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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

Nyhamnsläge Alla dagar 9-20
Får du våra e-postutskick?

Strand-Bulletinen med e-post utkommer 
oftare än den tryckta versionen. Skicka din 
e-postadress till 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)
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Tack till Stina Blad, Svenn Floer och Eva 
Almér som gjorde att midsommarfirandet 
på Lärkan blev så uppskattat av så många.

Tack till alla som var med och bidrog till ett 
trevligt sommarmöte den 15 juli! På temat 
”Turister på led” berättade destinations-
utvecklare Madelene Larneby om Kulla-
leden, Kattegattleden och Eurando 2016. 
Därefter prat om Strandbaden. Bland mycket 
annat pratade vi om fiber, Grannar mot 
brott, felaktiga skyltar, anslutning norrut av 
ny väg 111 samt det uppenbara behovet av 
cykelväg mellan Dannevagnsområdet och 
Nyhamnsläge utan att korsa farliga väg 111. 
Det är viktigt att vi i styrelsen får reda på vad 
”alla” tycker och vill.

Byaföreningen har upprepade gånger fört 
fram synpunkter vad gäller det bristande 
underhållet av nuvarande väg 111. Jag tror 
att vi har nått fram med våra åsikter till kom-
munen. Det återstår att komma fram till Tra-
fikverket och få dessa att göra något.

Byaföreningen har länge verkat för att alla 
i Strandbaden ska ges möjlighet till fiber. 
Enligt kommunen ska 95 procent av  alla i 
Höganäs ha tillgång till fibernätet år 2020. 
Vid utbyggnaden prioriteras områden med 
högt intresse. I norra området/Tallbacken m 
m arbetar Våge Svensson tillsammans med 
Jan Lönnerfors och Sven Andersson för att 
fler ska göra intresseanmälningar hos 
Höganäs Energi. Härigenom har under som-
maren andelen intresseanmälda stigit från 24 
till 55 procent. I södra området/i stort 
området mellan Margreteberg och Öre-
strand har Berto Lindbom och Tommy 
Månsson påbörjat ett liknande arbete. Vid 
det kommande årsmötet i april är tanken att 
det ska bli gott om utrymme för att klara ut 
allt om fiber och dess möjligheter vad gäller 
internet, TV och telefon.

I höst ser vi fram emot skördefesten 
”Smaka på det nära” söndagen den 13 sep-
tember och julmarknaden söndagen den 
22 november. Ambitionen är att båda 
arrangemangen ska ha en tydlig lokal för-
ankring. Vi siktar inte på att bli störst. Snarare 
siktar vi på att det ska uppskattas av alla i 
Strandbaden med omnejd.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Inför hösten!Lerberget går samman mot brott

nya fina skyltar som upplyser om att grannar 
mot brott finns, säger Kristina Pålsson vid 
Höganäspolisen till HD (1 augusti 2015).

Vi saknar ombud i flera områden i Strand-
baden. Som ombud i Grannar mot Brott 
ansvarar du för ett mindre område runt din 
bostad. En till två gånger per år får du hem 
informationsmaterial från Länsförsäkringar 
som du ska dela ut till dina grannar. Du får 
också skyltar som du kan sätta upp på din 
gata. Länsförsäkringar vill också gärna ha en 
genomgång med de boende där de infor-
merar om lås, larm, försäkringar osv.

Anmäl ditt intresse till Pernilla Myrefelt, 
tel 070-381 27 84, pernilla@myrefelt.se

Inbrottstjuvarna undviker områden 
med grannsamverkan. I en undersök-
ning 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. Alla hjälps åt att 
hålla uppsikt över varandras bostäder och 
närområdet.

I Lerberget har man startat upp flera 
grannsamverkansgrupper.
– Det har visat sig att man som brottsling 
helst inte går in i de områden där det sitter 

Ännu fler utställare
på årets skördefest

FÖRRA ÅRET BLEV EN SUCCÉ! Nu håller vi tummarna att vädrets makter även i år står på vår sida. 
Varmt välkomna! OBS! Det är inte försent att vara med. Kontakta Jörgen Synning, 
jorgen.synning@gmail.com, tel 070-790 44 37.

                  Vi vill ha 
fiber i Strandbaden

Det är bråttom!

Anmäl intresse NU!

SMAKA PÅ DET NÄRA
Strandbadens Byaförening bjuder in till ”skördefest” 

på Örestrand söndag 13 september kl 12-15!

Vi har rest stora tältet! 
Varmt välkomna!

www.strandbaden.info

JanLars 
Honung

Strandbadens 
Byaförening
finns på plats!

