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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 
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Höst och mörka planer

Nyhamnsläge

Alla dagar kl 8-20

Midsommar och sommarträff
Tack till Eva Almér, Stina Blad och Svenn 
Floer som gjorde att midsommarfirandet på 
Lärkan blev så uppskattat av så många!

Tack till alla som var med och bidrog till ett 
trevligt sommarmöte 13 juli med nyttigt 
informationsutbyte, gott att äta samt inte 
minst musik med Tommy Månsson och För-
hållandevis grönt gräs. En vanlig fråga från 
de som var där var: Varför kommer inte fler? 
Hoppas att vi blir fler nästa år!

Nya 111:an en rysare
Byaföreningen har länge verkat för en ny väg 
111 öster om Strandbaden. Vårt förslag är 
att låta den nya vägen gå utom såväl Strand-
baden som Nyhamnsläge. Vi vill inte ha en 
barriär mellan Strandbaden och skolor, fri-
tidshem, idrottsplats, m m i Nyhamnsläge.

Beslutsfattarna inom Höganäs kommun 
har för avsikt att senare i höst fatta beslut om 
en ny översiktsplan, ÖP2030. Detta är en 
vision av hur kommunen ska utvecklas på 
lång sikt och ett viktigt underlag för en 
mängd kommande beslut. I förslaget till 
ÖP2030 anges att ”I ett längre tidsperspektiv 
är det kommunen en viljeinriktning att kunna 
koppla det övergripande trafiksystemet med 
ett stråk även öster om Nyhamnsläge.” 

Vi är inte ensamma om att förorda att en 
ny väg ska gå utom såväl Strandbaden som 
Nyhamnsläge. I samband med en så kallad 
samrådsprocess med utställningar i början 
av året förordades det förslaget även av 
bland annat Liberalerna (tidigare Folkpar-
tiet) och Moderaterna. Trots det finns 
denna sträckning inte med i förslaget till 

ÖP2030. Istället föreslås i en första etapp en 
ny väg från rondellen väg 111/väg 112 utom 
outletområdet och ansluta till nuvarande 
väg i höjd med Höllviksgatan. En andra 
etapp ska gå öster om Strandbaden för att 
ansluta till nuvarande väg i höjd med Stora 
Skärsvägen. Risken är uppenbar att dessa 
två vågsnuttar kommer att leda till ökad has-
tighet genom Strandbaden och förstärka 
barriären mellan Strandbaden och Nyhamns-
läge. Inget blir bättre.

Varför då inte direkt bygga en ny väg 
öster om såväl Strandbaden som 
Nyhamnsläge? Sträckan blir ungefär lika 
lång som de två etapperna. Det är nu det blir 
riktigt hemskt. I underlaget skriver man 
”Dock ligger detta utanför översiktsplanens 
tidshorisont och hanteras inte vidare i denna 
planhandling.” 

Det finns inte en enda förklaring eller argu-
ment för detta. Så får det inte gå till! Vid 
frågor har vi fått berättat att bakom denna 
avgränsning finns någon idé om att någon i 
något sammanhang hört att Länsstyrelsen 
och Trafikverket inte skulle gilla en sådan 
sträckning. Nu är det mer än hemskt.

De av oss i samband med samrådspro-
cessen framförda synpunkterna på ny väg 
111 har man i förslaget valt att inte ens 
varken nämna eller beakta. Det är respekt-

löst! Det har också förvanskat kommunstyrel-
sens underlag.

Uppmaningen till beslutsfattarna inom 
kommunen är: Tänk om! Tänk rätt! Försämra 
inte trafiksituationen! Förbättra! Låt den nya 
väg 111 gå utom såväl Strandbaden som 
Nyhamnsläge utan några etappvisa små-
snuttar! 

Förslaget till ÖP2030 är i många avseenden 
klart under vad som är acceptabelt. Det finns 
väsentliga fel. Man struntar i viktiga frågor. 
Man struntar i inlämnade synpunkter. Man 
utelämnar förklaringar. Låt mig ta ett 
exempel som visar på uppenbara brister. I 
avsnittet om utbyggnad av vindkraftverk 
skriver man att det vid Lovisefred redan 
finns ”ett par mindre vindkraftverk”. Har du 
sett att det vid Lovisefred finns ett par 
mindre vindkraftverk? Den som har sett vad 
som finns och som har ärliga avsikter vet att 
det finns två mindre och två mycket stora 
eller megastora vindkraftverk. Det hemska är 
att denna felsyn eller förvanskning påverkar 
förslaget till fortsatt utbyggnad. Observera 
att denna skrivning har passerat såväl ett 
stort antal tjänstemän som en enig kommun-
styrelse. Så får det inte gå till!

