
#2 22 www.nyhamnslage.nu /

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

NYHAMNS BYFÖREnING

BYGGPLANER VID 
BRUNNBYVALLEN

sidan 10-11

ELSKÅPSGUIDE  

sidan 4-5

NyhamnsBladet

                                                                                                                                                                                                  Foto: Elisabeth Lindvall

Hösten blev som en varm kram
Ännu in i november hade vi meteorologisk sommar i Nyhamn. Badsäsongen blev lång, 
solen värmde, höststormarna uteblev och badbryggan kunde tas in under ordnade former.  
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Hej alla Nyhamnsbladets läsare!

Detta är nummer två av den 16:de årgång-
en av Nyhamnsbladet. Det började i liten 
skala men växte med åren till att bli en tid-
ning som vi nu ger ut två gånger per år och 
som innehåller 24 sidor. 

VI FÅR MYCKET uppskattning för tidningen, eller Bladet 
som vi kallar det, och det gör att vi får förnyad energi att 
fortsätta skriva och hitta på olika ämnen att avhandla. 
Men visst kräver det tid, kraft, energi och lite fantasi för 
att kunna producera tidning efter tidning. Men det gör 
vi gärna. Vår redaktör Anne Avén har nu hållit i arbetet 
i flera år och det är jag väldigt tacksam för och det hon 
har presterat är präglat av struktur, smak, fantasi och 
proffsighet. 

MEN I ALLA verksamheter behövs lite förnyelse då och 
då, ingen av oss blir ju yngre. Anne fortsätter gärna med 
Bladet och dess layout men det skulle vara trevligt och 
avlastande om vi var fler i redaktionen. 

FINNS DET NÅGON där ute 
som känner sig manad, 
som har fantasi och gärna 
förmåga att uttrycka sig i 
skrift och som känner för 
bygden och för Nyhamn 
så är ni mer än välkomna 
att höra av er – allt för 
att vi ska kunna fortsätta 
att producera och dela ut 
Nyhamnsbladet till alla 
hushåll i Nyhamn med 
omnejd.

HA NU EN uthärdlig vinter, 
trots väntad energibrist och 
vansinniga bränslepriser, 
så hörs vi förhoppningsvis  
framåt vårkanten igen!    

God Jul & Gott Nytt År !

Axel Bergenfelt
Ordf. i Nyhamns Byförening

Följ Nyhamns  
Byförening på  

facebook

Foto: Anne Avén

Gunilla Wingertz keramik
Unikt, handgjort stengods

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

HÅLLBARHET FÖR KULLABYGDEN

VÄLJ LOKALT INTERNET
FÖR MER INFORMATION OCH BESTÄLLNING 

www.hoganasenergi.se/fiber-internet/internet

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

lagetbyakrog
byakrog_laget

Tel. 042-25 55 55 
Eleshultsv 33, Nyhamnsläge

DIN MÖTESPLATS I BYN
Du vet väl att du kan boka hela byakrogen för möte,  

fest eller andra tillställningar. Välkommen.
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MÖTE MED KOMMUNEN

I september hade byföreningen ett möte 
med tjänstemän i Höganäs kommun där vi 
bland annat diskuterade kollektivtrafiken 
och föreslog flera förbättringar. Men Skå-
netrafiken är inte en särskilt lättpåverkad 
aktör...
ATT PENDLA MELLAN Helsingborg och Nyhamn kan 
ibland ge en restid på upp till en och en halv timma, 
något som inte kan ses som rimligt. Våra förslag till 
Skånetrafiken innehöll bland annat både tätare avgångs-
tider och förkortad restid. Arash Borhan, trafikplanerare 
på kommunen, tog väl emot våra åsikter och tar med sig 
förslagen till Skånetrafiken för fortsatta diskussioner. 

FÖR ATT GE kommunen argument och visa på resenärer-
nas engagemang har också en skrivelse från Nyhamns 
byförening till Skånetrafiken skickats in. Ett undvikande 
svar har kommit men Arash Borhan skall ta ärendet en 
vända till. Vi hoppas på positiv respons. Även Strandba-
dens Byaförening är engagerad i ärendet.

VI TOG OCKSÅ upp önskemål om farthinder på Brovägen, 
då flera bybor gjort byföreningen uppmärksam på en tyd-
lig ökning av både hastighet och antalet bilar där. Gunilla 
Sandebert, kommunens stadsarkitekt, visade stor förstå-
else och skulle genast ta upp frågan till diskussion. 

VI FRAMFÖRDE OCKSÅ önskemål från Nyhamnsskolans 
elever om en upprustad skolgård. Bland annat efterfrå-
gas en större multiarena då den nuvarande är så liten att 
långt ifrån alla som vill kan få plats under rasterna. Gu-
nilla Sandebert sa att hon har för avsikt att besöka skolan 
och lyssna på eleverna.

Sandra Andersson Sikberg

Busspendling, farthinder och för liten multiarena

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

Ett klassiskt Möllepensionat 

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

Rum från 1100:-  
Dubbelrum inkl Kullafrukost med godsaker från bygden. 

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

LINDES BILVERKSTAD AB

Bil & AC Reparationer av alla märken

Kullagatan 106
263 39 Höganäs

Tel: 042-330 850

Foto: Anne Avén
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Guide till Nyhamns dekorerade elskåp
I SOMRAS BLEV elva elskåp folierade med bilder som visar livet i Nyhamn för ca 100 år sedan. Samtliga foton är tagna av 
hovfotograf Peter P Lundh och det är Höganäs Museum som lånat oss det digitala materialet.
Om ni vill gå en runda och se alla de fina fotografierna finns här en guide.
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Karta: hitta.se

Västra Gallionsvägen
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Om Filip Cronbergs affär
1910 BYGGDE BRUNNBYBON Jöns Andersson en affärs-
fastighet i Nyhamn. Han drev lanthandel i bottenplanet 
och bodde i de två övre planen. Men redan 1914 sålde han 
verksamheten till Filip Cronberg som utvecklade affären 
och den blev snart byns mest betydande affär. Filip Cron-
berg drev affären 1914 – 1949, då han bad sin son Sven 
Filip flytta hem och ta över verksamheten. 

SVEN FILIP ARBETADE hårt och byggde upp ett nätverk 
med andra kollegor. Han gjorde många besök hos hand-
laren i Jonstorp. Nu var det inte handlarens affär som 
tilldrog sig Sven Filips intresse, utan handlarens vackra 
dotter Ingrid. Sven Filip byggde snabbt upp konditionen 
genom att cykla mellan Nyhamn och Jonstorp så ofta han 
kunde. När någon av kompisarna kom hem och frågade 
efter honom sa Filip:  
– Nä, han är inte hemma. Han är på “fjällvandring” i 
Jonstorp!