FRI ENTRÉ

Kullabygdens Fruktträdgårdar
Larssons chips från Larsviken

 

Rut Karlsson 
Bakverk

Korv med bröd
och något att dricka!

Just nu arbetas det på flera håll för att 
få fler Strandbadenbor att anmäla 
intresse för fibernätet.

Som vi berättade i förra numret av Strand-
Bulletinen är det intresset som styr vilka 
områden i kommunen som prioriteras varje 
år. Därför är det viktigt att så många som 
möjligt gör en intresseanmälan för att 
Strandbaden ska anslutas så snart som möj-
ligt. Observera att en intresseanmälan 
inte är bindande. 

Gör så här:
• Gå in på www.hoganasenergi.se/fibernat
• Skriv in din gatuadress under rubriken   
  ”Intresseanmälan”
• Klicka på ”Anmäl intresse här >”
• Fyll i adressuppgifter och klicka på 
   ”Skicka”

Prata med dina grannar också! Målet är att 
nå intresseanmälan hos minst 75 procent av 
hushållen senast under september för att 
vårt område ska komma med bland de prio-
riterade.

Kontakta någon av dessa ”fiberambassa-
dörer” om du vill veta mer:

Norra Strandbaden
Våge Svensson, Stora Skärsvägen 17,
tel 34 47 05, vage@telia.com
Sven Åke Andersson, Ginstvägen 16,
tel 34 43 86, svenandersson@telia.com
Jan Lönnerfors, Norra Skogsvägen 22,
tel 14 01 05, jan.lonnerfors@gmail.com

Södra Strandbaden
Berto Lindbom, Särögatan 2,
tel 070-79 00 08, b.lindbom@gmail.com
Tommy Månsson, Falsterbogatan 3,
tel 0706-78 24 80, tomberman63@gmail.com

FLER HAR TILLKOMMIT



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.

MEDLEMSVÄRVNING. Även denna sommar 
har Bitt Larsson från styrelsen ”knackat dörr” 
för att informera om verksamheten i Strand-
badens Byaförening. Bitt vill tacka alla för 
vänligt bemötande. Åtskilliga nya medlemmar 
har också tillkommit som resultat av hennes 
”turné”.

VÄLBESÖKT OCH LYCKAT MIDSOMMARFIRANDE PÅ LÄRKÄNGEN. På midsommarafton var 
det sedvanligt firande med stor uppslutning på Lärkan i Dannevangsområdet, med sång, dans, 
lekar och godisregn under ledning av Stina Blad, Svenn Floer och Eva Almér.
Fler bilder finns på byaföreningens hemsida, www.strandbaden.info

STÄNGER PGA INBROTT. Kiosken på Margre-
tebergs Strand rivstartade med värmebölja och 
sol.
– Glassen tog slut direkt, berättar Ali Saleh 
(bilden) som har sommarjobbat i kiosken.
Efter en period med dåligt väder samt fyra 
inbrott ger dock Cemil Altundag upp och 
kommer inte att fortsätta med kioskverksam-
heten nästa sommar.

STRANDBADENS JULMARKNAD hålls i år 
söndag den 22 november kl 13-17. Kontakta 
Carina om du vill delta med försäljning eller 
någon annan aktivitet. 

Carina Albertsson 
carina.albertsson@gmail.com
Tel 070-679 01 01

Lyckad 
sommarträff

PÅ STRANDBADENS FÖRSTA SOMMAR-
TRÄFF berättade Madelene Larneby om 
bland annat Kullaleden, Kattegattsleden och 
Eurando 2016. 

Den 15 juli bjöd Strandbadens Byaförening in 
till Strandbadens första sommaträff. Ett fem-
tiotal Strandbadenbor kom för att lyssna på 
Madelene Larneby som är destinations-
utvecklare i Höganäs kommun. 

Våge Svensson berättade om fördelarna 
med fiber och uppmanade alla att göra en 
intresseanmälan till Höganäs Energi (se 
separat artikel). Vidare diskuterades bland 
annat Grannar mot Brott och väg 111.

Spännande höst 
på Stadsteatern

Boka biljetter till Helsingborgs Stadsteater 
via byaföreningens ombud till ett reducerat 
pris.
• 150 kr på Storan (ord pris 230 kr).
• 140 kr på Lillan (ord pris 220 kr).

Boka via mail till 2lilovi@gmail.com, ange 
dag, föreställning, önskemål om plats i 
salongen samt antal. Du får ett mail tillbaka 
med de uppgifter du behöver för att hämta 
biljetterna på Stadsteatern.

www.helsingborgsstadsteater.se

Välkommen till en trevlig teaterhöst!
Lisbeth Löfgren
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