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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Du är väl med 
i Strandbadens Byaförening?

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

Dags för första 
sommarträffen

Snart sommar!

Det har framkommit önskemål om ett 
”sommarmöte” för att även Strandbadens 
sommargäster ska få tillfälle att träffas 
och få lite ”nyttig” information om vad 
som händer i byn. Strandbadens första 
sommarträff äger rum på Örestrand den 15 juli kl 17 och vi hoppas på 
stor uppslutning från såväl sommargäster som åretruntboende.

Årets skördefest spikad
Söndag 13 september är det dags för andra 
upplagan av förra höstens stora succé. Intres-
serade utställare kan kontakta Jörgen 
Synning, jorgen.synning@gmail.com, 
tel 070-790 44 37.

Kiosk i sommar?

Nyhamnsläge Alla dagar 9-20

Surfa snabbare 
med fiber

Turister på led
Det växer fram många leder för såväl turister 
som kullabor. Det tar Madelene Larneby 
fasta på när hon på sommarträffen berättar 
om hur Höganäs kommun jobbar med att 
växla upp besöksnäringen. 

Madelene är kommunens nya destina-
tionsutvecklare och hon kommer att berätta 
om den nyinvigda cykelleden Kattegatts-
leden och vandringsleden Kullaleden samt 
det stora europeiska vandringseventet Euro-
rando som kommer till Skåne i september 
2016. 

Dessutom får du utflyktstips om vad som 
finns att se och göra i Höganäs och Kulla-
bygden. 

Även kommunens näringslivssekreterare 
Peter Nyström kommer att finnas på plats.

Träffa byaföreningen
På sommarträffen finns byaföreningens sty-
relse på plats, så det är ett bra tillfälle att lära 
känna såväl de tidigare som de nyvalda sty-
relsemedlemmarna.

Med tanke på den senaste tidens många 
inbrott i Kullabygden är det också aktuellt 
att påminna om Grannar Mot Brott. Per-
nilla Myrefelt, som är Strandbadens kon-
taktperson, berättar om verksamheten och 
vad vi alla kan göra för att minska inbrotts-
riskerna.

Fika på Örestrand
I samband med sommarträffen finns kaffe, 
korv med bröd och annat gott att köpa på 
Örestrand. Passa på att bekanta er med det 
nya värdparet Camilla Laursen och David 
Boström som kan berätta vad som kommer 
att hända på restaurangen inom kort.

Varmt välkomna till Strandbadens Sommar-
träff!

Madelene Larneby berättar om Kattegattsleden 
och Kullaleden på Strandbadens Sommarträff.

Tid och plats:
Onsdag 15 juli 
kl 17 i Kyrkan, 
Örestrand.

SMAKA PÅ DET NÄRA på Örestrand söndagen 
den 13 september.

Mehmet Cemil Altundag har långt gångna diskus-
sioner med kommunen om att starta kioskverksamhet 
på Margretebergs Strand. Mehmet kommer från Tur-
kiet och bor nu i Helsingborg med sin familj. Han har 
lång erfarenhet som pizzabagare.

Planen är att ha en sommarkiosk med öppet mellan 
juni och slutet av augusti. Kiosken kommer att ha ett 
enklare sortiment av läsk, glass, korv, hamburgare och 
falafel.

Eventuell start av verksamheten är beräknad till den 
24 juni efter beslut i Höganäs kommuns byggnads-
nämd den 17.

Vi hoppas att det går enligt plan och hälsar Mehmet 
välkommen till Strandbaden!

Strandstädning
Tack till alla som den 11 april hjälpte till med 
strandstädning under ledning av Jens 
Gislev. Mycket blev upplockat, vädret var 
fint och korvgrillningen var trevlig.

Styrelsen
Tack till Jörgen Synning för insatser i sty-
relsen det senaste året. Jag är glad åt att 
Jörgen fortsatt tar hand om skördefesten 
Smaka på det nära. Välkommen till Maria 
Edesgård och Tommy Månsson, som är nya 
i styrelsen.

Skyltar på heden
Nu finns det skyltar om 
cykelförbud utmed 
kuststräckan. Det är vi 
och heden glada för. 
Tack till Lennart 
Andersson, gatuchef i 
Höganäs.