 I 1950 BEHÖVDE Sven Filip inte längre cykla till Jon-
storp, för då gifte han sig med sin Ingrid, på sin egen 30 
årsdag! Vilken smart pojke. Födelsedag och bröllopsdag 
på samma dag. Han glömde aldrig bröllopsdagen, vilket 
miljontals män gjort både före och efter honom. 

SVEN FILIP OCH INGRID utvecklade affären och 1959 
åkte den långa disken ut och de byggde om den till 
snabbköp. Sven Filip och Ingrid drev affären i 20 år och 
byggde ut den i flera omgångar.  
1969 tog Torsten Nilsson över affären och byggde sedan 
Skeppet. Sven Filip och Ingrid öppnade en stor ICA-hall 
på Adolfsberg i Helsingborg. Den fick namnet Cronhallen. 

Text av Olof Suneson, Nyhamnsbladet #3/2011

10  Stinsvägen 4-6                                                                                     

En stockholmsbil på besök
Bilen, vars registreringsskylt har länsbokstaven A för Stock-
holm, har stannat till på Stinsvägen. Huset till vänster är det 
röda med adress Brovägen 6. Till höger bakom bilen ser man 
Villa Annelund med Filip Conbergs affär, idag med adress 
Viktoriapromenaden 2.

1  Brovägen 42-44                                                                                  

Gatuliv utanför Brovägen 37 

2  Brovägen 36                                                                                                  

3  Brovägen 34 B                                                                                  

4  Brovägen 32-34 A                                                                                      

Hamnen 
Någon gång på 1810-talet uppfördes den första bron (bryg-
gan) av nyhamnsborna. Sedan dess har den byggts till, för-
bättrats, utsatts för stormar och åter förbättrats. Fisket var 
länge huvudnäringen i Nyhamn. Byalagets medlemmar äger 
solidariskt, förvaltar och administrerar hamnen. Bilderna är 
från 1910. 

5  Brovägen 12                                                                                         

Janne Cronbergs affär
I detta hus, som ursprungligen byggdes 1804, inrättade 
Janne Cronberg på 1890-talet en lanthandel, som också ut-
gjorde byns postkontor. Han drev den fram till sin död 1918 
och hans änka Alma Cronberg innehade där sedan under 
flera år en sybehörsaffär. Ingången till lanthandeln/affären 
låg mot Brovägen. Sonen Arne övertog sedan huset och idag 
bor Arnes dotter Tin Ingvarson här med maken Sverker. Det 
betyder att samma släkt har bott här i fem generationer.

6  Rorsmansvägen 5-7                                                                            

Villa Pax, med adress Västra Gallionsvägen 4

7  Sven Bonas väg / Västra Gallionsvägen                                    
8  Viktoriapromenaden / Peter Lundhs allé                                     

Bad och strandliv
Fotona är tagna omkring 1930. Nyhamns fina sandstrand 
var populär bland både unga och gamla. 

ELSKÅPENS PLACERING

11  Stinsvägen 8-10                                                                        

Möllebanans invigning
Den festliga invigningen vid Nyhamns stationshus ägde rum 
den 1 maj 1910. Nu blev byns officiella namn Nyhamnsläge. 
Stationen är smyckad med flaggspel och girlanger av granris.

9  Brovägen 4                                                                                   

Café och Pensionat Nyhamn på Brovägen 1

Se artikel på nästa uppslag!     
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På fotot ovan ser vi caféträdgården intill 
landsvägen mellan Höganäs och Krap-
perup. Man kan spekulera över vad 
hovfotograf Peter P Lundh gör där. Är 
det han som tagit fotot med fjärrutlösare 
eller hade han en medhjälpare? 

Pensionatsinnehavaren Johannes Carlsson med familj och vänner i trädgården till dåvarande Café och Pensionat Nyhamn.  
Från vänster: Johannes Carlsson själv, hovfotografen Peter P Lundh, Caroline Rosenberg, Bertha Lundh, dottern Carin, hustrun Amanda, 
stående okänd mansperson, dottern Agnes och längst till höger döttrarna Anna och Ruth.                               Fotograf: Peter P Lundh, ca 1915.

SÄKERT ÄR ATT Peter P Lundh haft ägarintressen i 
fastigheten, Bräcke No 2, 13/256 mtl, för det finns ett för-
säljningsdatum i församlingsboken ”Köpt af Hoffotograf P 
P Lundh 1907 13/10.” Lundh lär också haft vissa planer på 
att själv starta pensionatsrörelse.

HUSET PÅ BROVÄGEN 1 byggdes 1897 av sjökapten Johan-
nes Carlsson. På tomten intill fanns då hans föräldrahem, 
”Torpet”, som troligen byggdes av Johannes farföräldrar 

ca 1834, då de flyttade från Väsby till Nyhamn. Detta hus 
revs troligen efter att Johannes far Carl dött 1907. Johan-
nes fick då totalt 6 kpl tomtmark, ca 925 m2,  och en rejält 
stor trädgård.

JOHANNES CARLSSON VAR född 1861 och han gifte sig 
1893 med Amanda, född 1861 i Tanum, Bohuslän. De fick 
fem döttrar – Carin, Ruth, Anna, Elin och Agnes. Fyra av 
dem uppnådde vuxen ålder och förblev ogifta hela livet, 
men Elin, född 1903, dog i difteri endast åtta år gammal.

NÄR MÖLLEBANAN ÖPPNADE 1910 blev det bra fart på 
turismen och Johannes öppnade Café och Pensionat 
Nyhamn, som han drev till slutet av 20-talet. Huset ligger 
också strategiskt vid vägen mot Krapperup och Mölle. I 
kyrkböckerna tituleras han omväxlande styrman, sjökap-
ten, hotellvärd och källarmästare. 

En sommardag för 100 år sedan i caféträdgården
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MANTAL OCH KAPPLAND
mtl (mantal) – är inte ett ytmått, utan ett gammalt mått 
på ett hemmans (gårds) avkastningsförmåga och låg till 
grund för beskattning. Mantalet har förändrats över tid, 
och på 1800-talet var en gård om 1 mantal en mycket stor 
jordbruksenhet.  
kpl (kappland) –  gammalt svenskt areamått.  

1 kappland = 1/32 tunnland ≈ 154 m2. 

IDAG ÄGS HUSET på Brovägen 1 av Per Svensson och 
Gunilla Johansson. Per kommer ursprungligen från 
Smålandsstenar och Gunilla från Lund. De bodde och 
arbetade i Lund innan de köpte huset 2020 och flyttade 
permanent till Nyhamn. Per var präst inom Svenska kyr-
kan och Gunilla gymnasielärare i matte och fysik, och de 
gör fortfarande inhopp som vikarier i sina gamla yrkes-
roller, fast de är pensionärer. För tillfället är Per ersättare 
i Brunnby kyrkofullmäktige.

