamla och finns på en plan från
1920-talet.
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Vem drejar i ett litet uthus i Nyhamn?
När mina föräldrar skaffade sommarhus
på Kompassvägen i Nyhamnsläge 1981
trodde jag väl inte att jag 40 år senare
skulle dels bo här permanent, dels ha en
keramikverkstad i uthuset. Då bodde jag
i Göteborg och en nybörjarkurs i keramik
fick mitt intresse för att forma med lera
att vakna.
JAG VALDE ATT gå ner i tid från mitt arbete som informatör för att ge utrymme åt keramiken. När jag
ett par år senare flyttade till Helsingborg fortsatte jag
med kvälls- och sommarkurser i bygden. En av mina
första läromästare i Höganäs var Gunnar Andersson
från Nyhamnsläge. Han var en skicklig drejare hos
Höganäskeramik och hade dessutom sin egen verkstad i
Nyhamn. Jag minns honom med värme.
ATT LÄRA SIG dreja tar som bekant tid. När jag fick del
i en keramikverkstad i Helsingborg kunde jag ägna all
ledig tid åt keramiken och hittade mitt eget formspråk.
Jag sålde lite alster som ”torggumma” i Lund, Helsingborg och Höganäs (på Övre), ibland tillsammans med
min mor som vävde.

Lertull i Höganäs
ETT ROLIGT MINNE är också Lertull i Höganäs. Tullhuset
i Höganäs hamn fick tillfälligt byta namn för samlingsutställningar med NV Skånes Keramiska Sällskap, där
jag som amatör fick delta tillsammans med kända keramiker som Rolf Palm, Claes Thell med flera.

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

JAG ÄR OCKSÅ stolt över att jag blev antagen till
Kristianstad konsthalls jurybedömda utställning Konsthantverk 01 med mina ”Pusselverk” (väggdekoration).

Tunt men rustikt

Estetlinje och praktik
I BÖRJAN AV 90-talet unnade jag mig två år på heltid i
konstens värld på Sundsgårdens folkhögskolas estetlinje. Därpå följde en ovärderlig praktik på Wallåkra
stenkärlsfabrik. Jag var sedan med på Svenskt Hantverk
och Den stora trädgårdsfesten på Sofiero, liksom under
flera år på Fredriksdals olika marknader. När Dunkers
Kulturhus öppnades 2002 tog de in mina svarta muggar
i sin butik. I den vevan fick jag min första beställning
av muggar till en resturang i Helsingborg.

Utställningar på 90-talet
MITT LIV FLÖT på med barn och arbete och keramik
som min stora hobby. Jag ställde ut hos Galleri Rosenberg i Höganäs, hos Bräcke Antik i Brunnby och på
bibliotek och konstföreningar i Helsingborg. Det var ett
evigt kånkande, men roligt.

JAG ARBETAR MED stengods som ger en högbränd och
tät keramik. Det mesta är tunt men rustikt drejat
bruksgods i form av skålar, kannor, muggar m.m. Jag
arbetar ofta med engober (infärgad lera) och ytan på
godset kan vara blank och glaserad eller matt och oglaserad i grafitgrått, gult, ljusblått eller mörkblått. Jag
använder också en vit blank eller en mattare grågrön
vanlig glasyr.
EFTER ATT HA avvecklat verkstaden i Helsingborg
flyttade jag drejskiva och ugn till vårt lilla uthus i
Nyhamnsläge. Det blev nystart med både Öppet hus här
hemma och inlämning till butiken på Keramiskt Center. Nu jobbar jag till och från i min lilla verkstad och
är väldigt glad för att som pensionär ha kvar mitt stora
intresse för att skapa med lera.
Välkommen på besök! Eller kika in på utställningen på
min veranda! En del av mina alster syns från gatan –
kanske passande i dessa Coronatider.
Gunilla Wingertz
Foto: Rune Hansson

Höganäs och New York
NÄR KERAMIKENS HUS i Höganäs, (numera Orrefors
lokaler på outletområdet) slog upp portarna var jag
en av keramikerna där. Senare flyttade verksamheten
till Höganäs Saltglaserats lokaler. Nu är det ett minne
blott, men Saltglaserat lever ju kvar i Magasin 36.

” För 40 år sedan visste jag inte heller att jag
skulle bli så otroligt hemmastadd i Nyhamnsläge.
Jag har tillbringat alla somrar här och är sedan
sju år tillbaka permanentboende.

HOS KERAMIKKOLLEKTIVET Mud, Sweat and Tears i New
York var jag med på en liten utställning tillsammans
med två kolleger. Vi flög dit med keramiken i handbagage och resväskor och bodde på vandrarhem vid
Times Square.

Jag engagerar mig i byn genom att vara aktiv i
både hamnen och Byföreningen, där jag i flera år
var redaktör för Nyhamnsbladet.”
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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

U P P L E V VÅ R A
NYHETER

Våra nya mildhybrider Mazda3 och Mazda CX-30 är standardutrustade med det mesta inom säkerhet såsom head-up display, adaptiv farthållare, ﬁlhållningsassistans, autobroms och mycket mer. Interiören andas lyx i minsta detalj och den välisolerade kabinen gör varje resa till en sann njutning. Bägge modellerna
kan fås med vår revolutionerande, bränslesnåla motor SKYACTIV-X. Provkör så förstår du!

