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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 hemsidan – www.strandbaden.info

Kontakata någon i styrelsen eller gå in på www.strandbaden.info för mer information. 
Du når oss också på info@strandbaden.info

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

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

av Berto Lindbom och Tommy Månsson. I 
oktober blev det klart att alla i Strandbaden 
kommer att få tillgång till fiber under 2016. 
En arbetsgrupp under ledning av Berto 
Lindbom har bildats för att hjälpa till att hitta 
bra och enkla lösningar för internet, TV och 
telefon.

Strand-Bulletinen
Strand-Bulletinen har i den tryckta ver-
sionen kommit ut fyra gånger under året. 
Den har delats ut till alla brevlådor i Strand-
baden. Strand-Bulletinen  har också skickats 
ut ett tiotal gånger i en digital version till ett 
par hundra adresser, med aktualiteter och 
påminnelser.

Hemsida
Föreningen har en fungerande hemsida 
www.strandbaden.info där Strand-Bulle-
tinen och annan information om aktiviteter 
och händelser i Strandbaden läggs ut.

Ekonomi
Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. 
Föreningens ekonomi är stabil. Den största 
kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulle-
tinen. En stor del täcks dock av annons-
intäkter. Den näst största kostnadsposten 
avser webbhotell, domäner, program, försäk-
ring och andra administrativa kostnader. De 
arrangemang föreningen genomför ska i 
stort sett vara självfinansierade genom 
bidrag m m.

Styrelse
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under 
året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen 
skett bland annat över e-post. Styrelsen har 
under 2015 bestått av Carl Hellberg (ord-
förande), Jan Jurkiewicz (vice ordförande), 
Monica Berg (kassör), Bitt Larsson (sekrete-
rare), Maria Edesgård (ledamot), Tommy 
Månsson (ledamot), Elisabeth Rosenqvist 
(ledamot) och Ragnar Falck (adjungerad). 
Maria Edesgård flyttade från Strandbaden i 
slutet av sommaren och har därefter inte del-
tagit i arbetet.

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen 
har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen), 
Stina Blad, Svenn Floer och Eva Almér 
(midsommarfirande), Jörgen Synning (skör-
defesten), Carina Albertsson (julmark-
naden), Pernilla Myrefelt (Grannar mot 
brott), Jens Gislev (strandrensning), Lisbeth 
Löfgren (teaterombud) samt ”fiberambassa-
dörerna” Berto Lindbom, Våge Svensson, 
med flera . Därtill kommer föreningens revi-
sorer Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt 
valberedningen med Elisabeth Rosenqvist 
(sammankallande), Anders Cumtell, Livia 
Deak Jönsson (som försöker hitta en 
ledamot till valberedningen från Danne-
vangsområdet) och Lars Rosenkvist. 

Lördag 9 april kl 10 samlas vi på initiativ av 
Strandgruppen för att rensa stränderna från 
skräp inför den kommande badsäsongen. Vi 
behöver allas hjälp nu, efter att vinterns 
stormar spolat upp mängder med skräp på 
våra stränder och hedar. 

Vi samlas på campingplatsen vid Öre-
strand och rensar mellan bron vid Margrete-

bergs badplats och Skälebäcken vid Stora 
Skärsvägen. 

Efter rensningen, ca kl 12, bjuder vi på 
grillad korv vid Örestrand. Plockpinnar och 
säckar finns att tillgå.

Strandstädningen sker under ledning av 
Calle Hellberg (070-654 40 01) och Monica 
Berg (070-534 37 49).

Rena stränder till sommaren

Vår nye kommunpolis Ola Tufvesson 
kommer till årsmötet i Strandbadens 
Byaförening.

Ola Tufvesson kommer att berätta lite om sin 
egen bakgrund och presentera den nya polis-
organisationen i Höganäs. 

Dagordning för mötet återfinns på annan 
plats i Strand-Bulletinen och kommer även 
att finnas tillgänglig på mötet.

Nya medlemmar kan betala årsavgiften på 
mötet eller med bifogat inbetalningskort. 
Avgiften är endast 100 kr per hushåll och år.

Vi ses på årsmötet 6 april
Vi ser fram emot ett trevligt och informativt 
möte och hälsar alla Strandbadenbor varmt 
välkomna onsdag 6 april kl 19 i kapellet på 
Örestrand.

HVB-hem på Örestrand
Alla, eller i varje fall de flesta, i Strandbaden 
hade nog föredragit att Örestrand i sin 
helhet fått vara kvar som viktig samlings-
plats och turistanläggning med restaurang, 
hotell, vandrarhem, camping, förskola m m. 
Så kommer det inte att bli. Berörda grannar 
har möjlighet att överklaga det av kom-
munen beviljade bygglovet som ger möj-
lighet till HVB-hem i annexet. Vad som i så 
fall händer är oklart. 