Anvisningar och skyltar längs stranden och 
heden om hundar, eldning, camping, rid-
ning, m m är fortfarande bristfällig, fragmen-
tarisk och svårtolkad. I marsnumret av 
Strand-Bulletinen fanns två bilder med 
fram- och baksida på samma stolpe. Det är 
lätt att tro att naturreservatet sträcker sig 
åt båda hållen, men så är det inte. Det är lätt 
att tro att eldningsreglerna är samma åt 
båda hållen, men så är det inte. Det är lätt att 
tro att regler om kopplade hundar är olika, 
men så är det inte. Det är lätt att tro att rid-
ning är förbjuden endast norrut, men så är 
det inte. Det är lätt att tro att tältning är för-
bjuden endast söderut, men så är det inte.

Några nya skyltar på heden gör inte saken 
lättare. Tänk dig att du är turist som besöker 
området för första gången och ska klara ut 
vad som menas med Strandbaden, Strand-
badskogen (eller Strandbadsskogen) och 
Kullens Havsbad. Svara sedan på samma 
fråga utifrån vad du som boende känner till 
och klara då även ut vad Trollskogen är.

Sommarträff
Hoppas att vi träffas på byaföreningens som-
marmöte onsdagen den 15 juli. Förutom 
temat ”Turister på led” blir det gott om till-
fälle att ”prata Strandbaden”. 

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

– Välkommen till min kiosk på Mar-
gretebergs Strand, hälsar Mehmet.

Fibern är lika viktig som el, vatten och 
avlopp för vårt samhälle. Den ger dig blixt-
snabbt internet, driftsäker och billig telefoni 
samt nya möjligheter för digital tv. År 2020 
ska 95 procent av alla invånare och företag i 
Höganäs kommun har tillgång till en fiber-
anslutning enligt kommunens bredbands-
strategi. Det är intresset som styr vilka 
områden som prioriteras varje år. Därför är 
det viktigt att du gör en intresseanmälan för 
att Strandbaden ska anslutas så snart som 
möjligt. Gör en intresseanmälan på:
www.hoganasenergi.se/fibernat
Intresseanmälan är inte bindande).

Varför skaffa fiber?  
Enligt Post- och telestyrelsen är det upp till 
35 procent billigare att ha tv, bredband och 
telefoni via fiber istället för via marknätet, 
kopparkabel och ADSL. 

Bättre driftsäkerhet och färre avbrott
Fibern är okänslig för åsknedslag och kan 
skicka information med bibehållen hastighet 
över långa sträckor. Kopparkabeln har en 
begränsad livslängd och kräver mycket 
underhåll samtidigt som den tappar has-
tighet över långa sträckor. 

All kommunikation kommer huvudsak-
ligen ske via fiber framöver. Även telefon- 
och 3G/4G-näten är sammankopplade med 
fiber.

Stora Skärsvägen vill ha fiber
Över 70 procent av fastighetsägarna på Stora 
Skärsvägen vill ansluta sig till Höganäs 
Energis fibernät, enligt ett informations-
möte den 19 maj. 
– Om vi lyckas få intresse för en bred anslut-
ning, så kan installation av fibernätet ske till 
våren 2016, säger Våge Svensson.

Ett nytt möte planeras nu. För mer infor-
mation, ring Anna Flodin, tel 34 45 09, eller 
Våge Svensson, tel 34 47 06.

Får du våra e-postutskick?
Strand-Bulletinen med e-post utkommer 

oftare än den tryckta versionen. Skicka din 
e-postadress till info@strandbaden.info.

Protest mot 
vägdragning
I Översiktsplan för 
Höganäs kommun – 
ÖP2014 – finns tre alter-
nativa dragningar av en 
ny väg 111, med nedfart 
vid Bräcke, Stora Skärs-
vägen respektive Tall-
backsvägen (blåstreckat 
i figuren).

I en skrivelse till kom-
munen har byafören-
ingen kraftigt protesterat 
mot de två senare alter-
nativen.

Blå pil = schematisk 
skolväg mellan
Dannevangen  och 
skola / fritidsaktivi-
teter.

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)

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!
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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!

Med Dala Elfond slipper  
du välja avtal igen!

Oberoende användarrådgivning, konsumenträttigheter 
och uppgifter kring hjälp med råd och tvistlösning 
finns att läsa på www.dalakraft.se www.dalakraft.se   0771 48 80 00   info@dalakraft.se

Våra elhandelsexperter gör inköpen och avtalet rullar på 
så länge du vill. Dala Elfond – det nya sättet att handla el. 

Ring oss på 0771 48 80 00 för 
att få Dala Elfond du också.