Smaka på det nära
I höst ser vi fram emot Strandbadens skörde-
fest Smaka på det nära söndagen den 11 
september. Julmarknad är planerad till 20 
november. Till denna behövs en eller ännu 
hellre ett par personer som vill planera och 
samordna arrangemanget. Hör av dig! Ambi-
tionen är att båda arrangemangen ska ha en 
tydlig lokal förankring. Vi siktar inte på att bli 
störst. Snarare vill vi att dessa event ska upp-
skattas av alla i Strandbaden med omnejd.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening
info@strandbaden.info

Den första etappen 
av en ny väg 111 
föreslås ansluta i 
höjd med  Höllviks-
gatan och Rosa 
huset.

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

Söndag 11 september kl 12-15 
på Örestrand! Välkomna!

Höganäs kommun har tagit fram ett 
förslag till reviderad naturvårdsplan 
2017. Styrelsen i Strandbadens Bya-
förening har lämnat svar på de delar 
som berör kuststräckan i Strand-
baden.

Kuststräckan i Strandbaden består av områ-
dena 033, 034 och 035. Det är olyckligt att det 
gäller olika benämningar och regler för dessa 
områden och helt obegripligt för bl a dem 
som vandrar utmed Kullaleden. En del (035) 
är naturreservat, en annan del (034) är kom-
munalt naturvårdsområde medan en tredje 
del (033) har en oklar status.

Byaföreningen stödjer förslaget om 
beträdnadsförbud på Ören under häcknings-
perioden. Vi stödjer även förslaget om 
förbud mot cykling i område 035. För område 
034 gäller förbud mot cykling inom Kulla-
leden och förbudet blir verkningslöst i och 
med att det inte gäller motsvarande förbud 
inom naturreservatet (035).

Anvisningar och skyltar om cykling, 
hundar, eldning, camping, ridning m m är 
bristfälliga, fragmentariska, felaktiga och all-
mänt svårtolkade.

Läs hela svaret till kommunen på byafören-
ingens hemsida:
www.strandbaden.info

Byaföreningen 
vill ha enhetliga regler 

för stranden

Lysekilsgatan

Tylösandsg.

Kattviksg.033 Margreteberg, 
kust mot Strandbaden

034 Strandbaden, 
Trollskogen

035 Strandbaden, 
naturreservatet 
Kullens havsbad

Nu laddar vi för höstens skördefest
Söndag 11 september är det dags att åter-
igen fira Strandbadens Skördefest med 
temat ”Smaka på det nära”! Vi har laddat 
med många spännande utställare som er-
bjuder läckerheter från bygden. Ingen ska 
heller gå hungrig från festen. Här serveras 

ÅRETS MIDSOMMARFIRANDE PÅ LÄRKAN 
bjöd som vanligt på trevlig stämning och gott 
humör. Fler bilder på www.strandbaden.info

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

på Örestrand söndag 11 september kl 12-15!

Vi har rest stora tältet! 
Varmt välkomna!

www.strandbaden.info

JanLars 
Honung

Strandbadens Byaförening finns på plats! FRI ENTRÉ
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pulled beef-burgare, korvar och mycket 
annat. Och Höganäs Bryggeri är på plats 
med skummande öl.

Fler utställare är välkomna och kan kon-
takta Jan Jurkiewicz, 0705-54 38 91, 
jj@egecarpet.com.



Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

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

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

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.

Kullabygdens
elavtalspartner

Höganäs kommun har presenterat en över-
siktsplan för kommunen som ska vara väg-
ledande fram till år 2030, ÖP 2030. 

Styrelsen i Strandbadens Byaförening 
har i en skarpt formulerad skrivelse protes-
terat mot nya väg 111 och kommunens han-
tering som den presenteras i översikts-
planen.

Strand-Bulletinen har tidigare redovisat 
de olika alternativ för en ny väg 111 som 
föreslås i planen. Bland annat ska i en första 
etapp all trafik ledas runt om outletområdet 
för att sedan ledas in på befintlig väg 111 i 
höjd med Höllviksgatan och Rosa huset (1 
på kartan). En ytterst olämplig lösning, anser 
byaföreningen, och pekar på att trafik från 
en ny trafikled som leds in på den befintliga 

vägen med all sannolikhet kommer att med-
föra högre hastigheter. Detta på en redan 
hårt utsatt vägsträcka där höga hastigheter 
och omkörningar tillhör vardagen.

I en andra etapp leds den nya vägen direkt 
in i Nyhamnsläge i höjd med Stora Skärs-
vägen (2). Därmed skapas en ordentlig bar-
riär för skolbarnen i Dannevangsområdet 
mellan hemmet och skolan i Nyhamnsläge.

Det mest självklara alternativet – att låta 
vägen gå utanför såväl Strandbaden som 
Nyhamnsläge (3) – finns inte ens redovisat i 
ÖP 2030 då ”det ligger utanför översiktsplanens 
tidshorisont” !

Läs hela skrivelsen till kommunen på bya-
föreningens hemsida:
www.strandbaden.info

Byaföreningen protesterar mot nya väg 111

”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!

1

2

Här passerar barnen
– två gånger om dagen

Här – vid övergångsstället vid Danne-
vangsvägen – tycker Höganäs 
kommun och Trafikverket att det är 
helt i sin ordning att låta skolbarnen i 
Dannevangsområdet passera dag-
ligen på väg till och från skolan i 
Nyhamnsläge.