GUNILLA HAR TILLBRINGAT alla somrar från början av 
60-talet i Nyhamn och Strandbaden. Familjen hyrde olika 
sommarboenden, men 1973 köpte hennes föräldrar som-
marhuset på sjösidan av Ljunghedsvägen i Nyhamn. Det 
har sedan dess varit den fasta punkten för Gunilla och 
hennes familj på somrarna. 

PER OCH GUNILLA har med sina fyra barn bott långa 
perioder i Sydafrika. Under 80- och 90-talen arbetade de 
inom Svenska kyrkans mission. De har mycket spännan-
de att berätta från livet i apartheid-tidens Sydafrika, t ex 
när de blev utvisade i slutet av 80-talet för att myndighe-
terna ansåg att de umgicks med fel människor. 

HUSET PÅ BROVÄGEN 1 har idag en modern standard. Per 
och Gunilla bytte ut alla gamla elledningar och vatten-
rör innan de flyttade in 2020. Det helt nya köket ligger i 
samma rum som den gamla sybehörsaffären. På baksidan 
finns stora uteplatser och den stora trädgården. 

Anders Avén

DÖTTRARNA CARIN OCH RUTH öppnade därefter sybe-
hörsaffär i huset, Carin som ”handelsidkerska” och Ruth 
som ”handelsbiträde”. Det lär inte ha varit någon större 
stress i systrarnas affär, som en kund en gång kallade 
”sniglarnas snabbköp”. Ruth tog över fastigheten 1938 
från sin far, och Carin och Anna blev delägare 1969. Carin 
och Ruth arbetade och bodde kvar i huset hela livet. 

ANNA OCH AGNES utbildade sig till småskolelärarinnor 
och flyttade från Nyhamn. Anna återvände så småningom 
och bodde i huset på Brovägen 1 till sin död 1993, som 
den sista i syskonskaran. Fastigheten var testamenterad 
till Svenska Kyrkans Mission, men såldes strax vidare.

ETT ANTAL ÄGARE har därefter kommit och gått genom 
åren och huset har genomgått omfattande renoveringar 
och tillbyggnader. 

Gunilla och Per bor sedan 
2020 på Brovägen 1. Huset 
har idag ett helt annat utse-
ende än för 100 år sedan. 
Om man bor i ett gammalt hus 
är det roligt att känna till dess 
historia, och gamla fotogra-
fier kan berätta mycket om 
husets tidigare exteriör.
Foto: Anders Avén
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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

Allmän- och akuttandvård
Tandhygienistbehandlingar

Implantatbehandlingar och kirurgi
Kronor, broar och proteser
Osynliga tandställningar

Digitala avtryck
Tandblekning

Snarkskenor, bettskenor

Välkomna till oss!

Ny regi - samma anda!
Här bedriver vi tandvård för hela familjen!

Krapperupsvägen 115,  Nyhamnsläge   •   042 – 344 803  •   www.ptj.se/kullabygdenstandvard
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Rapport från strandgruppen
TROTS ATT VÅREN och sommaren varit lite upp-och-ner 
vädermässigt så har badsäsongen varit strålande. Jag tog 
årets premiärdopp den 22 mars och är nu (13 oktober) 
uppe i 300 bad. Oftast har jag lögat mig vid bryggan i 
Nyhamn men även i Arild, och endast ett fåtal dagar har 
vädret hindrat mig. 

MÅNGA MED MIG har njutit av det mestadels fina bad-
vattnet och frånvaron av brännmaneter. Att bryggan och 
flotten är uppskattade och väl använda är glädjande. Våra 
strandfogdar, Aksel och Vera, som sopat, hållit ordning 
och plockat upp, har i högsta grad bidragit till trivseln. 

VAD SOM INTE varit lika glädjande är att ett gäng ”slyng-
lar” ett par, tre gånger vänt upp-och-ner på flotten. En 
farlig “lek”. Det är lätt hänt att någon skadar sig om man 
lyckas ställa flotten på ända och när den sen faller ner så 
kan någon få den i huvudet. Risken att skära sig ordent-
ligt på den matta av havstulpaner som täcker botten på 
flotten är också stor. Att det dessutom kräver en lika ris-
kabel insats för att vända den rätt igen har man nog inte 
tänkt på men det har vi ändå lyckats göra utan att någon 
kommit till skada. Men en massa onödigt arbete har det 
medfört.

DEN NYA GUNGSTÄLLNINGEN används mycket men är 
så gedigen att den nog kommer att stå sig i många år. 
Strandleksakslådan verkar också populär och har tidvis 
varit halvfull med bortglömda leksaker men nu är den 
nästan tom och har täckts över för vintern.

MIDSOMMARFIRANDET BLEV REKORDARTAT, så mycket 
folk har vi sällan sett vid midsommarängen! Efter två års 
coronauppehåll kunde vi bjuda in till firande igen. Vädret 
var fantastiskt och lämpade sig förträffligt för bad och 
picknick efter dansen. Stort tack till Ronja, Anton och Per 
som stod för sång och musik och till Peter och Anna-Lena 
som höll i lekar och tävlingar! 

I SLUTET AV september 
tog vi in flotten. Peter 
Tarpgaard simmade 
ut och lossade den 
från sin förtöjning och 
baxade den sen in till 
stranden där Tomas 
mötte upp med sin 
traktor. Sedan fick den 
stå lutad mot en tall ett 
tag och rinna av innan 
den flyttades till sin 
vintervila vid toan.

DEN 12 OKTOBER tog 
Peter och jag in stegar, 
bänkar och staket, 
och två dagar senare 
togs alla flakarna in 
och de vilar nu tryggt 
hos Tomas i väntan på 
våren.

Strandgruppen/ 
Axel Bergenfelt

14 oktober – sista chansen att bada från bryggan – vilken härlig dag! Dagen efter samlades vi 
för att bära in flakar och göra klar bryggan för vinterförvaring.                         Foton: Anne Avén.

Inger och Bosse Brantmark fixade 
fika till alla som hjälpte till när vi tog 
in bryggan. Bosses hembakade bullar 
var mycket uppskattade. 

