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NYHAMNS BYFÖRENINGS MAGASIN UTKOMMER TVÅ GÅNGER PER ÅR TILL ALLA hushåll OCH NÄRINGSIDKARE I NYHAMN med omnejd
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Nyheter för badande, barn och läsare

Byföreningens badbrygga har fått nya flakar och bänkar, förskolebarn har fått ny lekmiljö,
elskåp har dekorerats. Om man gillar att läsa om flydda tider kan vi rekommendera två
fina böcker med lokal anknytning. Glad sommar!
BOKEN OM WASA
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Kära Nyhamnsbor!
Sedan jag skrev ledaren till förra Nyhamnsbladet har det hänt en del i vår omvärld.
Under hösten och vintern tog pandemin ny fart främst i form av den nya varianten
Omikron som spred sig med stor fart. Smittsam men inte så farlig som tidigare varianter,
men tillräckligt otäck för att lägga sordin på tillvaron i viss mån.
NÄR DEN SÅ började tappa stinget så kunde man andas ut
lite, men lättnaden varade inte så länge. Plötsligt invaderade Ryssland sitt grannland Ukraina och vips hade vi ett
krig i Europa, något vi varit förskonade från i 77 år. Folk
får sina bostäder, skolor, sjukhus och liv söndertrasade
och har flytt från sitt land i stora mängder.
JAG KAN INTE låta bli att reflektera över hur orättvist det
kan vara att själv ha det så bra medan andra upplever att
deras liv slås i spillror. Att jag kan gå ner till stranden och
ta ett dopp, njuta av utsikten över havet, stranden och
Kullaberg. Inga bomber här, inga invaderande styrkor,
ingen svält, ingen massaker av civila utan bara vackert
och stillsamt som vanligt.

I ÖVRIGT HAR det inte hänt
så mycket under vintern. I
byföreningen har vi genomfört
årsmöte, Valborgsfirande,
bryggiläggning, reparerat en
del som skadats i höststormar,
strandstädning, satt upp nya
gungor vid bryggan, planerat midsommarfirande och
sammanställt det nummer av
Nyhamnsbladet du nu håller i
handen.

Foto: Anne Avén
BYFÖRENINGEN DELTOG I
Hela Höganäs på riktigt – en s.k. medborgardialog som
NYHAMNS BYFÖRENING har skänkt 5 000 kronor till
hölls i Blå Hallen i Höganäs några dagar i mars-april. Där
Röda Korsets insamling för Ukraina och vi hoppas pengmöttes olika föreningar och lokala verksamheter och en
arna ska göra någon nytta och att ni som är medlemmar
del representanter för Höganäs kommun (tjänstemän och
ska kunna känna er delaktiga i vår hjälpinsats.
politiker). Rätt glest besökt utom på lördagen då det blev
en del samtal som vi får hoppas ger någon form av input
till kommunens ledning. Men nyttan, ja vi får se…..
Rum i kontorsfastighet vid hamnen i Nyhamnsläge.

HA NU EN SKÖN SOMMAR! Vi som älskar att bada kan se

Uthyres
rum på 322 med platsfram emot en lång badsäsong, det har vi ju förtjänat efter
Kontorshuset
för två skrivbord.
Kan även
i
en mörk och dryg vinter.
hyras
som
separat
kontorsplats
Nyhamnsläge.
Axel Bergenfelt
och delas på två.
Ordf. i Nyhamns Byförening
Internet och kopiator ingår.
Det lilla och
Konferensrum
och pentry, fritt
charmiga
att disponera.
kontorshotellet

vid hamnen

För information kontakta, Hans Grönwall.
Telefon 0703-24 91 80.
Kontakt: Hans Grönwall
Tel 0703-24 91 80

Gunilla Wingertz keramik
Unikt,
handgjort
stengods
Öppet enligt överenskommelse – VÄLKOMMEN!
Kompassvägen 9, Nyhamnsläge, tel 0709 249534

2

MIDSOMMARFIRANDE
Nyhamns Byförening
ordnar traditionsenligt
firande på ängen vid
badbryggan.

KL 10.00 lövar och reser
vi stången. Tag gärna
med egna blommor,
och ju fler vi blir desto
roligare!
KL 15.00 spelar musikerna upp till dans för
stora och små, och det
blir lekar och dragkamp.
Tag gärna med fikakorg.

Alla är varmt välkomna!
omna!

D E T H Ä N D E R I N Y H AM N

(

Sillakvällar 2022
Föreningen Hamnens Vänner återupptar
nu den avbrutna traditionen och bjuder in
till sillakvällar i Nyhamnsläges hamn.
Läckra sillamackor, grillad korv,
kaffe, kakor och lotteri.
Alla fredagar 1 juli-26 augusti, kl 18-22.

Alla är välkomna!
Vi tänker på miljön – tag gärna med tallrik och bestick.

Seglarskola
sommaren 2022
Veckorna 25-26
Veckorna 28-29
https://nyhamnsbyalag.se/rode-orm/

VÄLKOMMEN TILL
BRÄCKE MÖLLA 2022!

2022 års upplaga av
Nyhamnsläge Masters
på Mölle GK
VÄLKOMNA TILL DEN 3:e upplagan av den numera anrika
golftävlingen Nyhamnsläge Masters – tävlingen där byns
för året bästa golfare ska utses.

