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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Du är väl med 
i Strandbadens Byaförering?

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år 
och hushåll (bankgiro 5559-7306). Skriv 
gärna in dina medlemsuppgifter på hem-
sidan – www.strandbaden.info

Kontakata någon i styrelsen eller gå in på 
www.strandbaden.info för mer informa-
tion. Du når oss också på:

info@strandbaden.info
Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.

Telefon 042-34 01 97. Öppettider: måndag–fredag 10–18, lördagar 10–15.

Det sammanlagda antalet boktitlar i världen känner ingen. Hos oss hittar 
du emellertid alltid drygt 3.500 i lager. Mestadels nya men självklart också 
de viktigaste klassiska tungviktarna.
 Och så förstås papper och kontorsmaterial i sortiment som täcker såväl 
privata som professionella behov.    
 Varmt välkommen och var inte orolig – time is on our side!

” Den stora nackdelen  
 med nya böcker är   
 att de hindrar oss att  
 läsa de gamla”Joseph Joubert (1754–1824)

En av våra viktigaste frågor gäller det 
bristande eller nästintill obefintliga 
underhållet av väg 111 genom Strand-
baden. Byaföreningen har på olika 
sätt uppvaktat Trafikverket och kom-
munen i denna fråga. Vi kommer att 
fortsätta med detta. Främst kommer 
vi att öka trycket på kommunen, som 
bör ha större möjligheter att påverka 
Trafikverket.

Det är säkert många i Strandbaden som har 
framfört synpunkter och ställt frågor till 
Trafikverket. De flesta har säkert inte fått 
något svar alls. Under våren framförde vi 
upprepade gånger ett antal frågor gällande  
trafikdelarskylt Särögatan/Marstrands-
gatan, trafikdelarskyltar vid Tallbacks-
vägen, chikanerna vid Dannevangsvägen, 
m m, m m. I början av oktober fick vi ett 
ganska innehållslöst svar. Det avslutades 
med: 
”Vi (=Trafikverket) beklagar att vi inte kan hålla 
den höga standard Ni önskar men alla är säkert 
medvetna om att det händer att de (=skyl-
tarna) åter körs ner mycket kort tid efter att vi 
varit och åtgärdat”. 
Det svaret är oacceptabelt och dessutom fel.

Trafikdelarskyltarna vid Tallbacksvägen 
togs bort tidigt i somras och ersattes med ett 
par provisoriska plaststolpar med reflexer 
men utan trafikdelarskylt. Trots påstötningar 
har inget hänt därefter. I mitten av oktober 
skedde här en olycka. Trafikverket med-
delade då att de pratat med pappan till 
pojken som blev påkörd och att man gjort 
ett ärende på detta. Vi vill inte ha ärenden. 
Vi vill ha åtgärder och underhåll! Det är 
fullständigt orimligt och oacceptabelt att  
nya trafikdelarskyltar fortfarande ett 
halvår senare inte är uppsatta.

Vi försöker få kommunen att agera i 
frågan. I mitten av oktober var det byaråd 

med representanter för drygt 20 byafören-
ingar, ledande politiker och tjänstemän från 
kommunen. Av protokollet framgår att 
Strandbadens Byaförening framförde stark 
kritik mot Trafikverkets bristande underhåll 
av väg 111 genom Strandbaden och att vi 
vädjade särskilt till kommunen om hjälp att 
framföra denna kritik vid kommunens möten 
med Trafikverket. Detta kommer vi att följa 
upp. Vi kommer att arbeta med frågan tills 
något sker.

”Åtgärdsvalsstudie”
Under hösten har kommunen och Trafik-
verket med flera påbörjat en ”Åtgärdsvals-
studie” för en ny väg 111 öster om Strand-
baden. Den ligger långt fram i tiden. Gärna 
en ny väg 111 öster om Strandbaden, men 
underhållet av nuvarande väg 111 får inte 
misskötas. Detta borde vara fråga nummer 
ett vid alla träffar mellan kommunen och 
Trafikverket.

Bristande skyltning 
En annan fråga som vi fortsätter att arbeta 
med är bristen på skyltning och fragmen-
tarisk skyltning om hundar, cykling, motor-
fordon, eldning, camping, ridning, m m längs 
stranden och heden. Frågan är komplicerad 
eftersom kommunen och länsstyrelsen 
ansvarar för olika områden med delvis olika 
regler och föreskrifter. De har också olika 
idéer om hur skyltningen ska ske. Vi tar oss 
vidare ett steg i taget.