Midsommarafton 2022 bjöd på fantastiskt sommarväder.  
Foton: Axel Bergenfelt.
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Nyhamn skall förtätas och det planeras 
för nya bostäder vid Brunnbyvallen. Sam-
rådsmöte angående detaljplanen hölls 31 
augusti med de fastighetsägare som blir 
närmsta grannar med den nya bebyggelsen. 
NÅGRA AV DESSA grannar kontaktade Nyhamnsbladet 
för att här framföra sina synpunkter på byggplanerna som 
de tycker berör en stor del av östra Nyhamn. Vi träffas 
en söndag i oktober och de berättar om hur de upplevt 
projektet så här långt. De är inte alls emot att det byggs 
bostäder och tycker att vi gärna kan bli fler nyhamnsbor. 
Helst fler familjer med barn som kan fylla på klasserna i 
skolan. Men kanske förtätningen blir väl tät?

TILL SAMRÅDSMÖTET DEN  31 augusti blev bara fastig-
hetsägare allra närmast det planerade byggområdet 
inbjudna. Tiden de fick att sätta sig in i projektet var 
mycket kort och skisserna de skulle ta ställning till var 
missvisande. Synpunkter skulle lämnas in skriftligt senast 
den 11 september. 

EN VIKTIG FRÅGA som engagerar grannarna här är 
dagvattendiket. De berättar om den 16 augusti 1999 då 
stora regnmängder föll över Nyhamn och många fastig-
hetsägare i området fick sina källare fyllda med vatten. 
Idag skrattar de åt eländet och minns att de med pumpar 
försökte hålla undan vattnet – men det utpumpade vatt-
net hade ingen annanstans att ta vägen än in till grannen, 
som också pumpade. 

EFTER DENNA HÄNDELSE dikades området ut med ett 
nytt stort dike som är mycket viktigt för områdets dagvat-
tensituation. Diket anslöts till en kulvert som grävts ned 
genom Brunnbyvallens norra del och vidare under Eles-
hultsvägen, gräsytan norr om Skeppet och under 111:an. 
Därefter går flödet ut i bäcken som har sitt utlopp vid 
badbryggan. De nedgrävda dagvattenledningarna måste 
flyttas för att de nya byggplanerna skall kunna genom-
föras. Det blir kommunen som får stå för det mesta av 
kostnaderna för detta.

PÅ KOMMUNENS PLANSKISSER syns inte diket, men 
under presentationen den 31 augusti framförde de när-
varande tjänstemännen, att diket skall vara öppet och att 
avståndet till tomtgränsen för tomten som sedan bebyggs 
på Skättekärr 1:8 skall vara minst 5 meter för skötsel av 
diket. Vidare att bebyggelsen placeras minst 4,5 meter in 
på tomten. Alltså ingen bebyggelse närmare än 9,5 meter 
från dikeskanten. Att dessa förutsättningar följs framhålls 
i grannarnas gemensamma skrivelse som ett absolut vill-
kor för bebyggelse på Skättekärr 1:8.  

G R A N N A R  H A R  S Y N P U N K E R

Planer på nya radhus och trygghetsboende
DET AKTUELLA PLANOMRÅDET omfattar tre mark-
områden. Två av dem ägs av kommunen som skrivit 
markanvisningsavtal med Höganäshem.

ELESHULT 8:1 ÄR gräsytan i korsningen Eles-
hultsvägen/Peter Lundhs allé. Här föreslås ett 
trygghetsboende med 30 hyreslägenheter i tre plan 
med en byggnadshöjd på 13 meter.

ELESHULT 1:6 ÄR Brunnbyvallens område där längorna 
med omklädningsrum idag ligger. Här föreslås en 
byggnation med fem radhuslängor i 2,5 plan och med 
en takhöjd på 7,5 meter. De kommer enligt Höga-
näshem att byggas efter samma mall som husen man 
uppfört i Höganäs på Hjalmarsfält och blir hyresrätter. 

SKÄTTEKÄRR 1:8 ÄR privatägd mark som kommunen 
kommer att förvärva. Nuvarande markägare kommer 
att få ett exploateringsavtal och därmed byggrätter.  
Bebyggelsen föreslås här bli i två plan med en nock-
höjd om 7,5 meter. 

I DETALJPLANEN KAN man läsa att ytor också behöver 
avsättas för att fördröja dagvattnet från ett 100-årsregn, 
därför utreds platser till fördröjningsdammar.

TAKHÖJDEN PÅ DE nya husen har grannarna också 
synpunkter på. Man tycker de är för höga, kan medföra 
oönskad insyn och att de radikalt kommer att förändra 
intrycket av Nyhamn som villaområde. För att harmonie-
ra med byns glesa och trivsamma bebyggelse anser man 
också att man ska ha samma byggyta på tomterna i det 
nya området som i större delen av Nyhamn.

TRAFIKSITUATIONEN I OMRÅDET är idag problematisk. 
Eleshultsvägen, som många skolbarn går eller cyklar på, 
belastas av trafik till befintliga bostadsområden och till 
Skeppets och Brunnbyvallens parkering. Sedan en tid 
tillbaka kör också Arildbussen här.  
Med en ny gata till de drygt 60 nya bostäderna i radhu-
sen och med 30 nya lägenheter i trygghetsboendet torde 
trafiksituationen bli än mer besvärlig här. 

PARKERING FÖR TRYGGHETSBOENDETS hyresgäster och 
besökare vill planerarna ha på samma parkering som 
Brunnby FF och kunder till Skeppet. Boende i de plane-
rade radhusen har gissningsvis parkering i anslutning 
till sina tomter, medan gästparkering här verkar saknas. 
Kommer befintlig parkering att räcka till för alla? Här är 
redan nu trångt när det är många besökare i bygden.

Anne Avén
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Rivning skall ge plats åt nytt äldreboende

I HELSINGBORGS DAGBLAD den 30 oktober kunde man 
läsa att kommunen nu äntligen beslutat att riva fastighe-
ten på Skonarevägen 2, som tidigare använts som boende 
för missbrukare. Även Glada Laxes gamla förskola på den 
intilliggande tomten kommer att rivas. Politikerna i kom-
munstyrelsens arbetsutskott har godkänt beslutet.

ETT NYTT ÄLDREBOENDE som ersätter Nyhamnsgården 
skall byggas på platsen. Runt detta projekt har det varit 
många turer med bl.a. avbrutna upphandlingar. Senaste 
budet är att det är Höganäs omsorg som skall stå för drif-
ten och att det skall stå klart  2025.

KOMMUNENS AMBITION HAR varit att sälja Nyhamnsgår-
den till SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB) som 
skall bygga om anläggningen till ett trygghetsboende. Om 
denna affär gått igenom ännu är oklart. Vi får i så fall två 
trygghetsboenden i Nyhamn.

Anne Avén

DET VAR NÄSTAN väntat att rivningen av den gamla 
klubbstugan inte skulle komma igång i höst som plane-
rat, och det nya klubbhuset försenas därmed. Priset för 
byggmaterial har stigit avsevärt det senaste året. Den 
upphandling som kommunen genomfört visade att ingen 
byggare lagt anbud som matchar kommunens budget på 
18 miljoner kronor. 