Foto Vega Öberg

Vi har öppet för visning klockan 11 – 17.
Söndagarna
26 juni
3, 10, 24 och 31 juli
7 och 14 augusti.
Fri entré.
Vi maler mjöl om vädret tillåter.
Kaffeservering.
Bräcke Lid 39, Nyhamnsläge

https://www.hembygd.se/kullen/bracke-molla

TÄVLINGEN SPELAS PÅ Mölle GK lördagen den 3:e
september. Huvudattraktionen blir som vanligt en singeltävling där byns bästa golfare ska koras. Samtidigt kommer
vi att ha den populära lagtävlingen 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.
VI VILL GÄRNA ha din intresseanmälan senast 15 augusti.
I år har vi plats för 36 spelare (vi var 24 förra året), och först
till kvarn gäller vid eventuell överbokning. Första start 12:30.
VÄLKOMNA.
Tävlingsledningen:
Ulf Zettersten – ulf@zettersten.se
Hans Nilsson – h.nilsson@lekplatskonsulten.se
Joakim Bergman – joakim@newharbour.se
Lennart Ahlberg – lennart_ahlberg@hotmail.com
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- PLISSÉGARDINER
- MARKISER
- PERSIENNER
- RULLGARDINER
- LAMELLGARDINER
BESÖK VÅR BUTIK VID
HÖGANÄS SALUHALL

Tel 042 - 22 22 44 www.plisseexperten.se

Tack !

till er som skänkte era
pantflaskor och burkar till
oss när vi samlade in
pengar till vår Skåneresa!
Nyhamnsskolans
tredjeklassare

HANDGJORD BRUKS- OCH KONSTKERAMIK
Ti l l s om m a re n k om m e r ny k e r a m i k t i l l t r ä d gå rd e n!
V ä l k om m e n t i l l m i n v e r k s t a d oc h b ut i k ! Ö p p e t e nl ök , m e n k n a c k a
gä r na p å om ni s e r a t t j a g ä r d ä r e l l e r om öp p e t s k y l t e n ä r u p p e .
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Tel. 042-25 55 55

lagetbyakrog

Eleshultsv 33, Nyhamnsläge

byakrog_laget

A nge l i k a Be rgm a n • S v e n Bona s v ä g 12 • 070- 334 5 1 2 0
i nfo@a nge l i k a b e rgm a n.s e • a nge l i k a b e rgm a n.s e

Badbryggan och stranden är redo för sommaren
Under maj månad har många frivilliga
ställt upp för att badbryggan och miljön
däromkring skall vara rustad inför sommarens bad, lek och strandliv.

EN LÅDA FÖR upphittade/kvarglömda strandleksaker
har placerats vid bryggan. Många går ifrån stranden och
glömmer ta med sig sina grejor, andra kommer dit och
har glömt att ta med sig hink, spade m.m. Då kan man
låna ur lådan – som ett slags bibliotek, kan man säga.

STRANDEN OCH HEDEN mellan badbryggan och Skälebäcken, liksom fäladen upp till Sänkan mot Lerhamn,
städades den 7 maj. Ett tiotal frivilliga plockare fyllde
tillsammans ett par säckar med skräp. Stort tack till er!
Det är glädjande att vår kuststräcka är förhållandevis ren,
så vi tackar också de skräpsamlare som året om går och
plockar upp på stranden.

EN NY GUNGSTÄLLNING har monterats upp ovanför
bryggan. Den gamla behövde bytas på grund av röta, rost
och slitage. Tack Lekplatskonsulten AB för att ni skötte
upphandling och sen bjöd på monteringen!

BRYGGAN HAR FÅTT ett ordentligt ansiktslyft. Många flakar
hade hängt med i ca 20 år, skruvar hade börjat krypa upp,
trä spricka etc. Vid stormväder har de lyfts och gjort den
skumpiga resan in till stranden, flera av dem ända ner till
Stora Skär någon kilometer bort, där de täckts av tång.
DET VAR DAGS att ta ett krafttag för att få bryggan fin
och stabil igen. Under tre helger i maj snickrade ett antal
raska personer totalt 23 nya flakar. Dessutom har tre nya
bänkar till bryggan tillverkats då några tog stryk under
stormen i september.
Stort tack till alla som hjälpte till, och till er som skänkt
pengar till bryggfonden – icke minst Adrian Wallenholm
som dels snickrade och dels sponsrade materialet till fem
av de nya flakarna!

PÅ STELEGÅNGEN SKALL vi byta ett antal stelor (stolpar)
då en del var ruttna i toppen och andra var spruckna eller
stod lite dåligt. De “nya” stelorna är av ek och har använts
som bottengarnspålar av fiskaren Jocke och hans bror i
Höganäs. De var hyggliga med att dels ge ett bra pris och
dels med att såga upp stockarna i tremeterslängder. Nu
skall vi bara hitta någon som kan sätta dem på plats.
SOMMARENS STRANDFOGDAR är Aksel Ingvarson och
Vera Blandford. 15 maj till cirka 15 september kommer de
att hålla rent och snyggt på och runt badbryggan.
VATTNET HAR VARIT klart och fint under våren så det har
gått bra att bada vid bryggan. Man får förstås vada kring 20
meter ut för att i alla fall få meterdjupt vatten. När dessa
rader skrivs ligger vattentemperaturen på 12-15 grader. När
ni läser detta torde det vara 3-4 grader “varmare” och bryggan är rustad med stegar så det är bara att hoppa i!
Strandgruppen (Bojan, Daniel och Axel)
Foto: Anne Avén
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"Strax därefter, när bröderna och Wasa kommit
NyhamnsBladet

mittemellan Kullen och Höganäs, tre distansminuter väster om Lerhamn, uppenbarar sig plötsligt en
enorm brottsjö akterifrån som bryter in över båten
och spolar Karl och Anton överbord. Flera vadlinor
på däcket, prydligt uppkvejlade vid masten, åker
också i sjön.
När Olof som står och styr Wasa när den enorma
vågen vräker över båten, några sekunder senare
får upp dörren och tittar ut ser han sina bröders
sydvästar flyta i havet långt akter om Wasa. Han
kastar sig in i styrhytten igen och slår full back i

maskin, men till sin förtvivlan hör han hur motorn
stannar, kvävd av de överbordspolade vadlinorna
som fastnat i propellern.
Nu driver Wasa redlös i den svåra sjön. Anton och
Karl har försvunnit i havet och det enda Olof kan
göra är att försöka rädda sitt eget liv. Han får efter
oerhörda vedermödor Wasa att gå undan vinden
och mot land. Efter några långa ångestfyllda minuter driver Wasa upp på sandrevlarna strax norr om
Höganäs, vid Margreteberg, där hon går på grund 75
meter från land."
Ur boken Wasa – Den sista kvassen.