Att anlägga en gång- och cykelväg på östra 
sidan av väg 111 blir alldeles för dyrt, uppger 
kommunen. Och Trafikverket prioriterar 
hellre en ”cykelöverfart” för Kattegattleden 
över väg 111 vid Lerhamnsbacken.  Där 
föreslår Trafikverket också att hastigheten 
ska sänkas till 40 km/tim! 

Styrelsen för Strandbadens Byaför-
ening har nu tröttnat på att detta ärende 
dras i långbänk och har skickat en skarpt for-
mulerad skrivelse till Höganäs kommun 
med krav på att skyndsamt anlägga en gång- 
och cykelväg på östra sidan av väg 111 
mellan Dannevangsområdet och 
Nyhamnsläge.

Läs hela skrivelsen till kommunen på bya-
föreningens hemsida:
www.strandbaden.info

3

Lyckad ”dörrknackning”
Även denna sommar 
har Bitt Larsson från 
styrelsen cyklat runt i 
Strandbaden och 
värvat flera nya med-
lemmar till byafören-
ingen. Bitt vill fram-
föra ett stort tack till 
alla hon besökt för ett 
vänligt och trevligt 
bemötande.

Söndag 20 november är det dags för Strand-
badens Julmarknad på Örestrand. Vi 
behöver ett par personer som vill hjälpa till 
att planera och samordna arrangemanget. 
Hör av dig till Elisabeth Rosenqvist, tel  073-
908 41 08, nowtc@outlook.com

ÅRETS SOMMARTRÄFF ägde rum 13 juli på 
Örestrand. God mingelmat från Örestrands 
kök och trevlig musik av Förhållandevis grönt 
gräs uppskattades av alla.
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hellre ett par personer som vill planera och 
samordna arrangemanget. Hör av dig! Ambi-
tionen är att båda arrangemangen ska ha en 
tydlig lokal förankring. Vi siktar inte på att bli 
störst. Snarare vill vi att dessa event ska upp-
skattas av alla i Strandbaden med omnejd.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening
info@strandbaden.info

Den första etappen 
av en ny väg 111 
föreslås ansluta i 
höjd med  Höllviks-
gatan och Rosa 
huset.

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

Söndag 11 september kl 12-15 
på Örestrand! Välkomna!

Höganäs kommun har tagit fram ett 
förslag till reviderad naturvårdsplan 
2017. Styrelsen i Strandbadens Bya-
förening har lämnat svar på de delar 
som berör kuststräckan i Strand-
baden.

Kuststräckan i Strandbaden består av områ-
dena 033, 034 och 035. Det är olyckligt att det 
gäller olika benämningar och regler för dessa 
områden och helt obegripligt för bl a dem 
som vandrar utmed Kullaleden. En del (035) 
är naturreservat, en annan del (034) är kom-
munalt naturvårdsområde medan en tredje 
del (033) har en oklar status.

Byaföreningen stödjer förslaget om 
beträdnadsförbud på Ören under häcknings-
perioden. Vi stödjer även förslaget om 
förbud mot cykling i område 035. För område 
034 gäller förbud mot cykling inom Kulla-
leden och förbudet blir verkningslöst i och 
med att det inte gäller motsvarande förbud 
inom naturreservatet (035).

Anvisningar och skyltar om cykling, 
hundar, eldning, camping, ridning m m är 
bristfälliga, fragmentariska, felaktiga och all-
mänt svårtolkade.

Läs hela svaret till kommunen på byafören-
ingens hemsida:
www.strandbaden.info

Byaföreningen 
vill ha enhetliga regler 

för stranden

Lysekilsgatan

Tylösandsg.

Kattviksg.033 Margreteberg, 
kust mot Strandbaden

034 Strandbaden, 
Trollskogen

035 Strandbaden, 
naturreservatet 
Kullens havsbad

Nu laddar vi för höstens skördefest
Söndag 11 september är det dags att åter-
igen fira Strandbadens Skördefest med 
temat ”Smaka på det nära”! Vi har laddat 
med många spännande utställare som er-
bjuder läckerheter från bygden. Ingen ska 
heller gå hungrig från festen. Här serveras 

ÅRETS MIDSOMMARFIRANDE PÅ LÄRKAN 
bjöd som vanligt på trevlig stämning och gott 
humör. Fler bilder på www.strandbaden.info

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

på Örestrand söndag 11 september kl 12-15!

Vi har rest stora tältet! 
Varmt välkomna!

www.strandbaden.info

JanLars 
Honung

Strandbadens Byaförening finns på plats! FRI ENTRÉ

 

Pulled Beef-burgare
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pulled beef-burgare, korvar och mycket 
annat. Och Höganäs Bryggeri är på plats 
med skummande öl.

Fler utställare är välkomna och kan kon-
takta Jan Jurkiewicz, 0705-54 38 91, 
jj@egecarpet.com.




