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

NYHAMNS BYFÖREnING

SEGLATS MED  
VALKYRIEN

sidan 12-13

GURKODLING  
PÅ HÖG NIVÅ

sidan 4-5

NyhamnsBladet

CENTRALT LÄGE MITT I BYN
HÄR STANNAR BUSSARNA vid hållplatsen Nyhamnsläge–Centrum. Förr fanns här också bank- 
och postkontor. Med tiden har serviceutbudet ändrats och senaste pizzerian stängde förra året. 
Vårt centrum har inget torg, ingen liten park eller ens en vacker plantering med sittplatser – den 
typen av centrum får vi fortsätta att arbeta för och hoppas på i framtiden.
DÄRFÖR ÄR DET jätteroligt att vi nu får en ny krog i gamla Grillen. Namnet är förstås Läget och 
här vill krögarparet skapa en trevlig mötesplats för nyhamnsborna. Läs mer på sidan 7.  

                                                                                                                                                                                                   Foto: Anne Avén          
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Kära Nyhamnsbor!
Följ Nyhamns  
Byförening på  

facebook

DE T HÄNDER I  NYHAMN (ELLER INTE)

NU BÖRJAR DET skymta lite ljus i tunneln dels genom 
sol, värme och bad och dels genom att viruset lär trivas 
mindre bra när det blir varmare men också för att fler och 
fler har haft, och överlevt, Covid-19 och många hunnit bli 
vaccinerade. Men faran är inte över än så fortsätt att visa 
varandra hänsyn, håll avstånd (inte minst på badbryggan 
som ju inte är så bred) och tänk på handhygienen.

HOPPAS ATT NI gillar det här numret av Nyhamnsbladet! 
Vi har försökt skapa en intressant blandning så ni får läsa 
om bl.a. islandshästar, gurkor, hus, segling och så den nya 
krogen, förstås. Dessutom har vi nöjet att välkomna en 
ny skribent och en ny proffsfotograf, bröderna Clas och 
Magnus Hellstrand som har rötter här i bygden och som 
bor i Arild (ja, lite “kompetensimport” kan vi väl få ägna 
oss åt?). Vi hoppas på mer samarbete framöver.

Vi har öppet för visning klockan 11 – 17 
(om coronarestriktionerna tillåter)

söndag 27 juni 
söndagarna 4 och 11 juli

lördag och söndag 24-25 juli
söndagarna 1 och 8 augusti

söndag 19 september

Fri entré.
Vi maler mjöl om vädret tillåter.

Kaffeservering.

Bräcke Lid 39, Nyhamnsläge
https://www.hembygd.se/kullen/bracke-molla

Foto Vega Öberg

VÄLKOMMEN TILL 
BRÄCKE MÖLLA 2021!

               Inga sillakvällar 
               i sommar heller!
         
                          

Styrelsen för Hamnens vänner har 
beslutat ställa in Sillakvällarna i Ny-
hamns hamn under hela sommaren och 
hänvisar till Folkhälsomyndighetens 
rekommendation att undvika större 
folksamlingar.

Brunnby FF har förhoppningar om att  
arrangera en liknande loppislösning denna
sommar som vi gjorde 2020. Alltså ett antal
mindre loppissöndagar i juli iställer för ett
stort arrangemang. Vi tar tacksamt emot
saker som ni vill skänka! Dock ej stoppade
möbler och vitvaror. Har även platsbrist för
större möbler. Vänligen kontakta
kansli@brunnbyff.se

 Det blir inget traditionsenligt 
midsommarfirande arrangerat av 

Nyhamns Byförening i år heller.

Men kl 10.00 lövar och reser vi  
midsommarstången som vanligt. 
Ni som vill hjälpa till är välkomna 

till midsommarängen, och ta 
gärna med egna blommor.

Det är sedan fritt fram att dansa 
runt stången på egen hand.

MIDS      MMARAFTON MIDS      MMARAFTON 20212021

Glad Midsommar!Glad Midsommar!

VÄLKOMNA TILL DEN andra av en förhoppningsvis årligt 
återkommande golftävling - Nyhamnsläge Masters.  
Förra året gjorde vi ett försök med speciellt inbjudna. Vi 
blev 5 bollar som gjorde upp om den inofficiella titeln – 
Nyhamnsläges bästa golfare.

I ÅR VILL vi bredda tävlingen och bjuda in alla intresserade 
att deltaga i denna prestigetävling. Huvudnumret blir en 
singeltävling där Nyhamnsläges bästa golfare ska koras. 
Dessutom kommer vi att ha en lagtävling mellan de olika 
bollarna. 

OM DU ÄR intresserad så anmäl ditt intresse till någon i 
tävlingsledningen så återkommer vi med en inbjudan när 
det drar ihop sig. 

MÄSTERSKAPET PLANERAS till i början av september, 
förutsatt att allmänna pandemirestriktioner och Mölle GK 
tillåter denna typ av tävling under de speciella omständig-
heter som råder.

 Tävlingsledningen: 
 Ulf Zettersten – ulf@zettersten.se 
 Hans Nilsson – h.nilsson@lekplatskonsulten.se 
 Joakim Bergman – joakim@newharbour.se 
 Lennart Ahlberg – lennart_ahlberg@hotmail.com

2021 års upplaga av  
Nyhamnsläge Masters  

på Mölle GK

NJUT NU AV som-
maren och håll er 
friska! Och glöm inte 
att bada även om det 
nyper lite i skinnet. 
Det lär stärka im-
munförsvaret och det 
känns ju angeläget 
när det är som det är.

Gunilla Wingertz keramik
Unikt, handgjort stengods

Öppet enligt överenskommelse – VÄLKOMMEN!
Kompassvägen 9, Nyhamnsläge, tel 0709 249534

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. 

Kontorshuset 
i

 Nyhamnsläge.

Det lilla och  
c h a r m i g a  
kontorshotellet  
vid hamnen

            Kontakt: Hans Grönwall
            Tel 0703-24 91 80

Foto: Magnus HellstrandFoto: Magnus Hellstrand

Axel Bergenfelt

Ordf. i Nyhamns By-
förening (som faktiskt 
fortfarande formellt  
heter “Nyhamns Bad-
ortsförening u.p.a.”)

Så har vi äntligen vintern bakom oss med ganska god marginal. I år blev det ju faktiskt 
en riktig vinter med mörker, snö och kyla och det kändes som om den aldrig skulle ta 
slut. Långa sega kvällar, få människor ute och så lite Corona på det. Hu!

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

Exteriört & Interiört
Inspiration, ideér, skisser till ditt projekt

Ritningar, bygglov

86 mm

58 mm

Din nya mötesplats.

lagetbyakrog

byakrog_laget

Tel. 042-25 55 55 

Eleshultsv 33, Nyhamnsläge
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I SKÄTTEKÄRR, PRECIS öster om Nyhamn odlar Tomas 
Andersson gurkor året runt. Företaget TF Trädgård 
grundades av Tomas farfar på 1950-talet, som då od-
lade grönsaker av alla de slag. Tomas pappa tog senare 
vid och satsade på enbart gurkor. Idag driver Tomas en 
supermodern anläggning med en växthusareal på 15 000 
kvadratmeter och med 13 anställda.