Wasa – Den sista kvassen
Den tragiska sjöolyckan då två av de tre
bröderna Sandberg från Råå förolyckades
kunde blivit slutet för fiskekvassen Wasa,
byggd 1905 på Råå. Men båten bärgades
och fick ett fortsatt mångskiftande liv som
fiskebåt, passagerarbåt i Väderötrafiken
och dykbåt vid bärgning av bland annat
sprängämnen från vrak i Kattegatt.
MED ÅREN BLEV Wasa ett bekymmer för sin ägare i Torekov. Båten läckte och sjönk ett par gånger vid kajen. När
stormen Sven slog till i december 2013 låg Wasa i dåligt
skick på kajen i Torekov. Båten välte på sidan och fick
omfattande skrovskador.
MATHIAS OCH MARTIN Ravanis från Nyhamnsläge fick
nys om att Wasa var på väg mot skrotning och räddade i
sista stund båten för eftervärlden. I maj 2014 transporterades Wasa till Nyhamns Såg & Båtbyggeri och här har
Wasa sedan legat i väntan på bättre tider. Båten har mätts
och ritningar har konstruerats för att göra en restaurering
möjlig. Målsättningen är att Wasa någon gång i framtiden
åter ska segla runt våra kuster, och kanske också användas för fiske enligt gamla traditionella metoder.
RENOVERINGSPROJEKTET FINANSIERAS genom bidrag
och donationer, men också genom försäljning av boken
om Wasa, som Mathias och Martin skrivit tillsammans
med sin syster Susanne. Otaliga timmar har lagts ner på
dokumentation, arkivforskning, intervjuer och scanning
av fotografier.
BOKEN SPEGLAR INTE bara Wasas spännande historia,
utan också fiskets historia, utveckling och nedgång i
Öresund och Kattegatt från mitten av 1800-talet till våra
dagar. Vi får också veta varför syskonen Ravanis sedan
barnsben har ett särskilt förhållande till Wasa. Här finns
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också många intressanta personporträtt. Fiskare som berättar anekdoter och spännande historier. Boken ger också
en fin skildring av fisket och varvsrörelserna på Råå.
WASA ÄR DEN sista bevarade seglande fiskekvassen i Sverige. Fiskekvassarna utvecklades på 1880-talet för fisket
på Kattegatt, framförallt i vattnen runt den danska ön Anholt där bestånden av flatfisk var stora. De var utrustade
med en invändig damm, en så kallad sump, där fångsten
hölls vid liv tills båten anlände till hamn. Att kunna sälja
levande fångst gav betydligt högre inkomster för fiskarna.
KVASSARNA SEGLADES OCH roddes för att senare utrustas med en liten hjälpmotor för att lättare ta sig in och ut
ur hamnarna och hålla nödvändig fart genom vattnet vid
stiltje. För att fisken skulle överleva i sumpen krävdes att
vattnet hölls syresatt genom att besättningen ständigt höll
en viss fart på båten genom vattnet. Det krävdes gott sjömanskap och stor skicklighet av skeppare och besättning
för att säkert manövrera en seglande kvass när man satte
och drog sina redskap, ofta i dåligt väder och stark ström.
MEN TIDERNA KOM att förändras. Utfiskningen av bestånden i våra vatten är ingalunda en ny företeelse. Redan
under 1900-talets första årtionden satsade kapitalstarka
danska investerare på moderna ångdrivna trålare och
snurrevadsbåtar, och snart kollapsade stora delar av de en
gång så rika fiskbestånden runt Anholt.
BOKENS FÖRFATTARE LEVERERAR en kraftig kritik mot
dagens fiskepolitik, där myndigheterna nu förbjuder stora
delar av det ekologiskt hållbara lokala kustnära fisket.
Samtidigt tillåts industritrålarna att med modern teknik
dammsuga stora delar av Östersjön och Västerhavet.
Tusentals ton fin matfisk landas, varav det mesta mals till
fiskmjöl för djurfoder. Att Öresund och Skälderviken varit
fredat från trålning i mer än 100 år kan man tacka Rååfiskarnas idoga lobbyarbete för.

EN STOR BEHÅLLNING är bokens alla foton, som med en
fantastisk bildupplösning suger in betraktaren i hamnmiljöerna och tidsandan. De knivskarpa fotografierna
av fiskare, hustrur och barn är utsökta. Här finns också
de nya ritningarna av Wasa och en fin introduktion i hur
man mäter upp ett skrov för de linje- och spantritningar
som behövs för tillverkning av nya skrovdetaljer.
DENNA VACKRA BOK är med råge den finaste och mest
påkostade bok om hav och sjöfart jag hållit i min hand
vad gäller innehåll, papperskvalitet och tryck!
Anders Avén

Wasa – Den sista kvassen
av Mathias Ravanis, Martin Ravanis
och Susanne Ravani.
Utgiven av Breakwater Publishing, 2021.
På Nyhamns Såg & Båtbyggeri väntar Wasa på bättre tider. Martin
och Mathias Ravanis har som målsättning att renovera Wasa, med
ursprungliga metoder och tekniker, för att landets sista seglande
fiskebåt skall kunna leva vidare i minst 100 år till.
Foto: Anders Avén

Samtliga inkomster av boken går oavkortat till Wasas
kommande renovering. Du kan köpa den direkt på bl a
Nyhamns Såg & Båtbyggeri i Bräcke, Mölle Krukmakeri, på
ICA Skeppet och i Bokhandeln i Höganäs. Den finns också
hos bokhandlare på internet.
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HELT NYA

M A Z DA C X- 6 0
LADDHYBRID
LANSERINGSERBJUDANDE:
VALFRITT PAKET

ETT JAPANSKT HANTVERK

9 900 KR*

Nu lanserar vi vår helt nya laddhybrid Mazda CX-60. En fyrhjulsdriven SUV med förstklassiga köregenskaper och en dragvikt på
hela 2500 kg. Komforten är på högsta nivå och interiören andas kvalitet i såväl materialval som i utförande. Med app-styrd
kupévärmare, ansiktsigenkänning för förarinställningar och en helt elektrisk räckvidd på 63 km blir resan själva målet.
Mazda CX-60 kommer till Sverige lagom till sommaren, men du kan beställa den redan idag.

