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Du har väl betalt medlems-
avgiften för 2013?

Strandbadens Byaförening är en religiöst 
och partipolitiskt obunden, ideell förening 
med Strandbadens bästa för ögonen. Vi 
behöver ditt stöd och medlemskap för att 
kunna göra ett bra jobb för oss alla.

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och 
hushåll. Om du inte redan är medlem går det 
bra att betala in 100 kr på bankgiro 5559-
7306. Skriv gärna in dina medlemsuppgifter 
i formuläret på hemsidan – www.strand-
baden.info – om du inte gjort det tidigare. 

Besök www.strandbaden.info eller kon-
takta någon i styrelsen för mer information 
om vår verksamhet.

Mor Kurage, Alice i Underlandet och Den 
unge Werthers lidanden är några aktuella 
pjäser på Helsingborgs Stadsteater. Med-
lemmar i byaföreningen kan köpa kraftfullt 
rabatterade teaterbiljetter via föreningens 
teaterombud Lisbeth Löfgren.

Skicka ett mejl med föreställning, dag, 
antal platser samt önskemål om placering 
till: 2lilovi@gmail.com

Priser:
Storan: 140 kr (ord pris 220 kr)
Lillan: 120 kr (ord pris 200 kr)

www.helsingborgsstadsteater.se

Julmarknad i Strandbaden
I år får Strandbaden en egen julmarknad. Byaföreningen ser fram emot  evene-
manget och hoppas att det kan bli en traditon.

Var ligger Strandbaden?
Råder osäkerhet är det bara att kasta en 
snabb blick på kudden.

Redaktionen har kommit fram till en plats 
på Krapperupsvägen, nära Tallbacksvägen. 
Fler förslag mottas tacksamt.

Latitud N 56° 13.487’
Longitud E 12° 32.408’

Kudden säljs hos Butiken Bredvid som 
ligger vägg i vägg med Magasin 36.

Alice på stadsteatern

Höganäs Museum och Konst-
hall uppmärksammar att det 
i år är 50 år sedan järnvägen 
Höganäs-Mölle lades ner.

Möllebanan, eller Höganäs–Mölle Järnväg 
(HMöJ), var en 10 kilometer lång järnvägs-
linje som sträckte sig mellan Höganäs och 
Mölle från invigningen 1910 till nedlägg-
ningen 1963. Banan byggdes av privata 
aktörer, inte minst hotellägare i Mölle, och av 
Brunnby kommun. Syftet med banan var att 
förenkla turistströmmarna till Mölle.

Sista tåget avgick den 27 september 1963. 
Denna resa filmades och en DVD finns att 
köpa på museet.

Rälsen revs genast upp och banvallen är 
idag den cykelväg som går till Mölle. Alla sta-
tionshus, utom det i Nyhamnsläge, finns kvar 
än idag.

Bakom utställningen, som pågår till den 3 
november, står stadsantikvarie Henrik 
Ranby.

www.hoganasmuseum.se

Möllebanan på Höganäs Museum

Mats Andersson bor sedan åtta år 
med sin fru och två barn i deras hus i 
Strandbaden. 

– Närheten till havet och naturen, ger mig ett 
härligt lugn och inspiration för mitt ska-
pande, säger Mats. Jag arbetar abstract eller 
expressionistiskt, i stora format, med mycket 

färg och alltid utifrån känslan i stunden. Att 
experimentera med olika tekniker och mate-
rial, är det som hela tiden driver mig framåt i 
min resa i konsten. 

För cirka tio år sedan tog Mats tag i pen-
seln på allvar och det har utvecklat sig till ett 
antal separatutställningar och en hel del 
samlingsutställningar även ett antal gånger i 

Mats Andersson – konstnär i Strandbaden

Välkommen till julmarknad söndag 24 
november kl 12-18! Platsen är Lärkvägen. 
Initiativtagare är Carina Albertsson och 
Cecilia Tukiainen, som båda bor och verkar 
i Dannevangsområdet. Julmarknaden sker i 
samverkan med byaföreningen.

Välkommen att medverka som utstäl-
lare! Alla intresserade strandbadenbor 
inbjuds att medverka. Du som syr, bakar, 
syltar, saftar, gör kermik, målar tavlor, m m 
kanske vill vara med. Var och en ansvarar 

själv för bord och eventuellt tält samt ser till 
att allt är borttaget, rent och snyggt när man 
lämnar på kvällen. Om du tar med en förläng-
ningssladd går det att ”låna” el till självkost-
nadspris. 

Om du vill medverka, tar du kontakt med 
Carina Albertsson på 070-679 01 01 eller 
Cecilia Tukiainen på 042-34 33 21. 

Kontaktperson för byaföreningen är Carl 
Hellberg på 070-654 40 01.

Alice i Underlandet på Helsingborgs Stads-
teater. Foto: Truls Bärg.

utlandet. Allt från 
New York, Berlin 
och London, till 
utställningen i 
Florens i Italien, 
som har vernissage 
i dagarna. 
– Utställningen i 
Florens skall bli 
riktigt spännande. 
Florens är ju ett 
fantastiskt ställe och en underbar plats för 
konst, i alla former. 
– Jag känner ett oerhört behov av att 
uttrycka mig i min konst och det finns inget 
skönare än att sjunka ner i ateljésoffan med 
en nymålad målning på väggen och musiken 
i högtalarna. Infinner sig då känslan av att 
målningen är klar, så är det härligt att bara 
sitta kvar och sjunka in i tavlan en stund. Får 
jag inte rätt känsla så åker målningen upp på 
staffliet igen och arbetet fortsätter. Sedan 
kommer då frågan. Vad skall tavlan heta? Ja 
även det är något som får värka fram. Helt 
plötsligt kommer bara namnet…

För cirka tre år sedan invigde Mats sin 
ateljé Studio MA i Smedstorp, mitt mellan 
Nyhamnsläge och Brunnby.
– Detta fungerar som min ateljé, men jag 
använder det även som galleri, där jag främst 
ställer ut min egen konst. Jag har inga fasta 
öppettider, men alla som är intresserade av 
att komma och titta får gärna ringa, så 
bestämmer vi en tid som passar. 