Välbesökta arrangemang
Byaföreningen har genomfört några bra och 
välbesökta arrangemang under hösten: 
Skördefesten Smaka på det nära 12 oktober, 
informationsmötet om Grannar mot brott 
14 oktober och Strandbadens Julmarknad 
på Lärkvägen 23 november.

Nu ser vi fram mot en skön jul- och nyårs-
helg. Vår gemensamma nyårsönskan är: 
Underhåll väg 111 NU!

God Jul & Gott Nytt År!
Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Underhåll väg 111 NU!1

300-400 personer var med om en gemytlig 
skördefest på temat Smaka på det nära. 
Med Jörgen Synning (t h på bilden ovan) i 
spetsen siktar byaföreningen på en ny skör-
defest i början av hösten 2015.

1. I grillröken skymtar kockarna från Al Tuco. 
2. Isabel Synning säljer grönsaker från Steg-
linge Gård.  3. Ward junior i säljtagen.  4. Kul-
labygdens Bakgård med Bengt Möller sålde 
spettekakor.  5. Catharina Engholm med par-
mesanost från KullaGourmet.  6. Dierk 
Wilken från Kakboden, dagen till ära iförd 
lederhosen.  7. David från Örestrand grillade 
korv.  8. Lars Rosenquist från Janlars Honung.  
9. Tatiana Smirnova från Bukett & Alster som 
hälsar alla välkomna till den nya butiken på 
Almsberg.   10. Carl Hellberg och Jörgen 
Synning från Strandbadens Byaförening.

Den 13 oktober blev en pojke påkörd där Tallbacksvägen 
mynnar ut på 111:an.

Gäster i jul?
Örestrand har ett lågsäsongerbjudande 
v 52-v 8 som innebär att ett rum för 1-3 per-
soner kostar 495 kr/natt. 
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Får du våra e-postutskick?
Under 2014 har vi skickat ut Strand-Bulletinen 

med e-post 15 gånger. Skicka din e-post-
adress till info@strandbaden.info.



Nyhamnsläge Alla dagar 9-20

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

www.dalakraft.se   0771 48 80 00   info@dalakraft.se

Bli din egen  
vindkraftproducent!
Elpriset kan gå upp när du minst anar det, men 
inte för den el du får för ditt andelsägande i ett 
vindkraftverk. Ring oss gärna på 0771 48 80 00 
så berättar vi mer.

660:-
Nu kan du köpa 

vindandelar från

/st

Tel +46 42 330809
Köpmansgatan 1A
263 38 Höganäs
www.lansbergs.se

Drömmen om ett boende i vackra Kullabygden börjar hos oss på Länsbergs. Kom in 
till oss i våra nya, läckra lokaler och låt oss inspirera dig till en upptäcktsfärd bland 
vackra hus och trivsamma fastigheter i Skånes charmigaste hörn. Varmt välkommen!
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Strandbadens 

Julmarknad

1. Catharina och Fredrik Engholm från KullaGourmet. 2.   Al Tuco 
grillar korv och kött.   3. Isabellas blommor.   4. Evi Elgström, 
Tunbygårdens gömda skatter   5. Christine Hofvendahl och Barbro Gudmundsson.   6. Josefin 
Lundblad, BARA Trivsamt.   7. Familjen Kleins bord med Ella Klein t h. All förtjänst gick till Cancer-
fonden.   8. Emelie Törnell och Ulrika Johansson med bästa hästen Isa.   9. Lerhamnsbor handlar 
honung av Lars Rosenquist, Janlars Honung.   10. Cecilia Tukiainen, Ideatelje.   11. Isabel Synning 
och Moa Wallenholm sålde egenskapade julkransar på hästskor, och CoffeeMania.se bjöd på kaffe.   
12. Färskt bröd och kakor från Kakboden.
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Söndagen den 23 november var det dags för 
Strandbadens andra julmarknad som även den 
blev en succé. Många entusiastiska deltagare 
hade samlats för att 
dela med sig av sina 
alster. Här fanns allt 
från honung och 
argentinsk mat till 
marmelader, hantverk 

Julmarknad på Lärkan och loppisfynd, samt en brokig skara glada 
människor. Marknaden blev välbesökt, trots 
att vädret till en början var något trist. Det 
lättade dock allt eftersom och var till sist rätt 

så behagligt. Byaföreningen ställde i vanlig 
ordning upp med korvgrillning, vilket även 
det var ett lyckat inslag. 

Nu siktar initiativtagarna Carina 

Albertsson och Cecilia Tukiainen på att i 
samverkan med byaföreningen anordna 
nästa julmarknad den 22 november 2015.
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