GURKOR BEHÖVER VATTEN, näring, värme, ljus och koldi-
oxid och allt regleras och övervakas elektroniskt. Tomas 
är uppfinningsrik och har skapat en anläggning med 
mycket miljötänk, återvinning och energibesparing. 

DET ÄR BELYSNINGEN som gör det möjligt att odla gurkor 
även på vintern. Den traditionella gurkodlingssäsongen 
sträcker sig från slutet av februari till november.  
– Men tack vare belysningen har jag sommar här året 
runt och kan skörda sex dagar i veckan, säger Tomas. 

TRE GÅNGER OM året kommer små gurkplantor från 
Danmark. Varje planta får en jutegarnstråd att klänga upp 
på, och fästs i en wire högt upp i taket. Systemet kallas 
high wire och ger raka fina plantor – och därmed raka fina 
gurkor. 

EFTER ARTON DAGAR kan man plocka de första gurkorna. 
Då har plantorna växt till sig rejält (de får 8-9 nya blad i 
veckan). Sedan pågår skörden under cirka sexton veckor. 

ÄVEN OM TOMAS har stor hjälp av modern teknik så be-
höver gurkplantor mycket mänsklig omvårdnad också. De 
skall pysslas om och man plockar av blad för att ge mer 
växtkraft åt plantan och plats för gurkorna. 

ISTÄLLET FÖR ATT bekämpa skadedjur med kemiska 
medel använder sig Tomas av nyttodjur. De köps in i små 
påsar som hängs ut bland plantorna. Miljontals småkryp 
tar sig ut och äter upp de skadliga insekterna. 
– Det var min pappa som var först med att använda nytto-
djur, säger Tomas.

Gurkor på High Wire i Skättekärr

DE SKÖRDADE GURKORNA sorteras och plastas in. 
5-6 dagar i veckan hämtas de av lastbil och trans-
porteras till Odlarlaget i Helsingborg.  
- Men Skeppet får gurkorna levererade direkt, det 
ordnar min fru när hon ändå skall handla där, 
säger Tomas. 

FÖR ATT ANLÄGGNINGEN skall bli så klimatsmart 
och ekonomiskt lönsam som möjligt testar man 
nya metoder hela tiden. Värmepumpar ger fossilfri 
värme som lagras i stora tankar. Avskärmande väv 
längs tak och sidor i växthusen hindrar ljuset från 
att störa omgivningen nattetid. Senaste investe-
ringen är belysning mellan plantorna vilket ökat 
skörden avsevärt.

I vår lokala ICA-butik Skeppet kan man köpa gurkor vilken dag som helst under året.  
I de flesta fall kommer de direkt från Tomas Anderssons växthus i Skättekärr.  
Mer närproducerat kan det knappast bli!

Man använder hydrauliska arbetsplattformar som löper på 
spår mellan raderna med plantor.                  Foto: Anne Avén

Raka gurkor av högsta kvalitet.
Det finns tusen nyttodjur i varje påse. 
Foto: Anne Avén

 
Foto: Claes von Schéele

Om ett par år hoppas Tomas att han kan utöka anläggningen med 
ytterligare 20 000 kvadratmeter växthus. 

Tomas Andersson, stolt gurkodlare.                Foto: Claes von Schéele

I VÄXTHUSEN ARBETAR 13 män och kvinnor. De kommer 
från Rumänien och Litauen och har bostad i Skättekärr 
när de inte är hemma på ledighet. Tillsammans skördar 
de 2 000 ton gurkor om året. 

TOMAS OCH HANS fru har tre söner mellan 5 och 11 år. 
Åtminstone en av sönerna visar intresse för odling och 
har ett eget växthus där han huserar. Kanske att det blir 
en fjärde generation som driver företaget. Men Tomas är 
tydlig med att han inte sätter någon press på någon. Hans 
filosofi är att göra det som är roligt, och det gäller inte 
minst för honom själv.                           Anne Avén

   TIPS:
Det finns en jättetrevlig och informativ 

 Youtubefilm, 12 minuter lång,  
där man får följa hela processen  

i Tomas anläggning.  
Missa inte den!

https://svenskvintergurka.se
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Ny mötesplats mitt i byn 
Äntligen skall Nyhamn få en riktig bya-
krog! Namnet är Läget och här har de nya 
krögarna skapat en trevlig mötesplats där 
man kan sitta ner och prata och umgås. 
I MITTEN AV 60-talet byggdes bankhuset i korsningen av 
väg 111 och Brunnbyvägen mitt i Nyhamn. I dess anslut-
ning byggdes även en mindre restaurangbyggnad och 
vänthall för busstrafiken. Stället kallades allmänt Grillen 
och där serverades korv och annan gatuköksmat. 

SENARE BLEV GRILLEN pizzeria och drevs av olika perso-
ner under många år och under olika namn, bland annat 
Baroli och senast Milano. Det var ett ganska enkelt ställe 
utan mycket charm och många längtade efter en “riktig” 
krog i byn.

I NOVEMBER 2020 stängde pizzerian och Christer och 
Tina Paulsson fick ta över lokalen. Båda brinner för att 
få människor att trivas, för mat och för närproducerade 
råvaror. Här vill de skapa en  mötesplats för folk i byn.

– VI ÄR ÖVERTYGADE om att det finns ett behov av att ses 
på Läget för att mötas och umgås över ett glas eller en 
kopp kaffe. Vi har även möjlighet att skapa en fest- och 
aktivitetsplats på ”gröningen” som ligger precis intill, 
säger Christer. 

DEN NYA KROGEN har man valt att kalla Läget. Namnet 
gav sig nästan självt då man ligger i Nyhamnsläge och 
dessutom med ett läge mitt i byn. Ett läge som också gör 
att nästan alla som ska till Mölle, Kullaberg, Brunnby och 
Arild passerar och lätt kan stanna till för en matbit. 

TINA HAR ETT förflutet inom hotellbranschen. Christer 
har en bakgrund som krögare men stod också bakom 
Kullaflyg (vars mat ombord var lokalproducerad). När bo-
laget lades ner förverkligade han och Tina drömmen om 

ett hotell och 2017 tog de över Pensionat Strandgården 
i Mölle. De bor i Skättekärr och kommer alltså ha ganska 
nära till jobbet på Läget.

MATEN SKA HÅLLA god kvalitet och inrikta sig på hus-
manskost med skånska, men även europeiska, rötter. Man 
kommer att ha en liten fast meny och en enklare lunch-
meny. Men det finns också tankar på att återuppliva en 
fin gammal tradition: Söndagsmiddagen. Då kan det bli 
långstekt tocke (tupp) med klassiska tillbehör, precis som 
den lagades förr.

MAN KAN TA emot 30-40 gäster inomhus och ännu något 
fler på den utökade uteplatsen. Sedan begränsas natur-
ligtvis sittplatserna under rådande coronarestriktioner.