Styrelsen i Strandbadens Byaförening består efter årsmötet 8 april  av följande personer (från vän-
ster): Jan Jurkiewicz (vice ordförande), Tommy Månsson (ledamot), Bitt Larsson (sekreterare), 
Maria Edesgård (ledamot), Monica Berg (kassör), Carl Hellberg (ordförande) samt Elisabeth Rosen-
qvist (ledamot). Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida, www.strandbaden.info.

NYA STYRELSEN

Grannarna på Margreteberg

Byavandring 
med kommunen

Tennisklubben 70 år

MEDLEMSVÄRVNING. Även denna sommar 
kommer Elisabeth Rosenqvist och Bitt 
Larsson från styrelsen att ”knacka dörr” för att 
informera om verksamheten i Strandbadens 
Byaförening. De hoppas på samma trevliga 
bemötande som vid förra sommarens ”turné”.

Midsommar 
på Lärkängen

Cecilia Sörensen (andra personen från höger) presenterade några av de boende på Margreteberg: 
Rami (andra från vänster) är 34-årig bankman från Syrien med ett stort intresse för foto. Roudi 
(tredje från vänster), 30-årig kvinna från Syrien, musik- och religionslärare med man och två barn 
som befinner sig i Turkiet. Stive (till höger), 37-årig yrkeschaufför/flygplansserviceman från Syrien 
med fru och tre barn kvar i Damaskus. Till vänster står Viveka Wessel som arbetar som frivllig.

Efter årets årsmötesförhandlingar var 
det dags att lära känna våra nya 
grannar på Margretebergs Asylbo-
ende. 

Cecilia Sörensen är föreståndare på Mar-
gretebergs Asylboende och hon var 
inbjuden att berätta om verksamheten. 
Hennes grunduppdrag från Migrations-
verket är att sköta boendet och servera tre 
mål kost per dag.
– Ganska fort inser man att så ser inte verk-
ligheten ut, berättar hon. Jag hjälper de 
boende med bland annat översättningar och 
kontakter med myndigheter. Jag arbetar 
också med allmänt underhåll av våra lokaler, 
beställer varor, delar ut post och fixar med 
sophämtning. De människor jag arbetar med 
är asylsökanden från främst Syrien men 
också från Eritrea, Sudan, Irak, Marocko och 
Palestina. Främst är det unga män som 
kommer hit men även kvinnor och barn. 

Margareteberg är en plats med mycket 
samlad kompetens och många av de boende 
är villiga att komma ut och börja arbeta. Ett 
krav är att man har en styrkt identitet. De 
boende har olika bakgrund och utbildnings-
nivå, vissa talar utmärkt engelska och andra 
talar ingen engelska alls. Många kommer 
från en bakgrund med egna hus, egen bil, 
hög utbildning och bra arbete.  

Kyrkan, Röda korset, Rädda Barnen med 
flera hjälper till med olika dagaktiviteter. 
Även busskort får vi hjälp med. Biblioteket 
har blivit en populär träffpunkt. Rotary har 
hjälpt till med undervisning och nu pågår ett 
projekt som handlar om praktikplatser. Vi har 
även volontärer som erbjuder sin hjälp med 
skjuts eller att bara vara vänner och bjuda 
hem eller träffas och hjälpa till om det är 
något. 

Vi har mycket att lära av människor som 
kommer från en annan kultur, avslutar Cecilia 
Sörensen.

Tisdag 3 juni var det dags för Strandbadens 
Byaförening att genomföra den årliga bya-
vandringen tillsammans med politiker och 
tjänstemän från Höganäs kommun. Här fick 
byaföreningen möjlighet att framföra och 
diskutera angelägna Strandbaden-frågor. 
Från kommunen närvarade kommunalråden 
Péter Kovács och Ulf Molin samt kultur- och 
fritidsutskottets ordförande Anders Ståhl, 
parkchef Magnus Svederberg och kommun-
sekreterare Niklas Åkerström. Byafören-
ingen representerades av Carl Hellberg, 
Tommy Månsson och Elisabeth Rosen-
qvist.

Vandring skedde från Örestrand utmed 
väg 111 till korsningen Dannevangsvägen, 
vidare utmed väg 111 till korsningen Tall-
backsvägen och tillbaka.

Vad gäller nuvarande väg 111 framförde vi 
åter: Behåll de sex trafikdelarskyltar som 
nu finns. Sätt upp en trafikdelarskylt även vid 
Särögatan-Marstrandsgatan. Sätt ut 
enhetliga pollare. Räta upp och ersätt ska-
dade gatlyktor. Lägg gatstenar/kant-
stenar på plats. Se över busshållplatserna. 
Inför omkörningsförbud. Underhåll vägen 
löpande.