NU FÅR MAN göra om förfrågningsunderlaget för att få 
ner kostnaderna. Vissa markarbeten och ny entré tas bort. 
Två månader räknar man med att projektet försenas.

Anne Avén
Källa: Helsingborgs Dagblad 2022-10-30

8:1

1:8

1:6

Befintligt dike markerat 
av redaktören.

DETALJPLANENS SYFTE
är att möjliggöra 
förtätning av bostadsbe-
byggelse och utveckling 
av befintlig idrottsverk-
samhet, allmänna platser 
och parkeringsytor.

Aktuellt läge: planen har 
varit ute på samråd minst 
tre veckor. Planförslaget 
revideras inför granskning. 
Därefter skall planen ut 
på granskning till bl a 
medborgare under minst 
två veckor. 

Målsättningen är att de-
taljplanen ska antas under 
tredje kvartalet år 2023 .

Samrådshandlingar med 
planbeskrivning m.m. 
finns på hoganas.se/dp

BFF:s klubblokal

Brunnby FFs nya klubbhus försenas

PL ANK AR TA
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Tel 042 - 22 22 44   www.plisseexperten.se

- PLISSÉGARDINER
- MARKISER
- PERSIENNER
- RULLGARDINER
- LAMELLGARDINER

BBEESSÖÖKK  VVÅÅRR  NNYYAA  
BBUUTTIIKK  PPÅÅ  

VVEERRKKSSTTAADDSSGGAATTAANN  1111

Nu blir Länsbergs Mäklarhuset. Starkare 
och smartare tillsammans.

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

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
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Ny skribent i Nyhamnsbladet
Åke Högman är skribent, journalist och 
kommunikatör. Inför detta nummer av 
Nyhamnsbladet har han träffat Christof-
fer Palmer, Nyhamns kände bokhandlare. 
På nästa uppslag kan du läsa artikeln Åke 
skrivit.  
ÅKE DEBUTERADE MED deckaren Mord i Mölle som sedan 
fått två uppföljare. Han har skrivit för tidningar som 
Femina, Magasinet Skåne, Café, Elle och Vagabond. För 
Sydsvenskan har han arbetat som matrecensent under 
signaturen Bong och har också tjänstgjort som talskrivare 
åt den dåvarande landshövdingen Margareta Pålsson. 

HAN HAR ÄVEN spelat in skivor med bandet Åke Octan 
som producerats av Kal P Dal. En av de meriter som han 
själv framhåller är att han i slutet av 70-talet var trummis 
i det skandalomsusade pojkbandet The Rat Stranglers i 
Lund (där även undertecknad var inblandad). 

ÅKE BOR I Malmö, men på deltid också i Höganäs, och 
han har nyligen blivit förälskad – i Nyhamn. Åke och jag, 
som inte setts på 40 år, träffades vid stranden i Nyhamn 
en solig och stilla kväll i oktober för att prata om hans 
eventuella medverkan i Nyhamnsbladet.  

MEN HAN BARA satt där och 
gapade en lång stund, för-
stummad över den fantastiska 
utsikten, havets skimrande, 
stillheten och vyn över byn och 
Kullaberg. Han var helt betagen!  
Välkommen som skribent i 
Nyhamnsbladet, Åke!

Axel Bergenfelt

Åke Högman
Foto: Urszula Striner

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

Kontakt: Henrik  
0768-268 185

För montagehjälp  
finns Nyhamn Bygg  
och Trädgård
Kontakt: Bojan Kos  
070-8128 675

www.hoganasakustikpaneler.se

Foto: Anne Avén
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Bokhandlare med magiskt trick
Att vara bokhandlare idag är på många 
sätt en utmaning. Med kunnighet, pas-
sion, engagemang – och kanske med hjälp 
av magi – säljer Christoffer Palmer böcker 
och pappersvaror i både Höganäs, Båstad 
och Laholm. Men badar han?
JA, HAN BADAR. Bokhandlaren i Höganäs. De gör ju det, 
sådana där bokhandlare, enligt Fritiof Nilsson Piraten och 
då måste det ju vara sant. 
– Det är ett tämligen stående skämt från kunder, om jag 
har slutat bada, som ju titeln på boken låter förstå. Jag 
brukar skämta tillbaks att jag duschar, säger Christoffer 
Palmer.

FAST BADAR GÖR han alltså. Från hemmet i Nyhamns-
läge är det ett stenkast till sundets vågor. 
– Alltid lika magiskt med vattnet och vyn över till Dan-
mark och bort mot berget. Märkligt, ofta får man vara där 
helt själv.

FÖR SJUTTON ÅR sedan lite drygt köpte han och hans 
dåvarande huset. 

– Nyhamnsläge är något av en väl bevarad hemlighet för 
omvärlden. Vi ville egentligen till Mölle men sedan dök 
det här upp.  Det är den plats under hela mitt liv som jag 
har stannat längst på.

NYHAMN ÄR FÖR Christoffer, likt Archimedes princip, 
den fasta punkt som gjort att han i det lilla förändrar värl-
den. Utifrån denna fasta punkt utför han ett magiskt trick. 
Det vill säga en bokhandel som lever vidare i en värld där 
pappkartongerna från Amazon regnar över Postnord och 
människorna. 
– Jag älskar att vara bokhandlare, det är vad jag vill vara 
och det är det jag är.

NUMERA GÅNGER FYRA. Först kom Höganäs, sedan 
outleten på området i Höganäs (vars namn är så omtvistat 
att vi här markerar det med X) efter det följde Båstad och 
tidigare i höst Laholms bokhandel, vilket föranledde Hel-
singborgs Dagblad att utropa honom till imperiebyggare. 
– Jag tycker att den bermudatriangeln Höganäs-Bå-
stad-Laholm är perfekt. Alla tre är också samma typ av 
bokhandel.

 

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

	Vi kör ut med bud i hela  
Kullabygden

Storgatan 78
042-34 11 12 
Måndag–Fredag 10–18

Lördag 10–15

Söndag 10–13

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

	Kvalitet, stort utbud och den 
bästa servicen hos oss

	Vår nya stora butik är välfylld 
med snittblommor, krukväxter,  
krukor, ljuslyktor och mycket 
annat

Att arbeta som florist 
är underbart! Vi 

får vara i en miljö 
som är fylld av det 

vackraste som finns, 
blommor.  

För många en dröm 
– som vi lever varje 

dag.