VI ÖNSKAR CHRISTER och Tina all lycka med denna efter-
längtade satsning och hoppas att nyhamnsbor och andra 
i bygden, och turister förstås, kommer bli trogna gäster 
under lång tid.

Axel Bergenfelt

Vi levererar
solceller

i Kullabygden

LINDES BILVERKSTAD AB

Bil & AC Reparationer av alla märken

Kullagatan 106
263 39 Höganäs

Tel: 042-330 850

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

Med sikte på den bästa 
fastighetsaffären 

Vi bor, lever och verkar på Kullahalvön. 
Med andra ord  – vi har kunskaperna som 

du behöver för att göra den bästa 
fastighetsaffären på en plats vi älskar. 

Varmt välkommen!

www.lansbergs.se

L Ä N S B E R G S
Din kustnära fast ighetsmäklare

L Ä N S B E R G S
Din kustnära fast ighetsmäklare

Ett klassiskt Möllepensionat 

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

Rum från 1000:- 
Dubbelrum inkl Kullafrukost med godsaker från bygden. 

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

En analog mötesplats utan några TV-apparater.    Foto: Anne Avén

Nu väntar vi bara på kockar och öppningsdagen!     Foto: Anne AvénChrister och Tina Paulson – glada krögare på Läget.                     Foto: Claes von Schéele
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MNT® Medicinsk Naturunderstödd Terapi®  
är ett samlingsnamn för medicinska behandlingsformer 
som använder natur och djur som behandlingsmiljö. MNT är 
baserat på evidens och beprövad erfarenhet. I synnerhet har 
Trädgårdsterapi och Hästunderstödd terapi starkt forsknings-
stöd som kompletterande behandling till medicinsk vård av 
tillstånd som är svårbehandlade för den ”vita” vården. Gårdar 
som bedriver MNT®verksamhet ska uppfylla högt ställda krav 
på medicinsk kompetens och behandlingsupplägg. Personalen 
ska vara legitimerad, ha dokumenterad erfarenhet av rehabili-
tering som bedrivs i team med olika professioner samt det ska 
finnas tillgång till läkarkompetens vid behov. Dessutom ska 
gården uppfylla högt ställda krav på utformning och säkerhet 
med god och säker djurhållning. 

Källa: Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa

Vid Stall Vita Villan föder man upp is-
landshästar men ger också ridterapi till 
personer med långvarig smärta. 

HÖGT UPPE PÅ en kulle, strax nordost om Nyhamn i 
jämnhöjd med Bräcke Mölla, ligger ett vitt hus omgivet 
av hagar med betande islandshästar. På denna vackert 
belägna gård, med vidsträckt utsikt över Kattegatt i väster 
och ett öppet landskap i öster, driver paret Magnus och 
Yvonne Liljeroos uppfödning av islandshästar sedan 
många år. 

NÄR JAG TALAR med paret lyser kärleken till islandshästar 
igenom allt de talar om. De har ett 20-tal hästar uppstal-
lade på gården. Åtta hästar är direktimporterade från 
Island och andra är från egen uppfödning. 

UPPFÖDNINGEN BÖRJADE ÅR 2004 då de importerade ett 
betäckt sto från Island och första fölet föddes på gården. 
Sedan dess har den två dygn långa färjeresan till Island 
genomförts många gånger för att besöka gårdar och 
hämta hem ston till avel. En isländsk gendatabas används 
vid fortsatt avel, som ett hjälpmedel för att matcha lämp-
liga föräldrar och för att undvika inavel. 

Vi utför alla sorters 
elinstallationer inom 

nybyggnation, renoveringar, 
ombyggnader, värmepumpar  
& olika värmesystem. 
 
Vi är även godkända och  
certifierade för lantbruk,  
hästgårdar och 
trädgårdsmästeri. 
 
Vi utför "säker gård" 
som sänker dina 
försäkringspremier radikalt. 
 
•   Full elbehörighet

 •   Godkänd för F-skattsedel
 •   Fri konsultation
 •   Fri offert
 •   Rotavdrag
 •   Goda referenser

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

Islandshästar till nytta och glädje
SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDET, SIF Avel, bedömer 
om hästarna är arttypiska, exempelvis ska hästarna vara 
femgångare med skritt, trav, tölt, passgång och galopp 
eller fyrgångare, då passgången saknas. Den gångart som 
framförallt utmärker islandshästen är tölt. 

ÅR 2019 BLEV Stall Vita Villan nominerat till bästa avels-
gård av Svenska Islandshästförbundet och stoet Sara fick 
2020 utmärkelsen Avelspremie Elit.

MAGNUS OCH YVONNE är båda utbildade sjukgymnaster 
och har med åren utvecklat en verksamhet där hästarna 
används för ridning inom ramen för rehabilitering med 
Medicinsk Naturunderstödd Terapi® (MNT®) Se fakta-
rutan på nästa sida. 

JAG FICK FÖRMÅNEN att besöka gården en förmiddag när 
en rehabsession skulle genomföras. Efter att alla delta-
gare anlänt inleddes sessionen med en gemensam fika 
i ett trevligt möblerat växthus där Magnus och Yvonne 
berättade om sina erfarenheter av islandshästar och 
rehabilitering. Deltagarna fick i sin tur berätta om sina 
förväntningar och farhågor. Vissa var hästvana sedan 
barnsben och andra hade aldrig tidigare suttit på en häst.  

SEDAN BLEV DET dags att rida. Det svarta 23-åriga stoet 
Sara, som är lyhörd, lugn och stabil, var utvald till premi-
ärturen. Deltagarna fick sitta upp med hjälp av en bänk 
och Magnus ledde runt en i taget i skritt, medan Yvonne 
efterhand korrigerade, rättade och förklarade hur sitsen 
påverkar inre stabilitet och hållning. 

EFTER DEN LILLA ridturen vittnade både leenden och tårar 
om att den hade skapat en särskild känsla hos de olika 
deltagarna:

– Trodde aldrig att jag skulle kunna sitta på en häst igen. 
– Det gör ju inte ont längre!  
– Smärtan försvann. 
– Jag var helt fokuserad. Tänkte inte på något annat. 
– Sara är fantastisk. Hon anpassar sig helt efter hur spänd 
jag är. Hon har lärt mig att kunna släppa på mina spän-
ningar.

Birgitta von Schéele

Läs mer om Vita Villans verksamhet, NMT och MMS:  
• vitavillan.se  •  natureandhealth.se  
• broschyr-NUR.pdf (stallvitavillan.se)   

Magnus och Yvonne Liljeros med Sara, en av deras älskade islandshästar.                                                                                Foto: Claes von Schéele

Ridterapi hos Stall Vita Villan
RIDNING I STALL Vita Villans regi har tidigare använts 
för rehabilitering av personer med mild till måttlig 
psykisk ohälsa eller neurologiska besvär. Man har med 
tiden funnit att ridterapi också ger mycket bra effekt 
vid rehabilitering av personer med långvarig smärta. 
Ridning har visat sig aktivera balans, bålstabilitet, och 
psykiskt välmående och kan verka smärtlindrande hos 
dessa personer.