Vi upprepade behovet av en cykelväg från 
Dannevangsområdet till Nyhamnsläge som 
ger barnen en chans att cykla till Nyhamns-
skolan utan att korsa väg 111. Den behövs nu.

Andra frågor som diskuterades var bl a 
belysningen på cykelvägen, plan för Sta-
tionstorget, ny skötselplan för skogen 
mellan Örestrand och Trollskogsvägen, åter-
ställning av gränsmuren mellan Väsby och 
Brunnby vid rastplatsen, felaktiga och sak-
nade skyltar utmed Kattegattleden, skylt-
ningen utmed kuststräckan, belysning i 
form av låga ”pollare” norrut från Margrete-
bergs badplats, bristfällig utmärkning av 
Strandbaden på kommunens turistkartor 
samt möjligheten till välkomstbrev till nyin-
flyttade i Strandbaden.

kommunalråden Ulf Molin och Péter Kovács på 
byavandring med byaföreningen.

På midsommarafton blir det sedvanligt 
firande på Lärkan i Dannevangsområdet 
från kl 14 med sång, dans, lekar och godis-
regn under ledning av Stina Blad och Svenn 
Floer samt med sång av Eva Almér.

Blomstervagnen avgår kl 9 från Lärkängen. 
Kl 10 kläs stången med blommor och blader. 
Dagen avslutas med brännbollscup på fot-
bollsplanen omkring kl 16. 

Byaföreningen står som ansvariga.

Midsommarfirande på Tallbacken ordnas 
som vanligt av vägföreningen. 

Midsommar firas naturligtvis även på Öre-
strand, www.orestrand.se

Höganäs Tennisklubb startades som en 
sektion av Höganäs Bollklubb 1926. I början 
hade klubben speltimmar på idrottsplatsens 
bana och senare även på Hotell Tallbackens 
bana i Strandbaden. 

1945 tog man över hotellets tennisbana 
och höll de första Strandbadenspelen. 
Mark köptes och man uppförde ett 
klubbhus. Fyra baracker från andra världs-
kriget inköptes från försvaret. 2012 bytte 
man namn till Tallbackens Tennisklubb.

Idag finns tre fina grusbanor. Spelku-
ponger kan köpas på Örestrand, ICA-
Skeppet och vid bemanning i klubbstugan.

Tennisskola erbjuds vecka 26-29 under 
ledning av Ida Broman och Henrik Lind-
holm. Skolan är öppen för alla från fem år 
och uppåt. 

Tallbacken Open genomförs vecka 30 i 
form av poolspel vilket innebär att alla får 
spela många matcher. Alla kan vara med.

Mer information och anmälan:
www.tallbackentk.se
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Andra frågor som diskuterades var bl a 
belysningen på cykelvägen, plan för Sta-
tionstorget, ny skötselplan för skogen 
mellan Örestrand och Trollskogsvägen, åter-
ställning av gränsmuren mellan Väsby och 
Brunnby vid rastplatsen, felaktiga och sak-
nade skyltar utmed Kattegattleden, skylt-
ningen utmed kuststräckan, belysning i 
form av låga ”pollare” norrut från Margrete-
bergs badplats, bristfällig utmärkning av 
Strandbaden på kommunens turistkartor 
samt möjligheten till välkomstbrev till nyin-
flyttade i Strandbaden.

kommunalråden Ulf Molin och Péter Kovács på 
byavandring med byaföreningen.

På midsommarafton blir det sedvanligt 
firande på Lärkan i Dannevangsområdet 
från kl 14 med sång, dans, lekar och godis-
regn under ledning av Stina Blad och Svenn 
Floer samt med sång av Eva Almér.

Blomstervagnen avgår kl 9 från Lärkängen. 
Kl 10 kläs stången med blommor och blader. 
Dagen avslutas med brännbollscup på fot-
bollsplanen omkring kl 16. 

Byaföreningen står som ansvariga.

Midsommarfirande på Tallbacken ordnas 
som vanligt av vägföreningen. 

Midsommar firas naturligtvis även på Öre-
strand, www.orestrand.se

Höganäs Tennisklubb startades som en 
sektion av Höganäs Bollklubb 1926. I början 
hade klubben speltimmar på idrottsplatsens 
bana och senare även på Hotell Tallbackens 
bana i Strandbaden. 