MAZDA CX-60 FRÅN 499 500 KR | PRIVATLEASING FRÅN 4 995 KR/MÅN
Vid blandad körning: bränsleförbrukning 1,5 l/100km, CO2-utsläpp 33 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Lanseringserbjudandet gäller till 30/6 2022 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Privatleasing: 36 mån,
1 000 mil/år inkl service. Skatt, försäkring och avg. tillkommer. Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen.

TH Bilgruppen AB
Florettgatan/Mörsaregatan 10
254 66 Helsingborg
www.thbilgruppen.se / 042-16 50 50

VI SÄTTER VÄRDE
PÅ DIN BOSTAD!
Hör av dig om du är nyfiken på vad din bostad är värd.

Bygatan 28, Viken
042 12 16 16 valvet.se
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Hamnen sommaren 1912 – en av bilderna som nu pryder ett elskåp på Brovägen.

100-åriga bilder på plats
Nu kan man promenera runt i Nyhamn
och leta upp de elva elskåp som dekorerats med historiska motiv. Bilderna är alla
tagna av den berömde hovfotografen Peter
P. Lundh från Skättekärr.
PETER P. LUNDH

föddes 1865 i Skättekärr,
precis öster om Nyhamn.
Hans far var sjökapten
och som ung seglade
Peter ibland med sin far.
Men intresset att rita av
människor och miljöer
förde in honom på en
bana på landbacken.
Först gick han i lära
hos fotografen Rudolf
Pettersson i Höganäs och fortsatte sedan med studier
i Odense, Salzburg och Paris.
1886 ÖPPNADE HAN sin första ateljé i Skättekärr.
Några år senare öppnade han ateljé i Höganäs och
sommarateljéer i Mölle och Arild. Titeln hovfotograf
fick han av kung Gustav V 1908.
MED SINA OTYMPLIGA träkameror på rangliga stativ
och med sköra glasplåtar for han runt på Kullaberg och
i bygden och förevigade byggnader, stämningar och personer – högt och lågt, vardag och fest, sorg och glädje.

Magnus Bris från Indieprints folierar.
Foto: Anne Avén

NYHAMNS BYFÖRENING HAR bekostat projektet och
Indieprints i Höganäs har gjort folietrycken och monterat.
Bilderna har vi fått av Höganäs Museum.
VI HOPPAS ATT man skall stanna till och reflektera över
hur livet i Nyhamn en gång varit. Man kan också beundra
kvalitén hos en 100-årig bild som en gång fångades på en
glasplåt och som med dagens teknik kan pryda ett elskåp.

MEST KÄND ÄR han kanske för sina badbilder från gemensamhetsbadet i Ransvik i början av 1900-talet, där de
randiga baddräkterna känns igen. Av markägaren friherre
Nils Gyllenstierna på Krapperup lyckades han få ensamrätt till fotografering på klipporna vid badplatserna. För
detta betalade han en årlig avgift.
I NYHAMN ÄGDE Peter Lundh ett flertal villatomter och
han var förtjust i de fina stränderna här. Ovanför pulkabacken finns idag Peter Lundhs allé som fått namn efter
fotografen.
DET VAR UNDER de stora turistströmmarna till Mölle och
Arild fram till första världskrigets utbrott 1914 som Peter
Lundh hade sin storhetstid. Men han var också en idérik
affärsman och verksamheten fortsatte trots motgångar i
samband med kriget.
HELA ARKIVET MED ca 6 500 glasplåtar skänktes till
Höganäs Museum efter Peter Lundhs död 1943, där de
digitaliserats. På museet finns en permanent utställning
med fotografens ateljéutrustningar, bilder och vykort.
Anne Avén
Källa:
Boken Kongl. hoffotograf Peter P. Lundh – Det bästa ljus
och nutidens bästa instrumenter. Text Caroline Ranby.
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Glada Laxe investerar för barnen och framtiden
En helt ny utemiljö håller på att växa
fram på föräldrakooperativet Glada Laxes
förskola. När de gamla lekredskapen blev
utdömda tog man beslutet att investera i
en mer utmanande och utvecklande gård.
SEDAN 2018 HAR föräldrakooperativet Glada Laxe hela
sin förskoleverksamhet samlad på Strandbacken, mitt
emot ICA Skeppet. Tidigare var verksamheten uppdelad
med de yngre barnen i den gamla skolan på Skonarevägen och de äldre barnen på Örestrand. De 68 barnen och
18 medarbetarna trivs strålande i lokalerna men det är
utomhusmiljön som betyder mest.
MEN SEDAN I vintras har det varit tomt på förskolegården. Alla gungor och klätterställningar är borta och
kvar har varit en stor yta av grus omgiven av en nybyggd
träram och en väl tilltagen sandlåda.
Vid en säkerhetsrond förra året gjordes en besiktning av
gården och då dömdes både gungor, klätterställningar
och lekhus ut. För att göra gården säker igen skulle omfattande reparationer och renoveringar behöva göras.
GLADA LAXE DRIVS utifrån Friluftsfrämjandets I Ur och
Skur-pedagogik vilket innebär att verksamheten följer
årstidernas växlingar. Man arbetar både med och i naturen och mycket av omsorgen och undervisningen sker
utomhus. Vår väl tilltagna förskolegård med täppan utanför i kombination med närheten till både havet, heden
och skogen ger oändliga möjligheter till att upptäcka och
utforska.
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DRÖMMEN OM EN gård anpassad efter I Ur och Skurpedagogik väcktes till liv och förskolans styrelse beslutade
sig för att våga satsa och investera på både barnen och
framtiden. En utmanande och utvecklande gård byggd
för samarbete, motorisk träning och naturvetenskap med
inspiration hämtad från naturen skulle ersätta den gamla
och mer traditionella lekplatsen.
ÄVEN OM GÅRDEN stått mer eller mindre tom på lekutrustning under hela våren har det inte varit brist på lek.
Förskolans barn är vana vid att leka utomhus och i naturen och på gården har barnens kreativitet och nyfikenhet
fått styra och nya lekar har tagit form.
–Leken sitter i barnen och inte i leksakerna! säger en av
förskollärarna.
MEN SÅ I maj kom leveransen! Den första etappen av den
nya gården är färdig. Gårdsbygget är en stor investering
för förskolan och projektet får ta sin tid. Näst på tur står
en egenbyggd tipii och en lekstuga. Nya lådcyklar är beställda så vi kan ta med barnen på Glada Laxe på magiska
äventyr i vår otroliga närmiljö.