Mazda
267 900 kr |I Mazda3
Mazda CX-30
CX-30 från
från 249
Mazda3från
från 259
234 900
900 kr
kr
Mazda CX-30: Förbr. (l/100 km bl. körn): WLTP: 5,9-7,0, NEDC korr: 4,6-5,6. Utsläpp (CO2, g/km): WLTP: 133-173, NEDC korr: 105-137. Euro 6d temp.Mazda3: Förbr. (l/100 km bl. körn):
WLTP: 5,8-6,9, NEDC korr: 4,5-5,6. Utsläpp (CO2, g/km): WLTP: 131-157, NEDC korr: 103-128. Euro 6d temp. Tioårsgarantin innefattar: 3 års fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti.
Se fullständiga villkor på mazda.se.

TH Bilgruppen AB
Florettgatan/Mörsaregatan 11
254 67 Helsingborg
www.thbilgruppen.se
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Sommarens strandfogdar Glest mellan deltagarna
på årsmötet
NYHAMNS BYFÖRENINGS ÅRSMÖTE i mars fick skjutas
upp på grund av coronarestriktionerna. Men lördagen
den 9 maj hade vi kallat till utomhusmöte och i skönt
och soligt väder kunde vi genomföra årsmötesförhandlingarna. Ordförande Axel Bergenfelt hälsade alla
välkomna och alla höll coronasäkert avstånd.

Sam Cronberg och Bella Ingvarson

Foto: Ulrika Ingvarson

FÖRSLAG FRAMFÖRDES TILL styrelsen om att ordna fler
bänkar på strategiska platser i byn, vilket årsmötet
biföll. Man bestämde också att midsommarstången
skall resas även om inget traditionellt firande kommer
att arrangeras i år (p g a corona). Då blir det möjligt för
vem som vill att ta en liten dans runt stången.

Hej, det är Bella och Sam igen!
VI SKA UNDER den kommande sommaren åter vara
strandfogdar. Vi ska hålla bryggan ren och kolla temperaturen i vattnet. Bella går ut femte klass och Sam
går ut åttonde klass till sommaren. Vi hoppas att det
blir varmt och skönt så att bryggan blir väl använd nu i
sommar.
Bella och Sam

Årsmöte i det fria ovanför badbryggan.

TIDIGARE SAMMA DAG genomfördes skräpplockning
på fäladen mot Lerhamn och från badgryggan ner mot
Lilla Skär. Eftersom många idag har tagit för vana att
plocka skräp vid sina promenader året runt är vår kustremsa nu för tiden väldigt ren. Men det blev ändå en
hel del insamlat den här dagen.
Anne Avén
Foton: Anders Avén

LINDES BILVERKSTAD AB
Bil & AC Reparationer av alla märken
Kullagatan 106
263 39 Höganäs
Tel: 042-330 850
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Välkommen till julbords i The Black Barn i Brunnby,
vår alldeles egna lada ett stenkast från Holy Smoke
BBQ i Bräcke. En helaftonsmeny där vi skapar våra
egna varianter på julens alla frestelser, med en
gedigen bas i barbecue-the-Holy-way.
Det här är vår take på hur vi vill att ett riktigt julbord
ska se ut, utifrån den mat vi älskar. Det ligger både
nära ett traditionellt julbord och inte. Vår mat- och
utvecklarlust har fått styra, så att kombinationerna
ska utmana men ändå gifta sig.
Här möter den svenska julens smaker de amerikanska
på den highway vars namn är julbord. Apropå bord, vi
tycker att det blir lättare, aptitligare och fräschare
för dig om vi serverar dig de olika rätterna. Så att du
bara kan sitta lugnt och ha det riktigt gott.
Julen är ju till för att man ska skämmas bort!

För bokning och övrig info: HOLYXMAS.SE

BENGTSSONs OPTIK
Optikern nära dig
I samarbete med ögonläkare och med toppmodern
utrustning, erbjuder vi dig det du behöver
Synundersökning
Ögonhälsoundersökning
Speciallinser
Kontaktlinser
Körkortstest

Egen verkstad med sliperi!
Vi jobbar med härliga varumärken, har ett brett
sortiment av bågar och kunnig personal för ditt bästa!

Välkommen till oss!

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.

BENGTSSONs OPTIK
042-33 10 76
www.bengtssonsoptik.se
Köpmansgatan 11 Höganäs
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Eleshultsvägen 16, 263 75 Nyhamnsläge
0703-88 99 55 • hakan@varmeservice.se • www.varmeservice.se
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KONTAKTA BYFÖRENINGEN

REDAKTION

Ordförande Axel Bergenfelt, tel 0709-648494
axel.bergenfelt@gmail.com

Anne Avén (redaktör & layout), Axel Bergenfelt,
Birgitta von Schéele, Paul Adam (annonser)

www.nyhamnslage.nu

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: Paul Adam, tel 0702-542083
E-post: palleadam.52@gmail.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:–
1.000:–
700:–
500:–

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

SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET
Medlemsavgift för 2020:
• Enskild person 120 kr • Hushåll 220 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

Bankgiro 5436–8485
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
ANNE AVÉN
BIRGITTA VON SCHÉELE
BOJAN KOS
DANIEL BJÖRNSSON
PAUL ADAM
SVERKER INGVARSON
ULRIKA INGVARSON
HELEN LINDGREN – SUPPLEANT
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LIMOUSIN
Det goda köttet
från Brunnby finns
nu på Skeppet
• Närproducerat

• Butikspackat
• Hängmörat

Sunt bondförnuft
handla närproducerat

H

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

Följ oss på
Facebook
ICA Nära Skeppet

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

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