1945 tog man över hotellets tennisbana 
och höll de första Strandbadenspelen. 
Mark köptes och man uppförde ett 
klubbhus. Fyra baracker från andra världs-
kriget inköptes från försvaret. 2012 bytte 
man namn till Tallbackens Tennisklubb.

Idag finns tre fina grusbanor. Spelku-
ponger kan köpas på Örestrand, ICA-
Skeppet och vid bemanning i klubbstugan.

Tennisskola erbjuds vecka 26-29 under 
ledning av Ida Broman och Henrik Lind-
holm. Skolan är öppen för alla från fem år 
och uppåt. 

Tallbacken Open genomförs vecka 30 i 
form av poolspel vilket innebär att alla får 
spela många matcher. Alla kan vara med.

Mer information och anmälan:
www.tallbackentk.se
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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Du är väl med 
i Strandbadens Byaförening?

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

Dags för första 
sommarträffen

Snart sommar!

Det har framkommit önskemål om ett 
”sommarmöte” för att även Strandbadens 
sommargäster ska få tillfälle att träffas 
och få lite ”nyttig” information om vad 
som händer i byn. Strandbadens första 
sommarträff äger rum på Örestrand den 15 juli kl 17 och vi hoppas på 
stor uppslutning från såväl sommargäster som åretruntboende.

Årets skördefest spikad
Söndag 13 september är det dags för andra 
upplagan av förra höstens stora succé. Intres-
serade utställare kan kontakta Jörgen 
Synning, jorgen.synning@gmail.com, 
tel 070-790 44 37.

Kiosk i sommar?

Nyhamnsläge Alla dagar 9-20

Surfa snabbare 
med fiber

Turister på led
Det växer fram många leder för såväl turister 
som kullabor. Det tar Madelene Larneby 
fasta på när hon på sommarträffen berättar 
om hur Höganäs kommun jobbar med att 
växla upp besöksnäringen. 

Madelene är kommunens nya destina-
tionsutvecklare och hon kommer att berätta 
om den nyinvigda cykelleden Kattegatts-
leden och vandringsleden Kullaleden samt 
det stora europeiska vandringseventet Euro-
rando som kommer till Skåne i september 
2016. 

Dessutom får du utflyktstips om vad som 
finns att se och göra i Höganäs och Kulla-
bygden. 

Även kommunens näringslivssekreterare 
Peter Nyström kommer att finnas på plats.

Träffa byaföreningen
På sommarträffen finns byaföreningens sty-
relse på plats, så det är ett bra tillfälle att lära 
känna såväl de tidigare som de nyvalda sty-
relsemedlemmarna.

Med tanke på den senaste tidens många 
inbrott i Kullabygden är det också aktuellt 
att påminna om Grannar Mot Brott. Per-
nilla Myrefelt, som är Strandbadens kon-
taktperson, berättar om verksamheten och 
vad vi alla kan göra för att minska inbrotts-
riskerna.

Fika på Örestrand
I samband med sommarträffen finns kaffe, 
korv med bröd och annat gott att köpa på 
Örestrand. Passa på att bekanta er med det 
nya värdparet Camilla Laursen och David 
Boström som kan berätta vad som kommer 
att hända på restaurangen inom kort.

Varmt välkomna till Strandbadens Sommar-
träff!

Madelene Larneby berättar om Kattegattsleden 
och Kullaleden på Strandbadens Sommarträff.

Tid och plats:
Onsdag 15 juli 
kl 17 i Kyrkan, 
Örestrand.

SMAKA PÅ DET NÄRA på Örestrand söndagen 
den 13 september.

Mehmet Cemil Altundag har långt gångna diskus-
sioner med kommunen om att starta kioskverksamhet 
på Margretebergs Strand. Mehmet kommer från Tur-
kiet och bor nu i Helsingborg med sin familj. Han har 
lång erfarenhet som pizzabagare.

Planen är att ha en sommarkiosk med öppet mellan 
juni och slutet av augusti. Kiosken kommer att ha ett 
enklare sortiment av läsk, glass, korv, hamburgare och 
falafel.

Eventuell start av verksamheten är beräknad till den 
24 juni efter beslut i Höganäs kommuns byggnads-
nämd den 17.

Vi hoppas att det går enligt plan och hälsar Mehmet 
välkommen till Strandbaden!

Strandstädning
Tack till alla som den 11 april hjälpte till med 
strandstädning under ledning av Jens 
Gislev. Mycket blev upplockat, vädret var 
fint och korvgrillningen var trevlig.