Josefin Karlsson
Bitr. rektor

Foto: Daniel Kozica

Vill du komma i kontakt med oss?
www.gladalaxe.se • info@gladalaxe.se • 042-34 51 80
Rektor – Marie Evald
Bitr. rektor – Josefin Karlsson
Ordförande – Erik Jungbeck

Namnet Glada Laxe kommer från Friluftsfrämjandets välkända figur Skogsmulles mer okända
kompis Laxe som säger Bubbeliå och håller till i vattnet.

Vad är ett föräldrakooperativ?
Glada Laxe drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att det är en styrelse
bestående av vårdnadshavare som är
huvudman för förskolan. Utöver styrelsearbete har vårdnadshavarna möjlighet att
engagera sig genom aktivitetsdagar och
städdagar – där familjer och barn träffas
för att utföra arbeten på förskolan och
tillsammans med sina barn skapa den
förskola man vill ha.

11

#1 22
NyhamnsBladet

Nu blir Länsbergs Mäklarhuset. Starkare
och smartare tillsammans.
Vi byter kostym, men fortsätter med att
göra bostadsdrömmar till verklighet här på
Kullahalvön, där vi bor, lever och verkar.
Nu backade av ett av Sveriges största
mäklarföretag. Just nu bjuder vi på vårt
annonspaket Mäklarhuset Smart® annonsering
vid tecknande av förmedlingsavtal*.
Varmt välkommen!

*) Gäller t.o.m. 2022-08-31

Köpmansgatan 1a, Höganäs
Tel: 042-33 08 09
maklarhuset.se/hoganas

Ressugen? Välkommen till Trädgårdslandet!
Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10 –18, lördag 10 –15.
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Klubbhuset som byggdes 1954-55 har under årens lopp byggts till.

Hösten 2023 hoppas man kunna flytta in i nya moderna lokaler.

Efterlängtat klubbhus blir ny samlingspunkt
Brunnbyvallen invigdes 1956 och Brunnby
FFs klubbstuga byggdes något år dessförinnan. Nu är det äntligen Nyhamns tur att
få nya lokaler på sin idrottsplats.
VI HAR TIDIGARE i Nyhamnsbladet visat kommunens
förslag med bostäder vid idrottsplatsen och ny klubbstuga
med omklädningsrum till Brunnby FF. Men arbetet med
ny detaljplan för området är långt ifrån klart så bostadsbyggandet lär dröja.
FÖR OMRÅDET DÄR klubbstugan idag ligger finns redan
en detaljplan så man har beslutat att redan till hösten riva
den gamla röda klubblokalen och börja bygget av en ny
modern anläggning. Under det år som arbetet beräknas
pågå får man klara sig utan klubbstuga. Man hoppas dock
kunna skaffa en byggbod eller liknande som kan fungera
som arbetsplats för kanslisten Henrik Lubéra.
BRUNNBY FF:S ORDFÖRANDE, Stefan Härle, ser fram
emot att de nedgångna omklädningsrummen och klubblokalen äntligen skall ersättas, och att Brunnbyvallen får
samma standard som andra idrottsplatser i kommunen.
I samband med planeringen av lokalerna har man gjort
studiebesök på de nyare idrottsplatserna i Jonstorp och
Viken och tagit del av deras erfarenheter.

DEN NYA BYGGNADEN kommer
att innehålla omklädningsrum,
kansli, kiosk, materialrum, kök
och klubblokal.
– Samarbetet med kommunen
och arkitekten har fungerat
bra, säger Stefan. De har lyssnat på våra åsikter.
KLUBBLOKALEN ÄR OCKSÅ
tänkt att fungera som
samlingslokal för andra sam- BFF:s ordförande Stefan Härle
Foto: Anne Avén
mankomster i byn. Ett stort
och bra kök i anslutning till en lokal som kan att rymma
60-70 personer kommer att bli en tillgång för nyhamnarna.
KLUBBEN VILL OCKSÅ att idrottsplatsen skall ge möjlighet till andra aktiviteter än fotboll. En multiarena för
spontanidrott står högst på önskelistan. Plats finns men
finansieringen får man sköta utan kommunala medel. Nu
söker man sponsorer till det.
DE SENASTE ÅREN har föreningen haft god tillströmning av barn och ungdomar. I några av Nyhamnsskolans
klasser spelar upp till 85% av eleverna fotboll. Man har
åtta pojklag och två flicklag i seriespel. Många fem- till
nioåringar deltog också på klubbens prova-på-dag.
Just nu har man inte något seniorlag, men hoppas att de
15-17 åringa killar som finns i klubben idag kommer att
utgöra stommen i ett framtida seniorlag i seriespel.
VI ÖNSKAR BRUNNBY FF lycka till och är glada att den
nya anläggningen ger oss bybor tillgång till en samlingslokal för föreningsmöten och som kan hyras för privata
tillställningar.

Anne Avén

Sponsorer sökes !
Vill du eller ditt företag bidra till en multiarena
på idrottsplatsen?
Kontakta: kansli@brunnbyff.se • 0732-555 950
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Här finns skyddsrummen i Nyhamn
Efter krigsutbrottet i mars har många
människor i Ukraina tvingats ner i
skyddsrum för att rädda sig undan raketbeskjutning. Det är svårt att föreställa sig
att Sverige kan hamna i en lika förfärlig situation. Finns det i så fall skyddsrum här?
I MARS BLEV hemsidan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, överbelastad och länken till
skyddsrumskartan fungerade dåligt. Nu är hemsidan
uppdaterad och där kan man få svar på alla sina frågor.
SKYDDSRUM KAN vara inrymda i både privata och kommunala fastigheter, och det är fastighetsägaren som ansvarar
för att underhålla och se över dem. I fredstid kan de användas som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler.
Först när regeringen beslutar om höjd beredskap ska de
rensas ut och ställas i ordning inom två dygn.
I ETT SKYDDSRUM som har ställts i ordning ska det
finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och
toalettmöjligheter. Rummet ska vara konstruerat för att
man ska kunna vistas där i minst tre dygn. Livsmedel får
man ta med själv. I en krigssituation får man vara beredd