Välkomna in till oss!
Marita, Emma, Carola  

och Helena

julens alla blommor, julstjärnor, 
amaryllis, hyacinter, julrosor m.m.   
Vi är stolta återförsäljare av 
ERNST

Utan blommor och 
blader kan man lätt få 

spader, 
på Maritas blomster-

glädje en bukett som de 
må mixa. Så duktiga de 

är på att fixa.  
Med rosor och grönt, 
gör de livet så skönt

Förgyll vardagen med 
blommor från Maritas 

blomsterglädje.

Besök oss gärna på 
Instagram och  

Facebook

Ö

Vår stora butik är välfylld med

Ö

Välkommen till oss! 
Julhälsningar 

Marita med personal
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så fastnar jag: ”Jaha, där är ju den 
boken, den läste jag då och då”. För 
mig fungerar lästa böcker så, de tar 
mig tillbaks till en plats, ett rum, en 
tid och en känsla som konserveras.

EN FÖRFATTARE STÅR dock att finna 
på en och samma plats, på cirka fyra 
hyllmeter. William Shakespeare. 
– Framför allt biografier, jag har vis-
serligen läst ett tiotal pjäser men det 
är det som skrivs om honom som jag 
tycker är mest spännande. Han upp-
hör aldrig förvåna, texterna ur hans 
penna är buskisartade, komiska, 
tragiska, de rymmer människans alla 
moraliska utmaningar och dessutom 
skrivna som om de vore musik.

CHRISTOFFERS PAPPA ÄR engelsman 
och hans mamma är svenska, när 
han föddes fick han automatiskt brit-
tiskt medborgarskap, endast. I höst  

                                       blev han också svensk medborgare. 
– Det blev nödvändigt på grund av brexit så nu har jag 
dubbla medborgarskap.

OAVSETT OM DENNA omständighet har spelat in så 
skriver han under på att han är en fullblods anglofil. I 
det mesta, konsten, musiken, litteraturen. Hans engelska 
favoritförfattare: Graham Greene, Martin Amis och Wil-
liam Boyd.  
– Jag läste nyligen en artikel om att till och med engels-
männens elkontakter är överlägsna våra. Tänk också på 
modet! Duffeln, Burberryrocken, tweedkostymerna…

AVSLUTNINGSVIS, KOMMER HAN att flytta dit? 
– Jag kommer aldrig att flytta, det är Nyhamn som gäller 
tills jag ställer tofflorna och bokhandel kommer jag att 
driva lika länge.

SOMMARTID HITTAR NI honom såklart där, i vattnet, 
badandes.

  Åke Högman

VILKET ÄR EN del av tricket. Hans imperiums juveler ut-
märker sig av engagemang, passion och kunnighet om det 
skrivna ordet. Lägg därtill författaraftnar, en bokfestival 
och ett eget förlag med inriktning på lokal litteratur. 
– Administration måste ju till men så fort jag får en an-
ledning till möten så störtar jag ut ur mitt bås.

LÄGG DÄRTILL EN personal som alla är samma andas barn 
och förser böcker de tycker om med instuckna lappar: 
”Den här gillar jag”.

MED LAHOLM I kortleken kommer det dock bli lite mer 
strikt uppdelat för Christoffer med administration i 
nyhamnshemmet ett par dagar i veckan och bokhandels-
närvaro resten av tiden. 
– Tror det blir jättebra, inte minst för min personal.

FINNS DET DÅ böcker i detta hem? Har påven en skojig 
mössa? Ja. På längden och tvären, vissa i förstautgåvor. 
– I oordning dessutom, jag vet liksom inte riktigt hur jag 
ska sortera dem. Jag har gjort försök, men när jag börjar 

Bokhandlaren som slutade bada är en mustig roman av Fritiof Nilsson Piraten som utkom 1937. Jarl Kulle regisserade och 
skrev manus till filmatiseringen som hade premiär 1969. Allan Edwall spelade huvudrollen som bokhandlaren Jacob.

Christoffer Palmer i Höganäs Bokhandel.                                                           Foto: Axel Bergenfelt
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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 

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

ÖPPET: 3,  4,  9,  10,  11 OCH 18 DECEMBER. KL 16 –18.

Kom in och handla min handgjorda keramik el ler  bara 
mingla runt och sippa l i te glögg. Öppet även enl igt  ök 

och när ”öppet”-skylten är uppe. VÄLKOMNA!

V E R K STA N  Ä R  Ö P P E N  I  A D V E N T !
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Det har uppstått tvivel om Bräcke möllas 
egentliga ursprung. Var byggdes den s.k. 
Holländaren innan den mellanlandade på 
Stattena i Helsingborg? Var det i Småland 
eller kanske i Blekinge? Forskning pågår!

PÅ BRÄCKE BACKE har 
det stått olika vind-
möllor (väderkvarnar) 
sedan 1600-talet. 1853 
byggdes en stor mölla 
på backen av Nils och 
Anders Svensson. Elden 
tog hand om den en kall 
januarimorgon 1946. 
Därefter var det tomt på 
Bräcke backe fram till 
1980 då en ”ny” mölla 
ställdes upp på backen.

EFTER OMFATTANDE RENOVERING invigdes denna mölla 
1984. Därefter har möllan fortlöpande underhållits och 
varje sommar visats upp för besökare när man malt mjöl 
om vinden har varit tillräcklig. Sommaren 2022 genom-
fördes sju öppna visningar och en skolvisning, då vi visat 
möllan ända upp till kvarnloftet för totalt över 2 700 
besökare. 

En liten bakgrund till att relativt många möllor 
flyttades runt om i Skåne på 1850-talet.  

Den praxis som var gällande allt sedan bondesamhället 
växte fram innebar att bonden lagrade sin säd och malde 
själv till husbehov. Längre fram började möllor byggas för 
att rationalisera malningen. Bonden kunde då åka till en 
mölla och få malt det han behövde, samtidigt som han 
betalade i form av mjöl. Möllorna låg därför oftast mitt i 
jordbrukslandskapet. Bönderna hade under lång tid möl-
leplikt, vilket innebar att de var tvungna att mala sin säd 
i kungens och adelns möllor. Det var tidvis belagt med 
skatt att mala säd.  
1863 togs skattläggningen av tullkvarnar bort. Upphä-
vandet av dessa restriktioner gjorde att byggandet av nya 
möllor ökade markant. Behovet av mjöl ökade avsevärt, 
framförallt på grund av den tilltagande industrialiseringen 
och inflyttning till större samhällen. Det började därför 
etableras möllor där mjölnaren köpte in säd, malde mjöl 
och sålde, till och med exporterade.  
Självklart ville man placera möllor där vindförhållandena 
var gynnsamma. Detta ledde till att flera möllor köptes 
upp och flyttades till nya platser. 