Nästa utställning i Studio MA kommer att 
bli under konstrundan i påsk.

www.matsanderssonart.com 



I somras utkom Erik Magnussons och 
Frederic Täckströms utvidgade ny-
utgåva av boken ”Här ha vi det ljufve-
ligt!”, som handlar om turismhisto-
rien i Kullabygden.

Boken är fokuserad på Mölle och Arild, men i 
nyutgåvan har 48 sidor och mer än 100 bilder 
tillkommit från Strandbaden, Nyhamnsläge 
och Lerhamn.
– Det har varit fantastiskt att ta del av de rika 
bildskatter som finns även från forna dagars 
hotell-, bad- och turistliv på dessa orter, 
säger Erik Magnusson, som står för texterna 
i boken.

Enligt Frederic Täckström, som ansvarar 

för layout och bilder, har det tidigare inte 

getts ut någon litteratur om Kullabygden 

som kretsar kring de mindre badorternas 

historia.

– På så sätt är den här boken unik i sitt slag, 
säger han.

Boken om Kullabygdens turismhistoria 

utkom förra året och trycktes ursprungligen 

i en upplaga om 1 000 exemplar, men med 

nyutgåvan har de båda författarna nu tryckt 

upp 2 500 exemplar av boken.

– Det visar på ett stort och gediget intresse 
för traktens turismhistoria, säger Erik Mag-
nusson.

I nyutgåvan av boken berättas, förutom 

om hotellen och pensionaten i Mölle och 

Arild, om Hotell Strandbaden, Hotell Tall-

I nyutgåvan av boken ”Här ha vi det ljufveligt!” berättas om hotellen i Strandbaden – Hotell Strand-
baden (nuvarande Örestrand), Hotell Tallbacken (bilden) 
och Pensionat Solhaga (bilden nedan).

Hotellen i Strandbaden i ny bok

Inbrottstjuvarna undviker områden 
med grannsamverkan. I en intervju-
undersökning med personer som 
begått inbrott svarade 19 av 20 att de 
var mer försiktiga eller helst undvek 
områden med grannsamverkan. 

Men det räcker inte med att sätta upp 
skyltar. Grannar mot Brott handlar främst 
om att grannar samverkar för att motverka 
brott i bostadsområdet. Med samarbete kan 
vi hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras 
bostäder och närområdet.

Tjuvarna gillar oss inte
Vi behöver fler ombud
Vi saknar ombud i flera områden i Strand-
baden och behöver din hjälp. Som ombud i 
Grannar mot Brott ansvarar du för ett be-
gränsat område runt din bostad. En till två 
gånger per år får du hem informationsmate-
rial från Länsförsäkringar som du ska dela 
ut till dina grannar. Du får också några skyltar 
som du kan sätta upp på till exempel lykt-
stolpar i ditt kvarter. Det är det enda du 
behöver göra. 

Länsförsäkringar vill också gärna ha en 
genomgång med de boende där de infor-

merar om lås, larm, försäkringar osv.
Vill du bli ombud och ansvara för ett 

begränsat område kring din bostad? Anmäl 
ditt intresse till Pernilla Myrefelt, tel 070-
381 27 84, pernilla@myrefelt.se
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Grannlappen är en enkel checklista att lämna 
till grannen när du reser bort.

Nyhamnsläge Alla dagar 9-20

Vårens byavandring med byafören-
ingen och representanter för Höganäs 
kommun har resulterat i ett uppfölj-
ningsprotokoll från kommunen.

Höganäs kommun har svarat på de syn-
punkter som lämnades vid byavandringen 
samt hur man kommer att ta frågorna vidare. 

Det framgår bland annat att kommunen 
har röjt i Strandbadsskogen och att det 
fortfarande är oklart vem som ska ansvara för 
skötseln av Kullaleden. Vidare sägs att upp-
rustningen av Stationstorget är flyttad till 
2015 års budget medan Margretebergs 
badplats beräknas färdigställas nästa år.

Önskemålet om en cykelväg öster om väg 
111 mellan Dannevangen och Nyhamnsläge 
kommer att behandlas i höst. Även en even-
tuell upprustning och rensning av ”skylt-
skogen” vid södra infarten kommer att 
behandlas under hösten.

Rastmöbler vid vändplanen vid Stora 
Skärsvägen har satts upp enligt föreningens 
önskemål.

Har du önskemål om förbättringar i 
Strandbaden? Vänd dig till någon i styrelsen 
så kommer ditt förslag att behandlas. Kon-
taktinfo finns på www.strandbaden.info

Resultat 
av byavandringen

backen, Pensionat Nyhamn, Hotell Ler-
hamn, Pensionat Mårtensson, Pensionat 
Strand, Hotell Turistgården, Pensionat 
Strandhem och Pensionat Solhaga i Ler-

hamn, Nyhamnsläge och Strandbaden.

www.hotellmolleberg.com

Vi öppnar nya möjligheter 
för ditt företag

CLB Redovisning & Konsult AB • Litteraturvägen 10 • Box 90 • 263 21 HÖGANÄS
Tel 042-33 23 10 • clb@clbredovisning.se
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