VID SVÅRBEHANDLAT smärttillstånd som varat i över 
3 månader, och där inga andra behandlingar av ”vit 
sjukvård” har hjälpt, kan läkare remittera sina patien-
ter till Multimodal smärtrehabilitering (MMS). Region 
Skåne har sådant avtal med Vita Villan AB, men även 
egenremiss gäller. 

REHABILITERINGEN GENOMFÖRS under sex veckor på 
Vita Villans mottagningar i Ängelholm, Helsingborg 
eller Landskrona, av team bestående av sjukgymnas-
ter, psykologer och specialistläkare. Vid 3 tillfällen får 
deltagarna komma till gården och uppleva naturen, 
hästarna och ridterapi. Deltagarna har efter de sex 
veckorna fått en annan utgångspunkt att hantera och 
påverka sin smärta och därmed öka sin aktivitetsför-
måga och livskvalité.
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Barndomens stuga är åter Gerthels hus

Kanske kommer ni ihåg den rosa stugan 
strax ovanför Pulkabacken. Någon minns 
kanske att den på 50-talet inte var rosa, 
men hyste familjen Gerthel. För åtta år 
sedan var huset till salu och Susanne 
Gerthel kunde kunde köpa sin barndoms 
sommarställe.
EN SOLIG DAG i september 2013 var Susanne Gerthel 
bjuden på lunch till en väninna i Nyhamn. På vägen körde 
hon inom Peter Lundhs allé för att titta till det hus som 
hennes föräldrar ägde 1951-1963.

– TILL MIN FÖRVÅNING, men även förtjusning, satt där en 
till salu-skylt, berättar Susanne. 
Efter många turer och försäljning av ett annat sommarhus 
blev hon ägare till huset där hon som barn tillbringade 
många härliga sommarlov.

SUSANNE HAR TAGIT sig an huset med stor omsorg, vårdat 
det gamla men också skapat ett modernt boende. Köket 
från 1947 har ersatts, golven har slipats och planlösningen 
har ändrats. Hon har skapat ett ljust och färgglatt hem 
där hon blandat nytt och gammalt och inrett med desig-
nade möbler och konst. 

Susanne berättar: 
”MIN MAMMA INGEBORG var dotter till Oscar Andersson, 
möbelhandlaren på nedre i Höganäs. Hon träffade pappa 
Olav 1939 vid tennisbanorna i Strandbaden, där hans 
föräldrar hyrde under sommaren. De hade många gemen-
samma intressen, som tennis, musik och sång, och 1943 
gifte de sig i Väsby kyrka.

PAPPA UTBILDADE SIG till operasångare i Stockholm och 
Salzburg och hade många ledande roller vid teatrarna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Men han sjöng också 
vid flera tillfällen i Höganäs folkpark, i Tivolihuset och i 
stadshuset. 

MINA GRANNAR HAR berättat att när familjen hade fest i 
stugan kunde Olav gå ut och sjunga Till havs över backen 
mot havet. Jag har också fått höra att mitt hus sedan den 
tiden kallats ”Gerthels hus”, trots att en annan familj varit 
ägare i många år.

MYCKET AV MIN BARNDOM är minnen av kusinerna, 
mormor Anna och morfar Oscar, i Höganäs och i deras 
sommarhus i Strandbaden. Vi hälsade på varje som-
mar, påsk och jul. 1951 köpte morfar huset i Nyhamn till 
mamma. Då var jag 4 år. 

NÄR JAG BLEV lite äldre kunde jag själv gå till mormor i 
Strandbaden, men fick inte själv gå över järnvägen. Då 
fick jag stå och ropa så kom mormor och hämtade över 
mig. Där fick man filbunke med socker, eller så åt man 
massor av krusbär.”

Anne Avén 

MAN BLIR INTE förvånad när Susanne berättar att hon är 
inredare och har skapat över 200 hem åt olika kunder 
genom åren. I Malmö startade hon på 1980-talet Galleri 
Gerthel inriktat på arkitektur och design. Idag fokuserar 
butiken Olsson & Gerthel mest på möbler.

SUSANNE ÄLSKAR SITT hus i Nyhamn och trivs jättebra 
med trevliga grannar och nya vänner. Också hunden Stel-
la har nya vänner och älskar promenaderna längs havet. I 
Malmö finns barn, barnbarn, vänner och butiken, så där 
har hon än så länge en lägenhet kvar. Men i Nyhamn har 
hon också gott om plats att ta emot familjen.

JUST NU ÄR det trädgården som engagerar. Susannes 
skaparglädje har förvandlat tomten till en grönskande oas 
med uteplatser, rabatter och odlingsbäddar – och en egen   
boulebana. 

Susanne Gerthel har tillsam-
mans med Bengt Eriksson 
skrivit en bok om sin pappas 
liv och karriär, utgiven på  
ARX Förlag. 

Lyssna på den mycket 
trevliga intervjun med Su-
sanne i Sveriges Radios podd 
Snedtänkt med Kalle Lind. 
Avsnittet Om Olav Gerthel 
publicerades den13 maj.

MER OM OLAV GERTHEL

Susanne är förutom inredare också formgivare av smycken, textil 
och möbler. Sina smycken har hon ställt ut flera gånger bl.a. i 
Mölle. Hon hode planerat ny utställning i Höganäs förra året men 
coronaläget får avgöra när det kan bli av nästa gång.

Badliv i Strandbaden, vykort.

 Stranden med badhytter i Nyhamn, nedanför Pulkabacken.

Det hände att familjen 
kom tilll Nyhamn även på 
vintern. Susanne och hen-
nes bror. 

Susannes privata bilder.

Med gäster i trädgården, 1950-talet. 
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DET LIGGER EN vacker träskuta förankrad i Höganäs 
hamn, en galeas med namnet Valkyrien af Höganäs. Min 
bror Magnus råkade släntra förbi på hamnpiren en dag 
förra sommaren och slog sig i slang med några av skep-
pets ”vårdnadshavare”, en grupp entusiaster som kallar 
sig Föreningen Kullens Skutseglare. Det visade sig snart 
att man erbjöd familjer och andra intresserade att boka 
fartyget för en seglats runt Kullens fyr eller andra närlig-
gande mål under en dagstur. Magnus ringde mig och vi 
kom direkt att samtala om att göra en tur tillsammans 
med fruar, barn och ev. andra intresserade. Det blev om-
gående en ny kontakt med bokningsansvarig. 

EFTER ATT NOGGRANT studerat väderprognosen för den 
närmsta veckan, bestämde vi oss för att segla ut med 
Valkyrien en strålande vacker dag, den 15 augusti 2020. 
Vi var fem ”landkrabbor”, vi två bröder med fruar och min 
äldste son Mikael, samt besättningen, som bestod av tre 
rutinerade sjöbjörnar och två mycket sjövana damer, som 
verkligen kunde sitt skepp. Så vi var i mycket goda händer 
under denna seglats!