Under en längre tid har rykten gjort gäl-
lande att de tidigare ägarna till Örestrand 
sökt efter nya ägare och/eller nya drifts-
ansvariga. I mitten av december var ett 
mycket troligt alternativ att hela anlägg-
ningen skulle bli ett boende för asylsökande. 
Det skulle finnas plats för åtminstone 70 
boende och upplägget skulle vara liknande 
det som gäller för Margreteberg. Beslut om 
detta skulle efter upphandling fattas av Mig-
rationsverket. Ett sådant förfarande skedde 
vad gäller Margreteberg och föregås inte av 
att man inhämtar synpunkter från t ex kom-
munen eller boende i området.

I mitten av december inledde Höganäs 
kommun en diskussion med den nye drifts-
ansvarige Magnus Franzén om att begränsa 
asylboendet till annexet och låta detta bli ett 
HVB-hem med plats för upp till 32 barn och 
ungdomar. Ett HVB-hem har bl a mer per-
sonal på plats och det finns personal dygnet 
runt. Ett HVB-hem står under kvalitetskon-
troll av kommunen. När kommunen avtalar 
om ett HVB-hem i annexet, avtalar man sam-
tidigt om att anläggningen i övrigt ska bi-
behållas som hotell- och konferensanlägg-
ning.

Byaföreningens styrelse har under de 
senaste månaderna till kommunen fört 
vidare alla kända och i sammanhanget rele-
vanta synpunkter. Vi har verkat för att snabbt 
förmedla relevanta fakta till alla i Strand-
baden via hemsidan och Strand-Bulletinen. 
Vi har även verkat för att inte bidra till, utan 
snarare begränsa, en omfattande ryktes-
spridning. 

Fiber i Strandbaden 
Alla i Strandbaden kommer att få tillgång till 
fiber under 2016. Berto Lindbom leder nu 

en arbetsgrupp som ska hjälpa till att hitta 
bra och enkla lösningar för internet, TV och 
telefon. Vi är nog många som vill ha tips och 
råd om detta.

Nytt elavtal
Det nuvarande elavtalet med Dalakraft 
löper ut om drygt ett år. Planen är att vi 
under våren/sommaren ska kunna presen-
tera ett nytt treårigt erbjudande att gälla 
från 2017.

Arbetet med 111:an fortsätter
Vi arbetar vidare med det bristande under-
hållet och förekomsten av ett antal trafik-
faror på väg 111 genom Strandbaden. Vi fort-
sätter att bearbeta kommunen angående en 
möjlighet för skolbarn att ta sig från Danne-
vangsområdet till skola m m i Nyhamnsläge 
utan att korsa väg 111.

Byaföreningen är positiv till en ny väg 111 
öster om Strandbaden. Den ligger tyvärr 
långt fram i tiden. Nyligen presenterade 
kommunen en skiss med etappvisa anslut-
ningar till nuvarande väg 111. Byaföreningen 
motsätter sig en anslutning i höjd med Stora 
Skärsvägen. Det är mycket bättre om nya 
väg 111 inte går enbart öster om Strand-
baden utan även öster om Nyhamnsläge. Vi 
ställer oss frågande till en anslutning i höjd 
med Höllviksgatan. Den har tidigare varit 
inplanerad vid Margreteberg. Här behöver vi 
hjälp med bra argument!

Onsdag 6 april blir det årsmöte och 
lördag 9 april blir det strandstädning. 
Hoppas att vi ses då!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

På gång i Strandbaden

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

”provokativt, 
utlämnande och 

personligt”

Lokal-
producerad!

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10–18, lördag 10–15.

Läs, odla, laga – och så Horace Engdahl.
Hos oss hittar du alltid drygt 3.000 titlar i lager parallellt med ett uppdaterat 
sortiment av pappers- och kontorsvaror – och så en kaffe-meny som inte skäms för sig. 
 Varmt välkommen till en riktig bokhandel, alltså!

Polisbesök 
på årsmötet



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.

Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se

Medlemsrekord
2015 hade Strandbadens Byaförening 317 
betalande medlemmar. Nytt rekord! Jämfört 
med föregående år är det en ökning med 33 
st. Från styrelsen har Bitt Larsson under 
sommaren gjort en medlemsvärvning med 
besök hos ett stort antal icke-medlemmar i 
Strandbaden. Det är inte av ekonomiska skäl 
som det är angeläget med medlemmar. Det 
viktigaste skälet är att ju fler medlemmar 
desto starkare är byaföreningens röst i kon-
takter och dialog med kommunen, myndig-
heter och organisationer. 

Byaföreningen har sedan flera år som en 
punkt i sin programförklaring haft att skapa 
ett ”välkomstpaket” för nyinflyttade. För att 
göra detta möjligt erhåller vi nu två gånger 
om året en förteckning över nyinflyttade. 

 

Årsmöte
Årsmöte hölls den 8 april på Örestrand för 
verksamhetsåret 2014. Vid årsmötet när-
varade ett femtiotal personer represente-
rande 32 av föreningens hushåll. 