Adress, fastighet
Peter Lundhs allé 1, Förskolan Glada Laxe
Stinsvägen 9, Nyhamnsgården
Eleshultsvägen 24, Nyhamnsskolan
Brovägen 5, privatägt flerbostadshus

Antal platser
60
120
90 + 90 + 120
120

på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och
värmeförsörjningen till skyddsrummet. Inga husdjur får
tas med.
I NYHAMN FINNS sex skyddsrum med plats för sammanlagt 600 personer. Samtliga är ordentligt märkta med den
föreskrivna skyddsrumsskylten. Det är Höganäs kommuns fastighetsavdelning som ansvarar för underhåll och
skötsel av de kommunala fastigheterna (skolan, förskolan
och äldreboendet).
I VÅRA GRANNBYAR (Mölle, Arild och Strandbaden) finns
inga skyddsrum. Men det är inte heller tänkt att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. I första hand
skall de ge möjlighet till skydd i områden som är svåra
att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. På
landet får man gömma sig i källaren, om man har någon.

Ett klassiskt Möllepensionat
Rum från 1100:-

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
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På förskolan Glada Laxe finns en fristående byggnad med plats
för 60 personer. Det brukar användas som förråd, men här har
förskolans personal nyligen röjt upp och gjort vissa förberedelser.

På äldreboendet Nyhamnsgården finns ett skyddsrum i källaren för
120 personer. Ingång genom huvudentrén. Adressen är Stinsvägen 9.

I Nyhamnsskolans källare finns ett skyddsrum som kan hysa 120
personer och som används som förråd. Ingång genom den röda
entrén vid stora skolgården.

Miniplugget på Nyhamnsskolan, intill multiarenan, har två
lektionssalar som på 48 timmar skall kunna ställas i ordning till
skyddsrum.

Skyddsrum skall
vara markerade med
den internationella
symbolen för civilt
försvar.

MSB HAR PÅ sin hemsida samlat information om vad man som privatperson kan
tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Här får man veta hur man
kan förbereda sig för kris, få tips på hur
man kan packa en krislåda och skaffa en
veckas beredskap.
Här finns också mycket bra information
om brandsäkerhet, naturolyckor, hur man
kommunicerar vid olycka och i kris etc.
Anne Avén

https://www.msb.se

I den privatägda fastigheten med adress Brovägen 5 finns ett skyddsrum i källaren som
man når inifrån gården. Här ryms 120 personer.

ETT SKYDDSRUM
• är en del av en byggnad eller annan anläggning med förstärkta väggar, tak,
golv och dörrar som kan stå emot tryckvåg och splitter, brand, joniserande
strålning och bråte från raserade hus.
• har ett eget ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioativt damm.
• har en yta som är beräknad till 0,75 kvadratmeter per person, alltså ungefär
85 gånger 85 centimeter.
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Hålväg mellan två gårdar vid Bergahusen/Ladarp.

En landskapshistorisk vandring på Kullaberg
Föreningen Kullaledens vänner i samverkan med Naturum på Kullaberg
anordnade en söndag i april 2021 en
landskapshistorisk vandring med kulturgeografen och arkeologen Pär Connelid
som entusiastisk ciceron.
VI VAR 16 anmälda deltagare och Pär inledde med att dela ut
tre stycken kartor över Himmelstorps- och Bergahusområdet
inom Östra Kullabergs naturreservat. Det var först en karta
från ”Fornsök”, Riksantikvarieämbetet register över landets
fornlämningar. Nästa karta var en väldigt välgjord karta från
1790-talet med åkrar, ängar m.m. väl angivna. Slutligen fick
vi en karta med ”höjddata” markerade, där vi tydligt kunde
utläsa även väldigt små höjdförändringar i landskapet.
Kartan visar en mängd av människor gjorda förändringar
i landskapet som avslöjar forna tiders markanvändning i
kartområdet.

ANLEDNINGEN ÄR ATT Länsstyrelsen ska göra en ny skötselplan för denna del av reservatet. Hela området ägs idag av
Krapperupsstiftelsen, med undantag av några få insprängda fastigheter. Området kännetecknas av det välbevarade
området vid Björkeröds by nedanför Håkull, mitt i området.
Detta område innehåller bl.a. Backa högar, ett rikt fornlämningsområde som noggrant dokumenterats av Carl Gyllenstierna på 1800-talet, men ändå fallit i glömska så pass, att
t.o.m. vissa av dessa tidigt kända fornlämningar undgått att
registreras.
PÄR HAR UNDER sin inventering funnit åtskilliga nya
fornlämningar över hela området, främst fornåkrar och
”hålvägar”, d.v.s. forntida vägar som tydligt framträder i
landskapet. Flera av hålvägarna ligger parallellt med senare
tiders markvägar och andra stråk.

PÄR INLEDDE DÄREFTER

Pär Connelid, kulturgeograf
och arkeolog.
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med att kort berätta om det
uppdrag han fått av Länsstyrelsen Skåne att göra en
fornminnesinventering av hela
Östra Kullabergs naturreservat, vilket omfattar markerna
från Djupadal norr om Mölle i
väster, till områdena närmast
Arild i öster.

På väg ner mot Ladarp/Bergahusen vid Skälderviken.

Gammal karta från 1790-talet med tydliga ägogränser och gränser
för äng och åker.
Modern asfalterad väg (Himmelstorpsvägen) och fornhistorisk hålväg, som går parallellt, mellan två p-platser upp till Himmelstorpsgården (nr I).