FÖRST SAMLADE DAGENS kapten Axel Bergenfelt oss för 
en säkerhetsgenomgång och instruerade oss ovana passa-
gerare, vad vi skulle hjälpa till med. Inga tunga och svåra 
uppdrag, men alle man (och kvinnor) ombord måste veta 
sin plats och vad som krävs, för att en stor och tung segel-
båt ska få vind i seglen, när hamnens trygga famn lämnas.

ALLA REP ELLER trossar som höll skeppet kvar vid pol-
larna i hamnpiren lossgjordes och plötsligt låg vi ute i 
hamnbassängen. Vi gick för motor ut ur hamninloppet 
och väl ute i Sundet så var det dags att sätta segel. Det 
ena efter det andra drogs upp ur sitt ”viloläge” och ganska 
snart fick vinden tag i seglen och vi var iväg ute till havs. 
Vilken befriande känsla! När man är ombord på ett skepp 
för första gången är det mycket att ta in. Alla dessa tam-
par, trossar och rep, som alla har sina bestämda namn, 
platser och betydelser.

MÅLET FÖR DAGEN var Kullanäsan, längst ut på Kulla-
berg. Vi skulle runda den yttersta, mytomspunna spetsen 
av Kullaberg och där stänga av motorn och driva, för att 
ge oss tid att inta medhavd lunch där ute, just på gränsen 
mellan Öresund och Kattegatt. 

VI KUNDE BARA släppa alla bekymmer och luta oss bakåt 
och låta havsbrisen smeka våra solvarma kinder. Vilken 
njutning! Alla ens högsta och djärvaste önskningar om en 
fantastisk havssegling skulle komma att fulländas. 

NU VAR DET inte bara Valkyrien af Höganäs som hade 
Kullens fyr i sikte! Det verkade som en hel armada av 
segelbåtar, motorbåtar och andra farkoster valt just 
denna dag som sin utflyktsdag! När vi väl närmade oss 
målet för resan, så var vi omgivna av ett stort antal båtar 
som, liksom vi, ville passa på att ta njuta av dagens ideala 
förhållanden. 

Följ med på Valkyrien till Kullen
Bröderna Clas och Magnus Hellstrand 
gjorde förra sommaren en upplevelserik 
seglats med Valkyrien runt Kullens spets. 
Dagen dokumenterades med många foton 
och deras intryck delar de med sig här.  

VI RUNDADE DEN berömda Kullens yttersta näs och kap-
ten Axel Bergenfelt  gav order om att stänga motorn att 
det  är dags för bad och en rejäl lunchpaus en bit utanför 
Kullen. 

MEN FÖRST FICK vi uppleva dagens huvudattraktion och 
kulmen: mellan oss och berget dök plötsligt ett antal 
tumlare upp gång på gång. En ribbåt fullastad med pas-
sagerare följde sakta skådespelet bortom tumlarna och 
vi kunde  –  från vår utkiksplats  – beskåda dessa små 
vänliga valar på så nära håll som ett 50-tal meter! En 
osannolik naturupplevelse och ett skådespel få förunnat. 
Mitt bland tumlarna uppenbarade sig plötsligt även en 
säl, som även den lät sig avnjutas av tacksamma åskådare!

MEN SNART VAR föreställningen över. Men nya möjlighe-
ter fanns runt omkring oss! Havsbad direkt från relingen! 
Och vi och besättningen var inte sena att ta tillfället i 
akt. Det var bara att kasta sig ut i det över 22-gradiga, 
turkosblå vattnet. Så underbart härligt! Rena Medelhavs-
semestern!  Efter dessa excesser smakade den medhavda 
matsäcken så mycket bättre!

DE OBLIGATORISKA KAMERORNA och mobilerna fick även 
de, så klart, arbeta för högtryck! Vart en vände linsen 
fanns ju så fantastiska motiv! Vilken fotosafari kunde ha 
bjudit på bättre scenerier?

JA, SÅ VAR det dags att börja seglatsen hemåt igen. En 
fullständigt fantastisk segeltur med alla dessa osannolika 
upplevelser, som man bara kunde ha drömt om. Det blev 
sommarens och årets höjdpunkt! Och ett minne för livet!

Clas Hellstrand

Dagens besättning: Iwona Waldman, Christer Ericson, Axel  
Bergenfelt, kapten,  Lennarth Gustafsson och Marina Crawford.  

Fotot: Magnus Hellstrand

LÄS MER
Artikeln i sin helhet – med fakta om Valkyrien, fler bilder 
och en intervju med skepparen Axel Bergenfelt – finns på 
vår hemsida www.nyhamnslage.nu under fliken Länkar.

Om Kullens Skutseglare och verksamheten runt Valkyrien:
https://www.facebook.com/valkyrienafhoganas/       
www.valkyrien.se,  info@valkyrien.se

Monica, Clas, Mikael och Birgitta Hellstrand. Foto: Magnus HellstandFoto: Clas Hellstand

Foto: Magnus Hellstand

Foto: Magnus Hellstand

Foto: Magnus Hellstand
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HELSINGBORGS DAGBLAD, N:o 257.

Lördagen den 21 September 1895

Senaste Underrättelser.
––––––

Eldsvåda på Nyhamn.
Tio hus nedbrunna.

En större eldsvåda har i går timat å det 
norr om Höganäs belägna Nyhamns fiske-
läge. Till Helsingb. Dagbl. har meddelats 
följande om denna brand:

Elden börjande vi 1/2 10-tiden på f.m. i 
byfogden Sven Tambos ungefär midt i läget 
liggande hus. Rök och lågor slogo ut från 
det spånbetäckta taket, hvarför elden synes 
ha uppkommit på vinden, huru är ännu 
okändt.

Den starka nordveststormen gjorde att el-
den spred sig hastigt och ödelade inom kort 
såväl Tambos hus, som tre omedelbart söder 
derom belägna, tillhöriga Jöns Peter Cron-
bergs enka och Boel Andersdotter. Derifrån 
hoppade elden öfver åtskilliga hus och tog 
fatt längre söder ut i läget. Här nedbrunno 
följande sex hus: Cecilia Anderssons, Jöns 
Peter Larssons, Nils Hanssons enkas, Jöns 
Mauritzsons, Jöns Johanssons samt ett 
småskolehus, tillhörigt Brunnby kommun.

Flera sprutor anlände skyndsamt till 
platsen, såsom från Höganäs, Lerberget, 
Lerhamn, Brunnby m. fl. ställen och det 
arbetades raskt med släckningen, så att 
man, trots den rådande stormen, redan vid 
2-tiden kunde anses vara herre öfver elden.

De flesta af de nedbrunna husen voro 
halmtäckta. En del lösöre räddades.

En lycka var att branden inträffade om 
dagen. I annat fall skulle olyckan säkerli-
gen antagit vida större utsträckning i det af 
öfver 100 hus bestående fiskeläget.

Det nedbrunna var försäkrat i Häradsbo-
laget för i ett för allt omkring 20,000 kro-
nor.

HELSINGBORGS DAGBLAD, N:o 259.

Måndagen den 23 September 1895.

 – Eldsvådan i Nyhamn. Enligt hvad vi 
erfarit befinna sig de brandskadade i Ny-
hamn i allmänhet i fattiga omständigheter. 
Dertill kommer att de hade lågt brand-
försäkrat sin egendom och att endast obe-
tydligt deraf räddades undan förstörelsen. 
Den enskilda barmhertigheten har derför 
tillfälle att här träda hjelpande emellan med 
gåfvor till de blottstälda. Redaktionen af 
Helsingborgs Dagblad vill med strösta nöje 
emottaga och redovisa de bidrag, som för 
ändamålet kunna aflemnas på vårt kontor.

Det förtjenar i sammanhang härmed näm-
nas att frih. Gyllenstjerna på Krapperup 
under branden sände ett lass med matvaror 
och förfriskningar till de brandskadade, och 
dem som arbetade med släckningen.

Senaste Underrättelser – Eldsvåda på Nyhamn

DET SÄGS ATT det var barns lek med eld 
som startade branden på vinden i det 
hus som låg där Brovägen 31 finns idag. 
Elden spred sig till tre intilliggande hus 
och hoppade sedan vidare söderut till 
den bebyggelse som låg mellan nuva-
rande Stelegången, Kompassvägen och 
Rorsmansvägen. Även ett hus, som låg 
där idag cykelvägen korsar Lillaskärsvä-
gen, blev eldens rov.

EFTER VÄRDERING AV brandstodskommitén 
delades ersättningsbelopp ut till de som var 
försäkrade. Bostad ersattes med som mest 2700 
kr (till skepparen/byfogden Sven Tambo) ned 
till 500 kr (till änkan Johanna Andersson och till 
änkan Elisabeth Berggren). Lösöre ersattes med 
mellan 1500 kr och 150 kronor. 

• Per-Olof Cederbergs samling 
som vi fått låna.Texten i tid-
ningsurklippen är renskriven 
för att bli läsbar.

• Jubileumsskriften “Nyhamns 
Byalag 1884-1984” samman-
ställd av Per-Olof Cederberg.  
Hela skriften finns i pdf-format 
på www.nyhamnslage.nu  
under fliken Länkar.

KÄLLOR:

SYSTRARNA BOEL OCH 
Helena Andersdotter var 
inneboende i ett hus längs 
den s.k. ”Garnhusgången” 
och saknade försäkring. 
När insamlade medel se-
nare fördelades mellan de 
drabbade fick systrarna 
60 kr tillsammans. 

DET HAR BERÄTTATS 
att så gott som hela 
byns manfolk låg ute på 
sillfiske vid Anholt på 
branddagen. De möttes 
vid hemkomsten av den 
fruktansvärda anblicken 
av en svårt eldhärjad 
bebyggelse och flera av 
dem hade säkert förlorat 
sina hem.

Anne Avén

REKONSTRUKTION AV NYHAMN C:A 1890REKONSTRUKTION AV NYHAMN C:A 1890

iStockphoto

BODRÖMMAR 
FÖR KUSTÄLSKARE

P R E M I U M M Ä K L A R E  I  N O R D V Ä S T R A  S K Å N E  S E D A N  1 9 9 1

VALVET MÄKLARFIRMA   I   042 12 16 16   I   VALVET@VALVET.SE   I   VALVET.SE

Förbrukning: 19 kWh/100 km (bl. körn.), CO2-utsläpp: 0 g/km (bl. körn.). Privatleasing: 36 mån, 1000 mil inkl service. Skatt, försäkring och avg. tillkommer.  

HELT ELEKTRISK 

HELT NYA MAZDA MX-30 

TH Bilgruppen AB 
Florettgatan/Mörsaregatan 10 
254 66 Helsingborg 
www.thbilgruppen.se  

Äntligen är den här. Mazda MX-30 är en elektrisk, kompakt SUV som erbjuder mer än bara Mazdas unika  
körupplevelse. Den har en interiör med hållbara material så som kork, konstskinn och återvunnen plast.  
Som standard är den dessutom fullmatad med ny teknik som head-up display, app-styrning och all tänkbar  
aktiv säkerhet. Det handlar om att njuta av livets små och stora upplevelser – med små fotavtryck.  
Provkör och upplev energin.  

 

Pr is  f rån 347 900 kr  Pr ivat leasing f rån 3 995 kr 
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Har du uppmärksammat små samlingar av 
barn och vuxna i alla åldrar med telefoner 
i handen vid exempelvis idrottsplatsen,  
hamnen eller på lekplatsen vid Fiskvägar-
na? Det är spelet Pokémon Go som under 
coronaåret fått ett uppsving i Nyhamn och 
som lockat ut både unga och gamla. 

SPELET FINNS I mobiltelefonen som genom GPS-funk-
tionen anger fysiska platser i närmiljön där det finns 
Pokémon att fånga. 

VAD ÄR DET som gör Pokémon Go så kul? Hampus 
Lindgren och Aksel Ingvarson, som går i fjärde klass på 
Nyhamnsskolan, är vana Pokémonspelare. De resonerar 
om spelet och kommer fram till att de tycker om att spelet 
pågår under en mycket lång tid, och att det är bra att man 
kan vara ute och hänga med kompisarna samtidigt som 
man spelar. Det är en härlig känsla när man sett en cool 
Pokémon i en handbok och sedan lyckas fånga den. Aksel 
berättar att han i dagsläget har 294 Pokémon och Ham-
pus har hela 593 stycken.

KILLARNA BERÄTTAR OCKSÅ att deras föräldrar tycker att 
det är bättre att de spelar Pokémon Go än sitter hemma 
framför en skärm. Och att de får förmaningar om att titta 
upp regelbundet när de är ute och går för att inte krocka 
med bilar eller andra människor.

SPELET SLÄPPTES I juli 2016 och låter spelare fånga, 
träna, utveckla och strida med virtuella Pokémon (teck-
nade varelser). Spelappen, som är gratis att ladda ner 
men med möjlighet till köp i appen, använder mobilens 
GPS, så när du har spelet igång på din telefon och är ute 
och promenerar vibrerar mobilen för att tala om att en 
Pokémon finns i närheten. Du fångar den genom att kasta 
en PokéBall (boll). Vissa Pokémon är starkare än andra 
och det kan krävas flera kast innan du lyckas fånga den. 

PÅ KARTAN I appen kan du se utmärkta PokéStop och Po-
kéGym. Ett PokéStop är en fysisk plats där du kan samla 
på dig fler Poké-bollar men även till exempel bär som 
underlättar infångandet av nya Pokémon eller ägg som 
efter en viss längds promenad kläcks och ger dig en ny 
Pokémon till samlingen. Det finns flera PokéStop runt om 
i Nyhamn till exempel Linbanan (Klätterskogen), Fyren 
på piren (hamnen), Litet fritt bibliotek (byns bokskåp på 
Brovägen), Eleshultsvägens lekplats och Bryggan.

AKSEL OCH HAMPUS befinner sig just nu på level 
(nivå) 37 respektive 36 av i dagsläget 50 tillgängliga 
nivåer. Genom att vara aktiv i spelet samlar du på dig 
XP=experience points (fritt översatt: erfarenhetspoäng) 
och efter att du fått ihop ett visst antal XP kommer du 
upp ytterligare en nivå i spelet. När du kommit till level 
5 väljer du vilket lag du vill ingå i: blått (Mystic), rött 

(Valor) eller gult (Instinct). Aksel och Hampus är bittra 
fiender i Pokémonvärlden då de tillhör gult respektive rött 
lag. I verkliga livet är de dock goda vänner.

DE OLIKA LAGEN kontrollerar byns PokéGym. Precis som 
PokéStop finns gymmen på verkliga platser. I Nyhamn 
finns gymmen Kanon (hamnen), Brunnbyvallen, Lilla bro 
(bron över Skälebäcken) och Lekplats för barn (lekplat-
sen vid Fiskvägarna). Medlemmar i ett lag sätter in sina 
Pokémon i gymmet för att tillsammans försvara det från 
att tas över av ett annat lag. När du har satt in en av dina 
Pokémon i gymmet så kan den inte användas i andra 
strider, men du får tillbaka den så fort ett motståndarlag 
tagit över gymmet. Ju högre CP=Combat power (fritt 
översatt: stridskraft) din Pokémon har desto starkare är 
den. Hampus berättar att hans starkaste Pokémon är en 
Slaking med CP 3 635 och Aksels är en Metagross med CP 
3 417. Om du har dubbletter av en typ av Pokémon kan du 
byta dem mot godis som du därefter kan använda för att 
utveckla en Pokémon till en annan sort. Med godis kan du 
också göra dina Pokémon starkare, dock krävs även något 
som kallas Stardust för detta.

TVÅ ANDRA FENOMEN inom Pokémonvärlden är Raid 
Hour och Community Day. På onsdagar kl 18-19 är det 
Raid Hour då flera spelare går ihop vid ett PokéGym för 
att genom samarbete besegra och fånga en Raid Boss, en 
Pokémon som är mycket svårare att fånga än de Pokémon 
du hittar i det vilda. Community Day betyder att under ett 
antal timmar en gång i månaden över hela världen finns 
väldigt många exemplar av en speciell Pokémon tillgäng-
lig att fånga.

SÅ NÄSTA GÅNG du är ute och promenerar och ser en 
samling av barn och vuxna med telefonen i högsta hugg 
kan du be dem visa dig hur en Magmortar, en Gyarados 
eller en Dewgong ser ut.

Ulrika Ingvarson

Många Pokémon fångade i Nyhamn

Hampus Lindgren och Aksel Ingvarson spelar Pokémon Go vid 
hamnen.                                                                 Foto: Ulrika Ingvarson

Tel 042 - 22 22 44   www.plisseexperten.se

- PLISSÉGARDINER
- MARKISER
- PERSIENNER
- RULLGARDINER
- LAMELLGARDINER

BESÖK VÅR BUTIK VID 
HÖGANÄS SALUHALL

Angel ika Bergman • Sven Bonasväg 12 •  070-334 51 20 
info@angel ikabergman.se •  angel ikabergman.se

Välkommen t i l l  min verkstad och but ik!  Öppet enl  ök,  men knacka 
gärna på om ni  ser att  jag är där e l ler  om öppetskylten är uppe. 

H A N D G J O R D  B R U K S -  O C H  K O N S T K E R A M I K
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* Vi har fyllt upp butiken med
sommarblommor, pelargonier, 
kryddor, snittblommor, kruk-
växter, krukor, ERNSTs storti- 
ment, Majalyktor med mera

Maritas firar 6 årMaritas firar 7 år

Sommaren närmar sig med stormsteg och 
för många barn och ungdomar är det seg-
ling som lockar under sommarlovet. Att gå 
i seglarskola tillsammans med andra kil-
lar och tjejer, med duktiga och utbildade 
instruktörer kanske blir sommarens höjd-
punkt.
I NYHAMN HAR Båtklubben Röde Orm arrangerat seg-
larskola i snart sextio år. Man brinner för att ge barn och 
ungdomar möjligheten att utvecklas inom allt som hör 
sjölivet till. Instruktörerna är ungdomar som alla genom-
gått Svenska Seglarförbundets ledarutbildning 

KLUBBENS ORDFÖRANDE JONAS Larsson berättar att 
Röde Orm bedriver ett utvecklingsarbete med hjälp av 
ett verktyg kallat Den moderna föreningen, framtaget av 
Riksidrottsförbundet. De fem områden man fokuserar på 
och utvecklar till olika nivåer är: • Hållbar verksamhet  
• Utbildning, kompetens & ledarskap • Tillgänglighet och 
jämställdhet • Medlemskap som engagerar • Träning & 
tävling.

SEGLARSKOLAN HAR BÅDE nybörjar- och fortsättnings-
kurser, uppdelade i två stycken tvåveckorsperioder. Det 
grundläggande kravet för deltagande är att man ska 
kunna simma 200 meter och ha gått ut 2:a klass. 

KLUBBENS FLOTTA BESTÅR av femton optimister (en-
mansjollar) och tre RS Feva (tvåmansjollar). De yngsta 
börjar i optimistjollen medan de som har kommit lite 
längre, eller kommer igång när de är något äldre, ger sig 
på Fevan.

TILL I ÅR har klubben köpt in en helt ny RS Quest – en 
lite större och mer avancerad syster till RS Feva. Den kan 
seglas av upp till 4 personer, t.ex. en instruktör och tre 
elever. Jollen passar också utmärkt om man vill erbjuda 
vuxna att lära sig segla.

Anders Avén

SEGLARSKOLAN 2021
Vecka 25-26
Vecka 28-29

ANMÄLAN:
https://nyhamnsbyalag.se/rode-orm/seglarskola/ 

Röde Orm riggar 
för årets seglarskola 

Röde Orm tackar sina sponsorer:
ICA Skeppet, Blomsterstallet, Engelholms Fysioterapi,  
Höganäs AB, Stiftelsen Gripen, New Republic,  
Hamnens Vänner, McDonalds och Nyhamns Byalag.

RS Quest – klubbens nytillskott.                            Foto: Jonas Larsson

Seglarskolan bidrar till en levande hamn.          Foto: Jonas Larsson

Öppettider:
 
Vardag	 7	-	18
Lördag	 8	-	15
Söndag	 Stängt

HYR SLÄP NÄRA DIG

Robomow robotgräsklippare – Bäst i test! 
Köp din robot innan den 1/7 och få vinterservice/förvaring  
på köpet. Vi hjälper till att hitta lämplig robot till just din gräs- 
matta. Ring 0703 207 108 eller maila till info@renfast.nu

STÄD | TRÄDGÅRD | FASTIGHETSSERVICE

renfast.nu

Robotgräsklippare.  
Få vinterservice och 
förvaring gratis. 
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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 – riktig kaffe. Välkommen. Riktigt varmt välkommen!
Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Mån–fre 10–18 och lör 10–15.

En riktig bokhandel, riktigt nära.

- riktigt

HOLYSMOKEBBQ.SE

Ännu ett pris till bröderna Ravanis

FÖR ANDRA GÅNGEN har Martin och Mathias Ravanis 
på Nyhamns Såg & Båtbyggeri kammat hem förstapriset i 
den prestigefyllda tävlingen Classic Boat Award.

DET ÄR RENOVERINGEN av Bel Rose, hemmahörande 
i Mölle, som belönats i kategorin Renoverad segelbåt 
under 40 fot (12,2 m). 

BEL ROSE ÄR byggd 1894 och har nu återfått sitt originalut-
seende efter den grundliga renoveringen, som tagit två år. 
Bland annat har hon fått en ny sittbrunn och nytt däck. 

FÖRRA GÅNGEN BRÖDERNA mottog priset var 2018, då 
med renoveringen av Bessie. (Se Nyhamnsbladet 2018-01.)

Stort grattis till årets pris!
Anders Avén

Bel Rose utanför Mölle 2015.             Foto: Anders Avén

MATHILDA BENGTSSON
EKONOMI, REDOVISNING & AFFÄRSUTVECKLING
MATHILDA BENGTSSON
EKONOMI, REDOVISNING & AFFÄRSUTVECKLING

Få tid 
över till 
annat!

Sandormsvägen 2, 263 75 Nyhamnsläge, 
Tel 0703-90 55 82, mathilda@mb-redovisning.se

Jag erbjuder skräddarsydda
helhetslösningar för ditt 
företag inom:
n Bokföring och bokslut
n Fakturering
n Lönehantering
n Ekonomisk rådgivning

Allt arbete sker digitalt,  
vilket ger dig största möjliga 
effektivitet och flexibilitet.

Välkommen att boka ett  
kostnadsfritt möte redan  
idag för att se hur jag  
kan hjälpa dig!

BENGTSSONs OPTIK
 

Optikern nära dig
I samarbete med ögonläkare och med toppmodern

utrustning, erbjuder vi dig det du behöver

Synundersökning

Körkortstest

Ögonhälsoundersökning

Kontaktlinser
Speciallinser

Egen verkstad med sliperi!
Vi jobbar med härliga varumärken, har ett brett

sortiment av bågar och kunnig personal för ditt bästa!  

Välkommen till oss!
BENGTSSONs OPTIK

Köpmansgatan 11 Höganäs
www.bengtssonsoptik.se

042-33 10 76
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REDAKTION
Anne Avén (redaktör & layout), Axel Bergenfelt, 
Birgitta von Schéele, Paul Adam (annonser) 
ANSVARIG UTGIVARE
Axel Bergenfelt
 
TRYCK
Indieprints i Höganäs – www.indieprints.se
 
UTGIVNING
Två gånger om året, i juni och till 1:a advent. Delas ut till 
samtliga hushåll och näringsidkare i Nyhamnsläge.  
Finns också som pdf på www.nyhamnslage.nu

ANNONSERING
Annonsansvarig: Paul Adam, tel 0702-542083
E-post: palleadam.52@gmail.com 

NYHAMNS Byförening

NyhamnsBladetNyhamnsBladet
#1/21

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

Badortsförening. Byföreningens verksamhet spänner 
över hela Nyhamnsläge. 

• Valborgsfirande på fäladen 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

www.nyhamnslage.nu

BYFÖRENINGENS STYRELSE:

AXEL BERGENFELT – ORDFÖRANDE
DANIEL BJÖRNSSON
SVERKER INGVARSON

BOJAN KOS
ULRIKA INGVARSON

ANNE AVÉN
BIRGITTA VON SCHÉELE

PAUL ADAM
HELEN LINDGREN – SUPPLEANT

KONTAKTA BYFÖRENINGEN

nyhamnsbyaforening@gmail.com 

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

SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET

Medlemsavgift för 2021:
• Enskild person 121 kr     •   Hushåll 221 kr

Bidrag med valfritt belopp till:
• Tångfonden – tångrensning på stranden vid badbryggan
• Bryggfonden – reparation och underhåll av badbryggan
• Övrigt, t ex Nyhamnsbladet

Betala till Nyhamns Byförening på
Bankgiro    5436–8485
Swish Nr.    123 174 44 08
Ange ditt namn och ändamål.

ANNONSPRISLISTA

Annonsformat  b x h mm             Pris
1/1 sida (baksidan)  179 x 257 2.200:–
1/2 sida  178 x 120 1.000:–
1/4 sida    86 x 120 700:– 
1/8 sida    86 x 58  500:– 
Tidningens format A4, 210 x 297  
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF 

VÄLKOMMEN TILL

BOKA TID PÅ TELEFON 

042-34 46 61 

ELLER VIA

                                          .se 

Krapperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE

I

F

@jennysharvardnyhamnslage

Jennys Hårvård

Jennys Hårvård 

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

både vuxna och barn

Tandläkaren i Nyhamnsläge

Vi utför allmäntandvård och  
implantatbehandling 

Välkomna!



Grattis NYHAMNSLÄGE 
till en sockersmart butik!

Hjärligt välkommen till  
en sockersmart butik!

Fyra färger gör dig sockersmart:
GRÖN: Den gröna färgen innebär att maximalt 5% av produktens energi 
kommer ifrån juice, koncentrerad juice eller tillsatt socker. 5% är den gräns 
som Världshälsoorganisationen, WHO, har satt som hälsomål. Ät hur mycket 
du vill av gröna varor - utan att få i dig för mycket socker.

GUL: Den gula färgen innebär att maximalt 10% av produktens energi kom-
mer ifrån juice, koncentrerad juice eller tillsatt socker. 10% är den gräns som 
Livsmedelsverket har satt som rekommendation. Gula varor är helt okej – 
när vi kikar på sockermängd.

RÖD: Den röda färgen indikerar att av produktens energi så kommer 10-35% 
ifrån juice, koncentrerad juice eller tillsatt socker. Äter du för mycket röda 
varor till vardags, riskerar du att få i dig för mycket socker.

SVART: Den svarta färgen indikerar att av produktens energi så kommer 
mer än 35% ifrån juice, koncentrerad juice eller tillsatt socker. Begränsa de 
svarta varorna kraftigt och ät dem endast vid väl valda tillfällen.

Vi på ICA nära Skeppet är stolta över att som första butik i Skåne kunna erbjuda 

våra kunder en unik sockermärkning. Vi har redan ett bra sortiment av närproducerade  

och ekologiska produkter, nu gör vi det ännu enklare för dig att handla bra mat.

Titta efter vår färgmärkning för att undvika onödigt socker till din familj.

Skeppet • Nyhamnsläge 
Öppet alla dagar 08–21 året runt

Följ oss på  
Facebook  

ICA Nära Skeppet

I VÅR NORRLÄNDSKA HÖRNA
Viltfångad röding

Reninnerfilé 
Renskav • 100 % kött 

Souvas • lättrökt renskav 
Älgstek och älgfärs
Äkta Kalixlöjrom

m.m.Gott Nytt År

God Jul