Styrelsen
Tack till Jörgen Synning för insatser i sty-
relsen det senaste året. Jag är glad åt att 
Jörgen fortsatt tar hand om skördefesten 
Smaka på det nära. Välkommen till Maria 
Edesgård och Tommy Månsson, som är nya 
i styrelsen.

Skyltar på heden
Nu finns det skyltar om 
cykelförbud utmed 
kuststräckan. Det är vi 
och heden glada för. 
Tack till Lennart 
Andersson, gatuchef i 
Höganäs.

Anvisningar och skyltar längs stranden och 
heden om hundar, eldning, camping, rid-
ning, m m är fortfarande bristfällig, fragmen-
tarisk och svårtolkad. I marsnumret av 
Strand-Bulletinen fanns två bilder med 
fram- och baksida på samma stolpe. Det är 
lätt att tro att naturreservatet sträcker sig 
åt båda hållen, men så är det inte. Det är lätt 
att tro att eldningsreglerna är samma åt 
båda hållen, men så är det inte. Det är lätt att 
tro att regler om kopplade hundar är olika, 
men så är det inte. Det är lätt att tro att rid-
ning är förbjuden endast norrut, men så är 
det inte. Det är lätt att tro att tältning är för-
bjuden endast söderut, men så är det inte.

Några nya skyltar på heden gör inte saken 
lättare. Tänk dig att du är turist som besöker 
området för första gången och ska klara ut 
vad som menas med Strandbaden, Strand-
badskogen (eller Strandbadsskogen) och 
Kullens Havsbad. Svara sedan på samma 
fråga utifrån vad du som boende känner till 
och klara då även ut vad Trollskogen är.

Sommarträff
Hoppas att vi träffas på byaföreningens som-
marmöte onsdagen den 15 juli. Förutom 
temat ”Turister på led” blir det gott om till-
fälle att ”prata Strandbaden”. 

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

– Välkommen till min kiosk på Mar-
gretebergs Strand, hälsar Mehmet.

Fibern är lika viktig som el, vatten och 
avlopp för vårt samhälle. Den ger dig blixt-
snabbt internet, driftsäker och billig telefoni 
samt nya möjligheter för digital tv. År 2020 
ska 95 procent av alla invånare och företag i 
Höganäs kommun har tillgång till en fiber-
anslutning enligt kommunens bredbands-
strategi. Det är intresset som styr vilka 
områden som prioriteras varje år. Därför är 
det viktigt att du gör en intresseanmälan för 
att Strandbaden ska anslutas så snart som 
möjligt. Gör en intresseanmälan på:
www.hoganasenergi.se/fibernat
Intresseanmälan är inte bindande).

Varför skaffa fiber?  
Enligt Post- och telestyrelsen är det upp till 
35 procent billigare att ha tv, bredband och 
telefoni via fiber istället för via marknätet, 
kopparkabel och ADSL. 

Bättre driftsäkerhet och färre avbrott
Fibern är okänslig för åsknedslag och kan 
skicka information med bibehållen hastighet 
över långa sträckor. Kopparkabeln har en 
begränsad livslängd och kräver mycket 
underhåll samtidigt som den tappar has-
tighet över långa sträckor. 

All kommunikation kommer huvudsak-
ligen ske via fiber framöver. Även telefon- 
och 3G/4G-näten är sammankopplade med 
fiber.

Stora Skärsvägen vill ha fiber
Över 70 procent av fastighetsägarna på Stora 
Skärsvägen vill ansluta sig till Höganäs 
Energis fibernät, enligt ett informations-
möte den 19 maj. 
– Om vi lyckas få intresse för en bred anslut-
ning, så kan installation av fibernätet ske till 
våren 2016, säger Våge Svensson.

Ett nytt möte planeras nu. För mer infor-
mation, ring Anna Flodin, tel 34 45 09, eller 
Våge Svensson, tel 34 47 06.

Får du våra e-postutskick?
Strand-Bulletinen med e-post utkommer 

oftare än den tryckta versionen. Skicka din 
e-postadress till info@strandbaden.info.

Protest mot 
vägdragning
I Översiktsplan för 
Höganäs kommun – 
ÖP2014 – finns tre alter-
nativa dragningar av en 
ny väg 111, med nedfart 
vid Bräcke, Stora Skärs-
vägen respektive Tall-
backsvägen (blåstreckat 
i figuren).

I en skrivelse till kom-
munen har byafören-
ingen kraftigt protesterat 
mot de två senare alter-
nativen.

Blå pil = schematisk 
skolväg mellan
Dannevangen  och 
skola / fritidsaktivi-
teter.

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)
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