Efter årsmötesförhandlingarna gavs möj-
lighet att lära känna våra nya grannar på 
Margreteberg. Cecilia Sörensen var boen-
deansvarig på Margretebergs anläggning för 
tillfälligt boende för asylsökande. Hon berät-
tade om de boendes bakgrund och framtids-
utsikter samt hur verksamheten på Margre-
teberg bedrivs. Med sig hade Cecilia några 
av de boende som själva berättade om sin 
vardag och syn på framtiden i sitt nya land.

Strandstädning
Strandstädning skedde den 11 april av ett 
25-tal duktiga Strandbadenbor under led-
ning av Jens Gislev. 25 säckar skräp blev 
resultatet av rensningen. Elisabeth Rosen-
qvist svarade för den avslutande korvgrill-
ningen. 

Midsommarfirande
Midsommarfirande skedde traditionsenligt 
på Lärkängen den 19 juni. Många var med 
på det lyckade arrangemanget med sång, 
dans och lekar under ledning av Stina Blad, 
Svenn Floer och Eva Almér.

Sommarmöte
Sommarmöte hölls på Örestrand den 15 juli. 
Destinationsutvecklare Madeleine Larneby 
berättade på temat ”Turister på led” om 
Kullaleden, Kattegattleden och Euro-
rando 2016. Därefter blev det prat om fiber, 
grannar mot brott, felaktiga skyltar, anslut-
ning norrut av ny väg 111 samt det uppen-
bara behovet av cykelväg mellan Danne-
vangsområdet och Nyhamnsläge utan att 
korsa farliga väg 111. 

Detta var föreningens första sommarmöte. 
Idén till mötet är att alla i Strandbaden ska få 
möjlighet till information och diskussion om 
vad som händer i vårt område. Det kan vara 
svårt för sommar- och fritidsboende att vara 

med på de möten och arrangemang som 
sker under höst, vinter och vår.

Skördefest
Skördefesten på temat ”Smaka på det nära” 
med tonvikt på närodlat och närproducerat 
lockade en blåsig söndag 13 september ca 
300 personer till Örestrand. Ett 15-tal utstäl-
lare var med och Jörgen Synning såg till att 
allt fungerade. Ett större tält har köpts för att 
användas vid detta och andra kommande 
arrangemang.

Julmarknad
Julmarknaden på Örestrand genomfördes en 
snörik söndag 22 november med bortåt 30 
utställare. Erik och Jukka spelade. Anders 
och P-O bjöd barnen på en mc-tur i sido-
vagnen. Lotteri till stöd för Barncancer-
fonden. Carina Albertsson tillsammans 
med Elisabeth Rosenqvist ansvarade för 
årets julmarknad.

Byavandring
Den 3 juni skedde den årliga byavandringen 
tillsammans med politiker och tjänstemän 
från Höganäs kommun. Här fick byafören-
ingen möjlighet att framföra och diskutera 
angelägna Standbaden-frågor. Vandringen 
skedde från Örestrand utmed väg 111 till 
korsningen Dannevangsvägen, vidare 
utmed väg 111 till korsningen Tallbacks-
vägen och tillbaka. Vad gäller nuvarande 
väg 111 framförde vi åter: Behåll de sex tra-
fikdelarskyltar som nu finns. Sätt upp en tra-
fikdelarskylt även vid Särögatan-Mar-
strandsgatan. Sätt ut enhetliga pollare. Räta 
upp och ersätt skadade gatlyktor. Lägg gat-
stenar/kantstenar på plats. Se över busshåll-
platserna. Inför omkörningsförbud. Under-
håll vägen löpande. Vi upprepade behovet 
av en cykelväg från Dannevangsområdet 
till Nyhamnsläge som ger barnen en chans 
att cykla till Nyhamnsläge 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 
forma av låga ”pollare” norrut från Magrete-
bergs badplats, bristfällig utmärkning av 
Strandbaden på kommunens turistkartor 
samt möjlighet till välkomstbrev till nyin-
flyttade i Strandbaden.

Översiktsplan
I februari lämnade byaföreningen syn-
punkter på ny översiktsplan för Höganäs 
kommun – ÖP2014. I översiktsplanen finns 
en ny väg 111 med. Byaföreningen framförde 
bl a: ”Byaföreningen har länge verkat för en 
ny väg 111 öster om Strandbaden. En sådan 

väg finns med i förslaget till ny översiktsplan. 
”Utredningsområde för väg” finns utsatt. Våra 
synpunkter avser var den nya vägen norrut 
ska ansluta till existerande väg 111. I förslaget 
finns markerat tre alternativa anslutningar. En 
är i höjd med Tallbacksvägen, en är i höjd 
med eller strax söder om Stora Skärsvägen 
och det tredje alternativet är norr om 
Nyhamnsläge. I det tredje alternativet går 
alltså den nya vägen inte enbart öster om 
Strandbaden utan även öster om Nyhamns-
läge. 

Det tredje alternativet är klart att föredra 
och det enda som på något sätt löser den 
problematik som finns idag, som har funnits 
länge och som tilltar allteftersom tiden går 
och trafiken ökar. De båda första alternativen 
med anslutningar mitt i Strandbaden är för-
kastliga. De löser definitivt inte de problem 
som finns och som ökar. Ett av många pro-
blem är att ett stort antal barn i Strandbaden 
dagligen ska till skola, fritids och idrottsplats. 
Dessa anläggningar finns i norra Nyhamns-
läge. Att en ny väg med ökad trafik ska korsa 
deras skolväg är minst sagt förkastligt.”

Byaråd
Under 2015 hölls två byaråd med kommu-
nens byaföreningar samt politiker och tjäns-
temän från kommunen. Representanterna 
från Strandbaden har här främst drivit två 
frågor: Den ena gäller väg 111. I avvaktan på 
en ny väg öster om Strandbaden måste 
underhållet på nuvarande väg förbättras. 
Den andra gäller bristen på skyltning och 
fragmentarisk skyltning om hundar, cykling, 
motorfordon, eldning, camping, ridning, m m 
längs stranden. Vid vårens byaråd förde vi 
även fram våra synpunkter på förslaget till ny 
översiktsplan – se ovan. Vid höstens byaråd 
tog vi också upp frågan om att ta fram ett 
nytt för byaföreningarnas medlemmar 
gemensamt elavtal att gälla från 2017. 

Fiber
Byaföreningen har länge verkat för att alla i 
Strandbaden ska ges möjlighet till fiber. 
Enligt kommunen ska 95% av alla i Höganäs 
ha tillgång till fibernätet år 2020. Vid utbygg-
naden prioriteras områden med högt 
intresse. 

Under våren 2015 drog Våge Svensson på 
Stora Skärsvägen igång ett rekryterings-
arbete för att fler ska göra intresseanmäl-
ningar hos Höganäs Energi. I norra 
området/Tallbacken m m arbetade Våge 
Svensson tillsammans med Jan Lönnerfors 
och Sven Andersson medan motsvarande 
insatser i södra området/i stort området 
mellan Margreteberg och Örestrand, gjordes 

Verksamhetsberättelse 2015
  Udda år väljs:
  – ordförande på ett år
  – vice ordförande på två år
  – kassör på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år
 11. Val av två revisorer
 12. Val av valberedning som skall bestå av  
  minst två medlemmar varav en skall vara  
  sammankallande 
 13. Fastställande av medlemsavgifter för  
  2016. Medlemsavgift för innevarande år  
  är 100 kr/hushåll.
 14. Motioner och övriga medlemsförslag  
  lämnas skriftligen till någon i styrelsen  
  senast två veckor före mötet.
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Välkomna onsdag 6 april kl 19 till kapellet 
på Örestrand.

Dagordning vid Årsmötet 6 april
1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de 
  närvarande medlemmarna
 4. Val av två justerare som jämte mötets  
  ordförande justerar mötets protokoll,  
  inkl rösträkning 
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och  
  bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse:

  Jämna år väljs:
  – ordförande på ett år
  – sekreterare på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år

Här 
ska
nya 
väg
111
gå

Höganäs Energi bjuder in till informations-
möten om kommande fiberanslutning. Alla 
intresserade är välkomna till kapellet på 
Örestrand torsdag 17 mars (speciellt för 
området Strandbaden Norra) samt måndag 
21 mars (Strandbaden Södra). På mötena 
kommer, förutom representanter från 
Höganäs Energi, även någon från Strand-
badens fibergrupp att närvara.

Fibergruppen kommer att berätta om 
vilken hjälp och guidning Strandbadenborna 
kan förvänta sig vad gäller kommande val av 
bredband, TV och telefoni. Ett förslag 
kommer att presenteras i god tid innan fibern 
är installerad. Gruppens rekommendation är 
att man bör avvakta med att säga upp sina 
avtal inom detta område innan fibern är 
installerad.

Kontaktperson för Strandbadens 
fibergrupp är Berto Lindbom med e-post-
adress b.lindbom@gmail.com

Möten om fiber

Höganäs kommun har tagit fram ett 
förslag hur 111:an ska fortsätta norr 
om Höganäs. 

Det är i den nya översiktsplanen som kom-
munen reserverat mark för den nya vägen. I 
en första etapp ska vägen ansluta vid Höll-
viksgatan/Rosa huset i Strandbaden och i 
en andra etapp vid Stora Skärsvägen på 
gränsen till Nyhamnsläge. Först måste man 
dock invänta Trafikverket och ännu finns 
ingen handlingsplan för det fortsatta arbetet.
– Översiktsplanen är fortfarande under 
beredning och ett beslut om utställning 
beräknas kunna tas i kommunstyrelsen i 
början av juni. Under utställningstiden, två 
månader, finns möjligheter att lämna in syn-
punkter på planförslaget till oss på plan- och 
bygglovsavdelningen, säger Jacob von Post, 
planarkitekt på Höganäs kommun.

Byaföreningen är starkt kritisk till de pre-
senterade planerna och förordrar en helhets-
lösning utanför såväl Strandbaden som 
Nyhamnsläge.

Se kartan i större format samt bilder på
www.strandbaden.info.
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Medlemsrekord
2015 hade Strandbadens Byaförening 317 
betalande medlemmar. Nytt rekord! Jämfört 
med föregående år är det en ökning med 33 
st. Från styrelsen har Bitt Larsson under 
sommaren gjort en medlemsvärvning med 
besök hos ett stort antal icke-medlemmar i 
Strandbaden. Det är inte av ekonomiska skäl 
som det är angeläget med medlemmar. Det 
viktigaste skälet är att ju fler medlemmar 
desto starkare är byaföreningens röst i kon-
takter och dialog med kommunen, myndig-
heter och organisationer. 

Byaföreningen har sedan flera år som en 
punkt i sin programförklaring haft att skapa 
ett ”välkomstpaket” för nyinflyttade. För att 
göra detta möjligt erhåller vi nu två gånger 
om året en förteckning över nyinflyttade. 

 

Årsmöte
Årsmöte hölls den 8 april på Örestrand för 
verksamhetsåret 2014. Vid årsmötet när-
varade ett femtiotal personer represente-
rande 32 av föreningens hushåll. 

Efter årsmötesförhandlingarna gavs möj-
lighet att lära känna våra nya grannar på 
Margreteberg. Cecilia Sörensen var boen-
deansvarig på Margretebergs anläggning för 
tillfälligt boende för asylsökande. Hon berät-
tade om de boendes bakgrund och framtids-
utsikter samt hur verksamheten på Margre-
teberg bedrivs. Med sig hade Cecilia några 
av de boende som själva berättade om sin 
vardag och syn på framtiden i sitt nya land.

Strandstädning
Strandstädning skedde den 11 april av ett 
25-tal duktiga Strandbadenbor under led-
ning av Jens Gislev. 25 säckar skräp blev 
resultatet av rensningen. Elisabeth Rosen-
qvist svarade för den avslutande korvgrill-
ningen. 

Midsommarfirande
Midsommarfirande skedde traditionsenligt 
på Lärkängen den 19 juni. Många var med 
på det lyckade arrangemanget med sång, 
dans och lekar under ledning av Stina Blad, 
Svenn Floer och Eva Almér.

Sommarmöte
Sommarmöte hölls på Örestrand den 15 juli. 
Destinationsutvecklare Madeleine Larneby 
berättade på temat ”Turister på led” om 
Kullaleden, Kattegattleden och Euro-
rando 2016. Därefter blev det prat om fiber, 
grannar mot brott, felaktiga skyltar, anslut-
ning norrut av ny väg 111 samt det uppen-
bara behovet av cykelväg mellan Danne-
vangsområdet och Nyhamnsläge utan att 
korsa farliga väg 111. 

Detta var föreningens första sommarmöte. 
Idén till mötet är att alla i Strandbaden ska få 
möjlighet till information och diskussion om 
vad som händer i vårt område. Det kan vara 
svårt för sommar- och fritidsboende att vara 

med på de möten och arrangemang som 
sker under höst, vinter och vår.

Skördefest
Skördefesten på temat ”Smaka på det nära” 
med tonvikt på närodlat och närproducerat 
lockade en blåsig söndag 13 september ca 
300 personer till Örestrand. Ett 15-tal utstäl-
lare var med och Jörgen Synning såg till att 
allt fungerade. Ett större tält har köpts för att 
användas vid detta och andra kommande 
arrangemang.

Julmarknad
Julmarknaden på Örestrand genomfördes en 
snörik söndag 22 november med bortåt 30 
utställare. Erik och Jukka spelade. Anders 
och P-O bjöd barnen på en mc-tur i sido-
vagnen. Lotteri till stöd för Barncancer-
fonden. Carina Albertsson tillsammans 
med Elisabeth Rosenqvist ansvarade för 
årets julmarknad.

Byavandring
Den 3 juni skedde den årliga byavandringen 
tillsammans med politiker och tjänstemän 
från Höganäs kommun. Här fick byafören-
ingen möjlighet att framföra och diskutera 
angelägna Standbaden-frågor. Vandringen 
skedde från Örestrand utmed väg 111 till 
korsningen Dannevangsvägen, vidare 
utmed väg 111 till korsningen Tallbacks-
vägen och tillbaka. Vad gäller nuvarande 
väg 111 framförde vi åter: Behåll de sex tra-
fikdelarskyltar som nu finns. Sätt upp en tra-
fikdelarskylt även vid Särögatan-Mar-
strandsgatan. Sätt ut enhetliga pollare. Räta 
upp och ersätt skadade gatlyktor. Lägg gat-
stenar/kantstenar på plats. Se över busshåll-
platserna. Inför omkörningsförbud. Under-
håll vägen löpande. Vi upprepade behovet 
av en cykelväg från Dannevangsområdet 
till Nyhamnsläge som ger barnen en chans 
att cykla till Nyhamnsläge 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 
forma av låga ”pollare” norrut från Magrete-
bergs badplats, bristfällig utmärkning av 
Strandbaden på kommunens turistkartor 
samt möjlighet till välkomstbrev till nyin-
flyttade i Strandbaden.

Översiktsplan
I februari lämnade byaföreningen syn-
punkter på ny översiktsplan för Höganäs 
kommun – ÖP2014. I översiktsplanen finns 
en ny väg 111 med. Byaföreningen framförde 
bl a: ”Byaföreningen har länge verkat för en 
ny väg 111 öster om Strandbaden. En sådan 

väg finns med i förslaget till ny översiktsplan. 
”Utredningsområde för väg” finns utsatt. Våra 
synpunkter avser var den nya vägen norrut 
ska ansluta till existerande väg 111. I förslaget 
finns markerat tre alternativa anslutningar. En 
är i höjd med Tallbacksvägen, en är i höjd 
med eller strax söder om Stora Skärsvägen 
och det tredje alternativet är norr om 
Nyhamnsläge. I det tredje alternativet går 
alltså den nya vägen inte enbart öster om 
Strandbaden utan även öster om Nyhamns-
läge. 

Det tredje alternativet är klart att föredra 
och det enda som på något sätt löser den 
problematik som finns idag, som har funnits 
länge och som tilltar allteftersom tiden går 
och trafiken ökar. De båda första alternativen 
med anslutningar mitt i Strandbaden är för-
kastliga. De löser definitivt inte de problem 
som finns och som ökar. Ett av många pro-
blem är att ett stort antal barn i Strandbaden 
dagligen ska till skola, fritids och idrottsplats. 
Dessa anläggningar finns i norra Nyhamns-
läge. Att en ny väg med ökad trafik ska korsa 
deras skolväg är minst sagt förkastligt.”

Byaråd
Under 2015 hölls två byaråd med kommu-
nens byaföreningar samt politiker och tjäns-
temän från kommunen. Representanterna 
från Strandbaden har här främst drivit två 
frågor: Den ena gäller väg 111. I avvaktan på 
en ny väg öster om Strandbaden måste 
underhållet på nuvarande väg förbättras. 
Den andra gäller bristen på skyltning och 
fragmentarisk skyltning om hundar, cykling, 
motorfordon, eldning, camping, ridning, m m 
längs stranden. Vid vårens byaråd förde vi 
även fram våra synpunkter på förslaget till ny 
översiktsplan – se ovan. Vid höstens byaråd 
tog vi också upp frågan om att ta fram ett 
nytt för byaföreningarnas medlemmar 
gemensamt elavtal att gälla från 2017. 

Fiber
Byaföreningen har länge verkat för att alla i 
Strandbaden ska ges möjlighet till fiber. 
Enligt kommunen ska 95% av alla i Höganäs 
ha tillgång till fibernätet år 2020. Vid utbygg-
naden prioriteras områden med högt 
intresse. 

Under våren 2015 drog Våge Svensson på 
Stora Skärsvägen igång ett rekryterings-
arbete för att fler ska göra intresseanmäl-
ningar hos Höganäs Energi. I norra 
området/Tallbacken m m arbetade Våge 
Svensson tillsammans med Jan Lönnerfors 
och Sven Andersson medan motsvarande 
insatser i södra området/i stort området 
mellan Margreteberg och Örestrand, gjordes 

Verksamhetsberättelse 2015
  Udda år väljs:
  – ordförande på ett år
  – vice ordförande på två år
  – kassör på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år
 11. Val av två revisorer
 12. Val av valberedning som skall bestå av  
  minst två medlemmar varav en skall vara  
  sammankallande 
 13. Fastställande av medlemsavgifter för  
  2016. Medlemsavgift för innevarande år  
  är 100 kr/hushåll.
 14. Motioner och övriga medlemsförslag  
  lämnas skriftligen till någon i styrelsen  
  senast två veckor före mötet.
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Välkomna onsdag 6 april kl 19 till kapellet 
på Örestrand.

Dagordning vid Årsmötet 6 april
1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de 
  närvarande medlemmarna
 4. Val av två justerare som jämte mötets  
  ordförande justerar mötets protokoll,  
  inkl rösträkning 
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och  
  bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse:

  Jämna år väljs:
  – ordförande på ett år
  – sekreterare på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år

Här 
ska
nya 
väg
111
gå

Höganäs Energi bjuder in till informations-
möten om kommande fiberanslutning. Alla 
intresserade är välkomna till kapellet på 
Örestrand torsdag 17 mars (speciellt för 
området Strandbaden Norra) samt måndag 
21 mars (Strandbaden Södra). På mötena 
kommer, förutom representanter från 
Höganäs Energi, även någon från Strand-
badens fibergrupp att närvara.

Fibergruppen kommer att berätta om 
vilken hjälp och guidning Strandbadenborna 
kan förvänta sig vad gäller kommande val av 
bredband, TV och telefoni. Ett förslag 
kommer att presenteras i god tid innan fibern 
är installerad. Gruppens rekommendation är 
att man bör avvakta med att säga upp sina 
avtal inom detta område innan fibern är 
installerad.

Kontaktperson för Strandbadens 
fibergrupp är Berto Lindbom med e-post-
adress b.lindbom@gmail.com

Möten om fiber

Höganäs kommun har tagit fram ett 
förslag hur 111:an ska fortsätta norr 
om Höganäs. 

Det är i den nya översiktsplanen som kom-
munen reserverat mark för den nya vägen. I 
en första etapp ska vägen ansluta vid Höll-
viksgatan/Rosa huset i Strandbaden och i 
en andra etapp vid Stora Skärsvägen på 
gränsen till Nyhamnsläge. Först måste man 
dock invänta Trafikverket och ännu finns 
ingen handlingsplan för det fortsatta arbetet.
– Översiktsplanen är fortfarande under 
beredning och ett beslut om utställning 
beräknas kunna tas i kommunstyrelsen i 
början av juni. Under utställningstiden, två 
månader, finns möjligheter att lämna in syn-
punkter på planförslaget till oss på plan- och 
bygglovsavdelningen, säger Jacob von Post, 
planarkitekt på Höganäs kommun.

Byaföreningen är starkt kritisk till de pre-
senterade planerna och förordrar en helhets-
lösning utanför såväl Strandbaden som 
Nyhamnsläge.

Se kartan i större format samt bilder på
www.strandbaden.info.
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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 hemsidan – www.strandbaden.info

Kontakata någon i styrelsen eller gå in på www.strandbaden.info för mer information. 
Du når oss också på info@strandbaden.info

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

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

av Berto Lindbom och Tommy Månsson. I 
oktober blev det klart att alla i Strandbaden 
kommer att få tillgång till fiber under 2016. 
En arbetsgrupp under ledning av Berto 
Lindbom har bildats för att hjälpa till att hitta 
bra och enkla lösningar för internet, TV och 
telefon.

Strand-Bulletinen
Strand-Bulletinen har i den tryckta ver-
sionen kommit ut fyra gånger under året. 
Den har delats ut till alla brevlådor i Strand-
baden. Strand-Bulletinen  har också skickats 
ut ett tiotal gånger i en digital version till ett 
par hundra adresser, med aktualiteter och 
påminnelser.

Hemsida
Föreningen har en fungerande hemsida 
www.strandbaden.info där Strand-Bulle-
tinen och annan information om aktiviteter 
och händelser i Strandbaden läggs ut.

Ekonomi
Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. 
Föreningens ekonomi är stabil. Den största 
kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulle-
tinen. En stor del täcks dock av annons-
intäkter. Den näst största kostnadsposten 
avser webbhotell, domäner, program, försäk-
ring och andra administrativa kostnader. De 
arrangemang föreningen genomför ska i 
stort sett vara självfinansierade genom 
bidrag m m.

Styrelse
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under 
året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen 
skett bland annat över e-post. Styrelsen har 
under 2015 bestått av Carl Hellberg (ord-
förande), Jan Jurkiewicz (vice ordförande), 
Monica Berg (kassör), Bitt Larsson (sekrete-
rare), Maria Edesgård (ledamot), Tommy 
Månsson (ledamot), Elisabeth Rosenqvist 
(ledamot) och Ragnar Falck (adjungerad). 
Maria Edesgård flyttade från Strandbaden i 
slutet av sommaren och har därefter inte del-
tagit i arbetet.

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen 
har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen), 
Stina Blad, Svenn Floer och Eva Almér 
(midsommarfirande), Jörgen Synning (skör-
defesten), Carina Albertsson (julmark-
naden), Pernilla Myrefelt (Grannar mot 
brott), Jens Gislev (strandrensning), Lisbeth 
Löfgren (teaterombud) samt ”fiberambassa-
dörerna” Berto Lindbom, Våge Svensson, 
med flera . Därtill kommer föreningens revi-
sorer Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt 
valberedningen med Elisabeth Rosenqvist 
(sammankallande), Anders Cumtell, Livia 
Deak Jönsson (som försöker hitta en 
ledamot till valberedningen från Danne-
vangsområdet) och Lars Rosenkvist. 

Lördag 9 april kl 10 samlas vi på initiativ av 
Strandgruppen för att rensa stränderna från 
skräp inför den kommande badsäsongen. Vi 
behöver allas hjälp nu, efter att vinterns 
stormar spolat upp mängder med skräp på 
våra stränder och hedar. 

Vi samlas på campingplatsen vid Öre-
strand och rensar mellan bron vid Margrete-

bergs badplats och Skälebäcken vid Stora 
Skärsvägen. 

Efter rensningen, ca kl 12, bjuder vi på 
grillad korv vid Örestrand. Plockpinnar och 
säckar finns att tillgå.

Strandstädningen sker under ledning av 
Calle Hellberg (070-654 40 01) och Monica 
Berg (070-534 37 49).

Rena stränder till sommaren

Vår nye kommunpolis Ola Tufvesson 
kommer till årsmötet i Strandbadens 
Byaförening.

Ola Tufvesson kommer att berätta lite om sin 
egen bakgrund och presentera den nya polis-
organisationen i Höganäs. 

Dagordning för mötet återfinns på annan 
plats i Strand-Bulletinen och kommer även 
att finnas tillgänglig på mötet.

Nya medlemmar kan betala årsavgiften på 
mötet eller med bifogat inbetalningskort. 
Avgiften är endast 100 kr per hushåll och år.

Vi ses på årsmötet 6 april
Vi ser fram emot ett trevligt och informativt 
möte och hälsar alla Strandbadenbor varmt 
välkomna onsdag 6 april kl 19 i kapellet på 
Örestrand.

HVB-hem på Örestrand
Alla, eller i varje fall de flesta, i Strandbaden 
hade nog föredragit att Örestrand i sin 
helhet fått vara kvar som viktig samlings-
plats och turistanläggning med restaurang, 
hotell, vandrarhem, camping, förskola m m. 
Så kommer det inte att bli. Berörda grannar 
har möjlighet att överklaga det av kom-
munen beviljade bygglovet som ger möj-
lighet till HVB-hem i annexet. Vad som i så 
fall händer är oklart. 

Under en längre tid har rykten gjort gäl-
lande att de tidigare ägarna till Örestrand 
sökt efter nya ägare och/eller nya drifts-
ansvariga. I mitten av december var ett 
mycket troligt alternativ att hela anlägg-
ningen skulle bli ett boende för asylsökande. 
Det skulle finnas plats för åtminstone 70 
boende och upplägget skulle vara liknande 
det som gäller för Margreteberg. Beslut om 
detta skulle efter upphandling fattas av Mig-
rationsverket. Ett sådant förfarande skedde 
vad gäller Margreteberg och föregås inte av 
att man inhämtar synpunkter från t ex kom-
munen eller boende i området.

I mitten av december inledde Höganäs 
kommun en diskussion med den nye drifts-
ansvarige Magnus Franzén om att begränsa 
asylboendet till annexet och låta detta bli ett 
HVB-hem med plats för upp till 32 barn och 
ungdomar. Ett HVB-hem har bl a mer per-
sonal på plats och det finns personal dygnet 
runt. Ett HVB-hem står under kvalitetskon-
troll av kommunen. När kommunen avtalar 
om ett HVB-hem i annexet, avtalar man sam-
tidigt om att anläggningen i övrigt ska bi-
behållas som hotell- och konferensanlägg-
ning.

Byaföreningens styrelse har under de 
senaste månaderna till kommunen fört 
vidare alla kända och i sammanhanget rele-
vanta synpunkter. Vi har verkat för att snabbt 
förmedla relevanta fakta till alla i Strand-
baden via hemsidan och Strand-Bulletinen. 
Vi har även verkat för att inte bidra till, utan 
snarare begränsa, en omfattande ryktes-
spridning. 

Fiber i Strandbaden 
Alla i Strandbaden kommer att få tillgång till 
fiber under 2016. Berto Lindbom leder nu 

en arbetsgrupp som ska hjälpa till att hitta 
bra och enkla lösningar för internet, TV och 
telefon. Vi är nog många som vill ha tips och 
råd om detta.

Nytt elavtal
Det nuvarande elavtalet med Dalakraft 
löper ut om drygt ett år. Planen är att vi 
under våren/sommaren ska kunna presen-
tera ett nytt treårigt erbjudande att gälla 
från 2017.

Arbetet med 111:an fortsätter
Vi arbetar vidare med det bristande under-
hållet och förekomsten av ett antal trafik-
faror på väg 111 genom Strandbaden. Vi fort-
sätter att bearbeta kommunen angående en 
möjlighet för skolbarn att ta sig från Danne-
vangsområdet till skola m m i Nyhamnsläge 
utan att korsa väg 111.

Byaföreningen är positiv till en ny väg 111 
öster om Strandbaden. Den ligger tyvärr 
långt fram i tiden. Nyligen presenterade 
kommunen en skiss med etappvisa anslut-
ningar till nuvarande väg 111. Byaföreningen 
motsätter sig en anslutning i höjd med Stora 
Skärsvägen. Det är mycket bättre om nya 
väg 111 inte går enbart öster om Strand-
baden utan även öster om Nyhamnsläge. Vi 
ställer oss frågande till en anslutning i höjd 
med Höllviksgatan. Den har tidigare varit 
inplanerad vid Margreteberg. Här behöver vi 
hjälp med bra argument!

Onsdag 6 april blir det årsmöte och 
lördag 9 april blir det strandstädning. 
Hoppas att vi ses då!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

På gång i Strandbaden

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

”provokativt, 
utlämnande och 

personligt”

Lokal-
producerad!

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10–18, lördag 10–15.

Läs, odla, laga – och så Horace Engdahl.
Hos oss hittar du alltid drygt 3.000 titlar i lager parallellt med ett uppdaterat 
sortiment av pappers- och kontorsvaror – och så en kaffe-meny som inte skäms för sig. 
 Varmt välkommen till en riktig bokhandel, alltså!

Polisbesök 
på årsmötet