FÖRSTA ANHALT PÅ vandringen blev just en sådan hålväg,
som utan Pärs pedagogiska egenskaper hade passerats utan
att någon lagt märke till den. Men Pär kunde handfast visa
på, att marken, där hålvägen hade gått fram, markerade en
tydlig fördjupning i landskapet. När han därtill kunde visa
på 1700-talskartan över området, att en väg sneddade genom
terrängen, blev det uppenbart för oss oinvigda, att här verkligen hade funnits en väg som längre fram anslöt till en väg
som idag leder från området ner till Arild.
EN KORT FÖRFLYTTNING och ytterligare en fornlämning
som nu kunde skönjas bland mattan av vitsippor, även av oss
otränade betraktare. Pär kunde visa på stråk i landskapet,
terrasskanter som skapats av människor genom brukning
med årder, ett jordbruksredskap som föregick plogen. Terrasskanterna har uppstått genom erosion, där matjorden successivt genom århundradena rört sig ned mot åkerkanterna.
Ännu en kortare förflyttning och nu framträdde terrasserna
ännu tydligare, ju längre ner mot Bergahusen/Ladarp vi
kom. Meterhöga terrasskanter som visar på att området varit
flitigt brukat, långt tillbaka i medeltiden, kanske ända ner till
vikingatid. Man gjorde tydliga strängar i landskapet, troligen
för att markera gränser, som ännu är tydliga och avläsbara i
markerna. Möjligen var det viktigt för makthavarna att med
dessa gränsmarkeringar kunna beräkna skattekraft och få in
skatteinkomster från bönderna.

PÄR BERÄTTADE ATT man kan tänka sig att Digerdöden
omkring 1350 hade förändrat markanvändningen på ett
dramatiskt sätt – inte bara i Kullabygden – utan även på
många platser både i Skåne, Halland och i det gamla danska
kungariket. Gamla uppodlade marker övergavs under generationer framåt och skog tog över.
FRAMME VID LADARP/Bergahusen berättade Pär att mycket
storvuxna och gamla träd i gärdsgårdar och längs jordvallar
också var tecken på äldre aktiviteter i landskapet. Han kunde
konstatera förekomsten av kvarvarande stenbumlingar,
som en gång utgjort grunden till ett hus, som legat mellan
gårdarna vid Ladarp/Bergahusen.
VI FÖRFLYTTADE OSS nu en bit upp för stigen mot området
mellan Ladarp/Bergahusen och Himmelstorp. Pär uppehöll
sig vid det faktum, att området strax ovan Ladarp/Bergahusen på äldre kartor kallades ”Husåker”, vilket kan tolkas som
att det kunde ha funnits hus på platsen, långt innan husen
vid Ladarp/Bergahusen byggdes på 1750-talet.
UPPE VID ”Millers hus”, så benämnt efter en av huvudfigurerna i TV-serien ”Kullamannen” 1967, stannade vi åter för att
scanna av landskapet. Här fann vi åter tydliga terrasseringar
i sluttningarna ner mot Ladarp/Bergahusen. Efter ytterligare
en förflyttning fick vi en mycket tydlig indikation på en forntida åkerlott och hålväg i landskapet, strax ovan Kullaledens
rastställe, som lika tydligt fanns angiven på 1700-talskartan.
VANDRINGEN AVSLUTADES MED att Pär berättade om nya
fynd i närheten av Himmelstorpsgården (nr I). Tydliga fägator, s.k. ”gudor” och den förra husplatsen för Himmelstorp II
är inritade i kartmaterialet från 1700-talet. Dessa kunde lika
tydligt fortfarande avläsas i markerna väster om gården. Den
förutvarande gårdsplatsen för Himmelstorp II, vilken senare
flyttats till sin nuvarande plats sydväst om Himmelstorpsgården (nr I) utpekades.
VI AVTACKADE PÄR med en stående applåd och begav oss
sedan in på Himmelstorpsgårdens gårdstun. Bord och
stolar var framställda för det väntande eftermiddagskaffet, med rabarberpaj och vaniljkräm. En skön avrundning
på en högintressant vandring i våra tidiga förfäders
fotspår.

Vitsippematta med underliggande forntida åkerlott och hålväg.

Text: Clas Hellstrand
Foto: Magnus Hellstrand
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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

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

• Fri konsultation
• Fri offert
• Rotavdrag

• Goda referenser

LINDES BILVERKSTAD AB
Bil & AC Reparationer av alla märken
Kullagatan 106
263 39 Höganäs
Tel: 042-330 850

Öppettider:
Vardag
Lördag
Söndag

7 - 18
8 - 15
Stängt

86 mm
Exteriört & Interiört
Inspiration, ideér, skisser till ditt projekt
Ritningar, bygglov

58 mm

HYR SLÄP NÄRA DIG
www.ljungbergs-id.se
Lillaskärsvägen 4, 263 75 Nyhamnsläge
0707-25 30 90, lars@ljungbergs-id.se
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RECENSION

Historien om Lerhamn – dess folk, hus och hem
Under mer än 30 år har Björn Jacobson
samlat fotografier, intervjuat folk och
gjort grundliga efterforskningar. I höstas
publicerades äntligen boken som samlar
Lerhamns historia under 300 år.
HISTORIEN OM LERHAMN börjar då de första husen
uppfördes av Krapperup 1725 för att ge bostäder till några
fiskarfamiljer. Byn växte sakta under 1700-talet och var
ända fram till 1840-talet ett enkelt fiskarsamhälle som
i mångt och mycket var helt beroende av baronerna på
Krapperup. All mark och några av husen arrenderades
från Krapperup som också dikterade de regler och skyldigheter byborna ålades.
NÄR FISKARNA BÖRJADE bygga egna jakter på stranden
för fiske och frakt började också byn utvecklas. Vinsterna
investerades i segelfartyg och 1871 fanns 21 fartyg registrerade på Lerhamn. Skepparhus i tegel uppfördes, vilka
står kvar än idag.
OMKRING 1910 UPPSTOD en sommarturism i Lerhamn.
Några av byns kvinnliga entreprenörer etablerade hotelloch pensionatsrörelser, och den nyöppnade järnvägen
gjorde det lätt att ta sig dit.
ETT STORT ANTAL intervjuer med gamla lerhamnare, som
författaren gjort genom åren, ligger till grund för den
andra halvan av boken. Här finns bilder och beskrivningar
av ett 50-tal hus och fastigheter – en del borta sedan
länge, andra bevarade eller ombyggda. Till varje hus finns
en historia och berättelser om de människor som en gång
bott där.

Badande ungdomar på hamnen, 1940-talet.

