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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Nyhamnsläge

Alla dagar kl 8-21
Maj-september

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

Strömstadsgatan 4
Tel 042-34 00 76
www.orestrand.se
Följ oss på Facebook

• Hotell • Restaurang 
• Konferens • Camping 

Du är väl med 
i Strandbadens Byaförening?

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år 
och hushåll (bankgiro 5559-7306). 

Du kan också swisha till 123-562 54 47. 
Ange namn och adress.

Skriv gärna in dina medlemsuppgifter på 
byaföreningens hemsida.

        STRANDBADENS 
        BYAFÖRENING               
        www.strandbaden.info

        info@strandbaden.info

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

oftare än den tryckta versionen. Skicka din 
e-postadress till info@strandbaden.info 
så kommer bulletinen direkt i din mejlbox. 

Sommarträff 
och exkursion
med kommun-
ekologen

Den 12 juli är det återigen dags för Strandbadens Sommarträff – ett återkom-
mande evenemang varje sommar som ger möjlighet även för alla sommar-
gäster att träffas och få lite information om vad som händer i byn.

På årets träff kommer Höganäs kommuns 
ekolog Richard Åkesson (bilden) att berätta 
om växter och djur på stranden och heden. 
Efter lite Strandbaden-info bjuder Strand-
badens Byaförening på mingel med lite att 
äta och dricka. 
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Midsommarfirande på Lärkan

Tack!
Tack till alla som den 8 april hjälpte till med 
strandstädningen. Många förenade nytta 
med nöje och hade ett par trevliga förmid-
dagstimmar med avslutande korvgrillning.  

Tack till alla i styrelsen för året som gått 
och för att ni vid ett välbesökt årsmöte den 
5 april lät er omväljas för nya goda insatser. 

I anslutning till årsmötet fick vi information 
om framtiden för Margreteberg och Öre-
strand. 

Margreteberg har köpts av Höganäs 
kommun och kommer att användas för till-
fälligt boende. Den nyare delen togs i 
anspråk för boende i början av maj medan 
övriga delar renoveras. På sikt hoppas jag att 
det åter blir en turistanläggning med res-
taurang och hotell. 

Planerna för Örestrand är att man ska fort-
sätta att utveckla verksamheterna med res-
taurang, hotell, camping, förskola, m m. 
Annexet utnyttjas nu som HVB-hem. Avtalet 
med Höganäs kommun sträcker sig fram till 
siste augusti. Planen är att man därefter ska 
fortsätta att bedriva ett HVB-hem med ung-
domar från olika kommuner. Integration är 
ett viktigt ledord i den verksamheten. 

Nej tack! 
I månadsskiftet september/oktober fick en 
del boende på Drivhusvägen ett brev från 

av Stina Blad. Eva Almér svarar som vanligt 
för sången. 

Dagen avslutas med brännbollscup på fot-
bollsplanen omkring kl 16. 

Byaföreningen står som ansvariga. 
Glöm inte att ta med blommor och grönt! 

Därefter tar Richard med oss på en exkur-
sion på stranden och heden. 

Vi ses i kyrkan på Örestrand onsdag 12 juli 
kl 17. Varmt välkomna!

På midsommarafton blir det sedvanligt 
firande på Lärkan i Dannevangsområdet. 

Kl 10 samlas vi för att gemensamt klä och 
resa stången. Det är viktigt att många hjälps 
åt med detta. