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Protokoll nr 21, styrelsemöte 2022-01-17, Nyhamns Byförening 
 
Plats: Online via Teams. 
Deltagare: Axel Bergenfelt, Paul Adam, Anne Avén, Ulrika Ingvarson, Sverker Ingvarson.  
Anmält förhinder: Birgitta von Schéele, Bojan Kos, Helen Lindgren, Daniel Björnson. 
 
1. Ordförande Axel Bergenfelt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
2. Anne Avén valdes till mötets sekreterare. 
 
3. Restpunkter från föregående möte: 

• Utsmyckning av elskåp. Axel och Bojan har märkt ut de 11 elskåp som skall prydas med 
de utvalda bilderna. Indieprints kommer att utföra folieringen så snart vädret är 
gynnsamt för sådant. 

• Strandleksakslåda, förslag från årsmötet 2021. Vi tar upp frågan vid nästa möte. 

• Anslagstavla vid Skeppet. Frågan vilar tills prästen i Brunnby åter tar kontakt.  

• Nya stelor. Fyra stycken beställda av fiskare i Höganäs. Axel försöker få kontakt med dem 
igen.  

• Möte med samhällsbyggnadsavdelningen. Daniel och Ulrika har vid två tillfällen skickat 
förslag på mötesdatum till Arash Borhan utan att få svar i tid. Frågan kvarstår till nästa 
möte. 

• Naturreservatsskyltar vid Pulkabacken. Daniel har kanske besked till nästa möte. 

 
4. Nyhamnsbladet. Uppslag till artiklar:  

• Vad händer med badstranden norr om hamnen. 

• Sverker har sett att det finns samrådshandlingar för en planutformning av en 
gång/cykelväg mellan Nyhamn och Arild på Trafikverkets hemsida 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vag-1444-
nyhamnslage-arild-gang-och-cykelvag/. Synpunkter kan lämnas 10-30 januari. 
Handlingarna omfattar ca 100 sidor, men en sammanfattning kanske kan göras i 
Nyhamnsbladet. Planen skall göras klar kommande sommar och preliminär byggstart 
2023. Vore bra om någon i styrelsen kan sätta sig in i frågan.  

• Utdelningen av tidningen har inte skötts helt korrekt. Området på norr missades plus 
några andra adresser. Skall vi fortsätta anlita skoleleverna eller skall vi själva göra 
jobbet? Vad säger Bojan? Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 

 
5. Hemsida o Facebook. Vi har ca 569 personer på FB som “gillar” oss – en väsentlig ökning.  
 
6. Nyhamns framtid. Ulrika rapporterade att arbetsgruppen försökte få till ett möte i 
november med Skeppet, BFF, Läget, Byalaget och Röde Orm. Men det rann ut i sanden, inte 
alla svarade. Vi avvaktar och ser vad som händer med planerna på bostäder och BFFs nya 
lokaler. 
 