ETT AVSNITT BESKRIVER skrock och vidskepelse som
präglade vårt samhälle förr i tiden, och ett annat avsnitt
tar upp de lokala namnen och uttrycken. Man får till
exempel veta vilket skällsord nyhamnsborna hade för lerhamnarna (lerdonkar!) och vad lerhamnarna kunde kalla
nyhamnarna (skidengeringar!).
BOKEN ÄR MYCKET läsvärd och lättillgänglig, även för den
som inte har direkt anknytning till Lerhamn utan bara
är allmänt intresserad av Kullabygdens historia och hur
människorna i vår bygd levde sina stundtals hårda liv till
lands och till sjöss.
Anders Avén

Lerhamn – Byarnas by
Av Björn Jacobson
Utgiven på
Lilla Förlaget, Mölle
Boken kan köpas
i Mölle Krukmakeri,
på ICA Skeppet,
i Höganäs Bokhandel
och direkt från
Lilla Förlaget
070-8448125,
info@lillaforlaget.se

I DE OLIKA kapitlen avhandlar författaren även byns affärer och andra verksamheter, järnvägsstationen, posten,
telefonstationen, skolan och föreningslivet, varvat med en
mängd foton, personporträtt, spännande berättelser och
roliga anekdoter.

Dags för något roligt?
GRATTIS!
BOKA den härligaste musiken till fest,
konferens, middag och bröllop!
Strandbadens prisade och prisvärda
sångfågel sjunger gärna Dina favoritlåtar.
Ring Eva Almér idag på 0704-82 82 18

HÅLLBARHET FÖR KULLABYGDEN

HANDLA DINA
SOLCELLER LOKALT

Lyssna på Evas röst: www.evaalmer.se
PS: Ger även sånglektioner för barn och vuxna
i Studio Strandbaden.
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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
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Maritas firar 8 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

Besök oss gärna på
Instagram och
Facebook

 Vi har fyllt upp butiken med
penceér, vårlökar, primulor,
tulpaner, snittblommor, krukväxter, krukor, ERNSTs sortiment, ljuslyktor med mera

Många ville fira vårens ankomst
EFTER TVÅ ÅRS uppehåll på grund av Coronarestriktioner
kunde byföreningen åter igen bjuda in till traditionellt
Valborgsfirande. Det blev rekordstor uppslutning på
fäladen i den vackra, vindsvaga och lite kyliga kvällen.
Höganäs Manskör sjöng för oss och barnens fackeltåg var
långt. Brasan brann snabbt ner och eldvakterna kunde
dra sig hemåt innan midnatt.

Anne Avén
Foto: Anders Avén

Tandläkaren i Nyhamnsläge

Behöver du implantat
Implantatbehandling
och allmän vuxentandvård.
för att
ersätta förlorade
tänder?
Vi tar emot hela familjen! Från nyfödd och uppåt.

Besök gärna vår hemsida:

Lång erfarenhet
av implantatbehandling
www.tandlakarenordstrand.se
www.tandlakarenordstrand.se
Välkomna

Tandläkare Carl-Erik Nordstrand
Krapperupsvägen 115
263 76 Nyhamnsläge
telefon 042-34 48 03
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DIN LOKALA VINLEVERANTÖR I KULLABYGDEN!

BENGTSSONs OPTIK

Unika kvalitetsviner på nätet från

Optikern nära dig

SARDINIEN

I samarbete med ögonläkare och med toppmodern
utrustning, erbjuder vi dig det du behöver

ÖSTERRIKE OCH MOSEL
(Finns ej på Systembolaget)

Läs mer på carliot.com och beställ i vår
vinbuOk Odblomgroup.com

Synundersökning
Ögonhälsoundersökning
Speciallinser
Kontaktlinser

Vi har bolag och lager i Danmark
och betalar alla skaFer och
avgiSer. Hemleverans Oll dörren.
Fyra lådor är frakUriF

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!

BENGTSSONs OPTIK
Ring gärna C-M på 0708-24 48 10, så beräFar jag mer!
Även vinprovningar hos föreningar och privatpersoner.

042-33 10 76
www.bengtssonsoptik.se
Köpmansgatan 11 Höganäs

VÄLKOMMEN TILL

Jennys Hårvård
BOKA TID PÅ TELEFON

042-34 46 61
ELLER VIA
.se

I
F

Krapperupsv. 115, 263 76 NYHAMNSLÄGE
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@jennysharvardnyhamnslage

Jennys Hårvård

NYHAMNS Byförening
#1/22

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

ANSVARIG UTGIVARE

Nyhamns Byförening har sitt ursprung i
Nyhamns Badortsförening. Byföreningens
verksamhet spänner över hela Nyhamnsläge

Axel Bergenfelt

TRYCK
Indieprints i Höganäs – www.indieprints.se

Hör gärna av er med synpunkter, idéer, texter & bilder till:
Anne Avén, tel 0763–202011
anne.nyhamnslage@gmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANNONSERING

SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET

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

KONTAKTA REDAKTIONEN

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

ANNONSPRISLISTA
Annonsformat
1/1 sida (baksidan)
1/2 sida
1/4 sida
1/8 sida

B x H mm
179 x 257
178 x 120
86 x 120
86 x 58

Pris SEK
2.200:–
1.000:–
700:–
500:–

Tidningens format: A4, B 210 mm x H 297 mm
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF

Valborgsfirande på fäladen norr om byn
Strandmiljön med tångrensning vid behov
Underhåll av badbrygga och flotte
Skötsel av strandtoa och bänkar
Midsommarfirande på ängen vid badbryggan
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

Medlemsavgift för 2022:

• Enskild person 122 kr •

Hushåll 222 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.

BYFÖRENINGENS STYRELSE

KONTAKTA BYFÖRENINGEN

Axel Bergenfelt – ordförande
Sverker Ingvarson
Bojan Kos
Ulrika Ingvarson
Anne Avén
Paul Adam

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

www.nyhamnslage.nu
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I VÅR NORRLÄNDSKA HÖRNA
Viltfångad röding
Reninnerfilé
Renskav • 100 % kött
Souvas • lättrökt renskav
Älgstek och älgfärs
Äkta Kalixlöjrom
m.m.

Skeppet • Nyhamnsläge
Öppet alla dagar 08–21 året runt

Följ oss på
Facebook
ICA Nära Skeppet