MÖLLAN ÄR DESSUTOM ett ståtligt land- och sjömärke 
som utgör ett viktigt inslag i kulturmiljön i Kullabygden 
och är verkligen ett kulturarv! 
Självklart vill man ju kunna berätta om detta kulturarvs 
historia. När byggdes den ursprungligen? Vilket år stod 
den färdig? Var byggdes den? Vem byggde den? 

ATT DEN STÅTT på Stattena i Helsingborg och flyttades till 
Bräcke backe finns ju väl dokumenterat. I samband med 
denna flytt till Bräcke skrevs många artiklar om möllans 
historia. Att den byggdes på Pusta kulle i Värnamo, med 
många olika tidsuppgifter, allt från 1750 till 1850. Att den 
fraktades på ån Lagan till Helsingborg och upp till Stat-
tena, även här med varierande årtalsuppgifter från 1852 
till 1862.

VAD ÄR SANT? För att seriöst kunna berätta historien om 
Bräcke mölla för besökare startade vi en undersökning 
med stöd från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Vi 
bestämde att leta i och enbart lita på tidsdokument från 
1840 och framåt. En erfaren släktforskare, Gunnel Hall-
qvist, anlitades.

EFTER ATT STUDERAT en mängd dokument från denna 
tid, bland annat brandförsäkringsbevis, kan vi i dagsläget 
konstatera att Bräcke mölla inte härstammar från Pusta 
kulle i Värnamo, som tidigare tagits för givet. 

VÅR BEDÖMNING ÄR att Pustamöllan istället flyttades 
till Kvarnbacken i Köpinge (östra Ramlösa), och inte till 
Stattena. Transporten har med största sannolikhet gått 
landvägen och inte på ån Lagan. (Det har under årens 
lopp talats mycket om att Bräcke mölla färdats på vatten 
två gånger.)

MEN HUR SER då historiken ut för Stattenamöllan, 
sedemera Bräcke mölla? Ett alternativ kan vara att den 
kommer från Sölvesborg i Blekinge.  
Det har dock visat sig vara mycket svårt att hitta källdo-
kument, bland annat på grund av att dokument förstörts 
i bränder.  
Men vi fortsätter att forska!

Peter Sandell 
Bräcke mölla/ Kullens hembygdsförening

Källmaterial:
UNDERSÖKNING AV BRÄCKE MÖLLAS HISTORIA, del 1 
En ny sanning, version 1.2, 

BRÄCKE MÖLLA

T.v: Köpinge mölla (östra Ramlösa) är troligen den som transpor-
terades från Pusta kulle i Värnamo. 
T.h: Nuvarande Bräcke mölla har ett annat ursprung, men vilket?

Gamla Bräcke mölla

EN NY SANNING OM
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LUNNABJÄR – en mytomspunnen plats 
Vill man hitta utflyktsmål i Kullabygden 
så finns det otaliga platser att välja mellan. 
En av alla dessa är Lunnabjär.
OM MAN ÅKER Brunnbyvägen (väg 1444) mellan Ny-
hamnsläge och Brunnby, så passerar man ganska 
obemärkt på vänster sida vid Smedstorp en mindre väg, 
Lunnabjärsvägen. Den förbinder Brunnbyvägen med 
Krapperups kyrkoväg och passerar nedan och väster om 
en trädbeväxt kulle, som ligger som en isolerad ö ute i 
jordbrukslandskapet. 

DENNA KULLE KALLAS ”Lunnabjär” eller ”Lundberget” 
om man försvenskar namnet. Denna lund blev natur-
reservat redan 1960, för att skydda området från att 
exploateras som grustäkt. Lunnabjär är vackert beläget, 
högt över nejden, med fina ängsmarker som betas av nöt-
boskap. Området är väl försett med fornminnen i form av 
gravhögar och stensättningar från bronsålderstid. Lunden 
har satt folktron i rörelse sedan hedenhös.

INOM RESERVATET ANGER Riksantikvarieämbetet -  om 
man letar på deras app Fornsök -  att där finns  
1. En hög c:a 15 m i diameter och 1,5 m hög.  
2. En stensättning 11 m i diameter och 0,5 m hög.  
3. Plats med tradition. Lunnabjär höjer sig varje skärtors-
dagsnatt och de underjordiska dansar medan berget står 
på fyra guldfötter. (Läs mer hos Klara Wijkander ”Om 
övertro i Kullen”, Kullabygd XXV, 1952 sid.16.)

NÅVÄL. DESSA BERÄTTELSER är kanske inte så aktuella 
just i dessa dagar, men de hjälpte säkert till att freda plat-
sen från skattsökare, som kunde tro att det fanns någon 
guldgömma i området. Hur som helst är platsen ett fint 
besöksmål. Utsikten över Kullabygden och havet bortom 
är betagande. 

UNDER VÅREN ÄR marken täckt av en rik flora, t.ex. 
vårlök, vitsippa, smånunneört och svalört. Lunden utgör 
en viktig häckningsplats för exempelvis gulsparv, törn-
sångare och svarthätta. 

BÄST TAR MAN sig hit från Brunnbyvägen, varifrån 
det leder en mindre markväg upp mot Lunnabjär. 
Se den prickade linjen på kartan. Stigen går söderi-
från - mittemot busshållplatsen på Brunnbyvägen vid 
Smedstorpsområdet - och rakt norrut. Väl framme vid 
reservatsområdet finns här en stätta, där man kan klättra 
över och ta sig högre upp i terrängen.

 Text och foto: Clas Hellstand

Det finns ett Lunnabjär till i Skåne – invid kustvägen vid 
Borrby strand, i Simrishamn kommun. I samband med att 
kustvägen skulle anläggas 1934 upptäcktes Lunnabjär 
gravfält från mellersta bronsåldern. 

stig
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Troll och häxor
Kapten Albert Andersson i Arild har berättat följande 
sägen: 
Ett par unge män vandrade en afton uppåt Brunnby och 
förbi Lunnabjär. Det var skärtorsdag. Som de gingo där 
på vägen hörde de någon komma susande i luften. Den 
ene ynglingen kastade sin kniv efter den som flög.

Efter någon tid seglade dessa unge män till Torekov 
för att köpa potatis. Där gingo de in i en stuga i detta 
ärende. I stugan låg på bordet en kniv, som den ene yng-
lingen igenkände. Han tog den, sägande: ”Den är min”. 
Gumman, som bebodde stugan, svarade då klagande: 
”Kasta inte så hårt en annan gång, för jag fick den i 
låret.”

