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Protokoll nr 22, styrelsemöte 2022-03-21, Nyhamns Byförening 
 
Plats: Kontorshuset. 
Deltagare: Axel Bergenfelt, Paul Adam, Anne Avén, Ulrika Ingvarson, Sverker Ingvarson, 
Bojan Kos. 
Anmält förhinder: Birgitta von Schéele, Helen Lindgren, Daniel Björnson. 
 
1. Ordförande Axel Bergenfelt öppnade mötet och hälsade alla välkomna, inklusive Johan 
Ingvarson som åhörare. 
2. Anne Avén valdes till mötets sekreterare. 
 
3. Restpunkter från föregående möte: 

• Utsmyckning av elskåp. Indieprints har fått allt material och kommer att utföra 
uppdraget så snart utomhustemperaturen blir gynnsam. Priset är 1 000 kr per skåp och vi 
har 11 skåp som skall smyckas. 

• Strandleksakslåda. Diskuterades olika alternativ. Sverker meddelade att vi kan få halva 
kostanden från kommunen om vi investerar i "Grön Aktivitetsturism" (aktivitetskvalitet, 
utrustning för lek, spel och idrott). Ansökan skall vara inne 15 april. Axel köper in en 
lämplig låda. 
Önskemål har inkommit om en korg för kvarglömda saker i Klätterskogen – Axel fixar en 
cykelkorg. 

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

• Nya stelor. Fyra stycken beställda av fiskare i Höganäs, som lovat att såga upp och 
leverera dem. Men det verkar dröja. Axel fortsätter att ha kontakten.  
Gungställningen vid badplatsen behöver ny överliggare då gungfästet nu lossnar lätt och 
bara är tillfälligt reparerat. Behöver ses över när vi sätter ut bryggan. 

• Möte med samhällsbyggnadsavdelningen. Arash Borhan har lovat att återkomma till 
Daniel, men inget har hänt. 

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

 
4. Nyhamnsbladet. Uppslag till artiklar:  

• Ulrika föreslog artikel om Nyhamns fyra skyddsrum. Anne kontaktar kommunens 
säkerhetssamordnare Jonna. 

• Förskolan Glada Laxe vill skriva om sin nya utemiljö. 

• Hjärtstartare – om vi får en sådan installerad. 

• Elskåpsutsmyckningen – Ev. kan man presentera enskilda bilder. 

• Utdelningen av tidningen har inte skötts helt korrekt, men samma skolklass som sist får 
uppdraget. Vi hoppas på skärpning. 

• Sverker meddelade att Christer Paulsson inte har betalat sina annonser i båda numren 
förra året. Totalt 2 000 kr. Påminnelser har inte hjälpt. Paul pratar med honom.  

 