***
En backe eller berg på Kulla ägor säges varje julafton 
(eller skärtorsdag, reds. anm.) hava stått på fyra guld-
stöttor och trollen dansade då under berget och voro 
talrikt församlade. En person hade en gång gått uppför 
samma backe vid nattetid. Väl uppkommen fann han 
till sin förskräckelse hela backen förvandlad till halt och 
genomskinligt glas. Han såg trollen inne i backen sitta 
och äta, uppassade av en för längesen bergtagen kristen 
flicka.

I allmänhet stodo trollen ej i fientligt förhållande till 
människorna, då de fingo vara i fred. 

Ur Kullabygd XXV, 1952, Om övertro i Kullen av Klara 
Wijkander.

Här på ängen strax väster och nedan om åsryggen Lunnabjär finns en fin plats att slå sig ner i gräset och dricka sitt medhavda. Utsikten 
över Kullabygden och Öresund förhöjer upplevelsen ännu ett snäpp!
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Bygatan 28, Viken

042 12 16 16  valvet.se

VI SÄTTER VÄRDE 
PÅ DIN BOSTAD!

Hör av dig om du är nyfiken på vad din bostad är värd.

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.

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.

ETT JAPANSKT HANTVERK

MAZDA CX-60 
LADDHYBRID

HELT NYA

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

MAZDA CX-60 FRÅN 499 500 KR | PRIVATLEASING FRÅN 4 995 KR/MÅN

LANSERINGS-

ERBJUDANDE:

VALFRITT PAKET 

9 900 KR*



21

KOM OCH FIRA JUL MED OSS!
I THE BLACK BARN I BRUNNBY FR.O.M. 25 NOV
BOKNING OCH INFORMATION: HOLYXMAS.SE

Kriget mot vresrosorna
När jag under hösten träffat folk i 
Nyhamn är skövlingen av kusthedar-
na i Strandbaden en av de saker som 
upprört mångas känslor. 

LÄNSSTYRELSENS INSATS MOT vresrosorna har ska-
pat stora sandytor och många stigar har försvunnit. 
Lyckligtvis tog anslagen slut då man nått till Skäle-
bäcken vid gränsen mot Nyhamn.

NU UNDRAR MAN om de skall ta steget över bäcken 
och börja skövla även i Nyhamns hedmarker. Faran 
är alltså inte över bara för att pengarna tagit slut – 
EU’s till synes bottenlösa ymnighetshorn, som hittills 
stått för finansieringen, kan säkert anslå mer medel 
för fler skövlingar. 

JAG HAR PÅ plats träffat Länsstyrelsens Pernilla 
Olsson som håller i projektet och visat på heden i 
Nyhamn – berättat att den i stort sett ser ut som den 
har gjort de senaste 60 åren, då vi kunnat iaktta den 
från första parkett. Viss lokal spridning av vresro-
sorna har skett men aldrig höga buskage. 

MEN LÄNSSTYRELSEN STÅR på sig, och hänvisar till 
sandlife.se där andra liknande projekt beskrivs. Byfören-
ingen kommer fortsatt att engagera sig i rosornas öde. 
Om någon vill kontakta Länsstyrelsen så är adressen: 
pernilla.olsson@lansstyrelsen.se.

Axel Bergenfelt

Sand Life syftar till att de sandiga markerna i södra Sverige återi-
gen ska få ett myllrande växt-och djurliv. Genom restaureringar 
ska livsmiljöerna för sandmarkernas arter återskapas och förbätt-
ras. Försvunna arter ska få en möjlighet att komma tillbaka.

Foto: Anne Avén
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Vi utför alla sorters 
elinstallationer inom 

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

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

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

nyhamnsbyaforening@gmail.com  
Axel Bergenfelt, ordförande 0709-648 494 
Johan Ingvarson, valberedningen 073-673 33 11

Hur skall byföreningen  
utveckla sin verksamhet?
I STYRELSEN DISKUTERAR vi ofta idéer som vi skulle vilja 
genomföra men som vi inser att vi själva inte har tid att 
organisera. Att vara engagerad i en ideell förening skall 
vara roligt och får inte medföra att man måste ta på sig 
mer arbete än vad som känns rimligt. 

BYFÖRENINGENS EKONOMI ÄR god och i föreningskas-
san finns medel att disponera. Vi tar gärna emot förslag 
på hur dessa kan användas MEN VI BEHÖVER HJÄLP ATT 
GENOMFÖRA DEM!

TILL ÅRSMÖTET NÄSTA år vill vi därför utöka styrelsen. 
Om vi är fler som arbetar för ett levande Nyhamn kan 
vi kanske ge nyhamnsborna fler tillfällen att träffas eller 
något vackert eller roligt som livar upp i byn – kanske 
musik, en festival, konstverk, julbelysning, tävlingar, 
utegym, lekredskap, eller något helt annat. Om man inte 
vill delta i styrelsearbete kan man ingå i en kommitté som 
ansvarar för ett särskilt projekt. Dessutom vill Nyhamns-
bladets redaktion ha förstärkning.

Ta del av aktuell information 
från byföreningen
IDAG ÄR VÅR främsta informationskanal vår face-
booksida, och till viss del vår hemsida. När vi har 
våra årligen återkommande arrangemang sätter 
vi också upp tryckta anslag i byn. Till årsmötet kallar 
vi dessutom genom en föreningsannons i Helsingborgs 
Dagblad.

OM MAN INTE följer sociala medier kan man få 
vår information till sin epostadress. Anmälan 
till kontaktlistan måste göras via hemsidan 
nyhamnslage.nu

VI HAR FÖRSÖKT att ansluta vår facebooksida till 
Instagram för att den vägen kanske nå lite yngre 
nyhamnsbor, men har stött på patrull. Om du är en 
hejare på att lösa denna typ av problem så hör  
av dig till vår ordförande!

?

Välkommen att kontakta oss!
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REDAKTION
Anne Avén (redaktör & layout), Axel Bergenfelt, 
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 

ANNONSPRISLISTA
Annonsformat B x H mm Pris SEK
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, B 210 mm x H 297 mm   
Annonsmaterial lämnas i form av tryckfärdig PDF

NYHAMNS Byförening

NyhamnsBladetNyhamnsBladet
#2/22

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

www.nyhamnslage.nu

KONTAKTA BYFÖRENINGEN

nyhamnsbyaforening@gmail.com 

Ordförande Axel Bergenfelt 
axel.bergenfelt@gmail.com 

tel 0709-648494

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 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

SÅ STÖDJER DU BYFÖRENINGENS VERKSAMHET

    Medlemsavgift för 2023:
•  Enskild person 123 kr    •   Hushåll 223 kr

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

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

BYFÖRENINGENS STYRELSE

Axel Bergenfelt – ordförande
Sverker Ingvarson

Bojan Kos
Ulrika Ingvarson

Anne Avén
Paul Adam

Sandra Andersson Sikberg – adjungerad
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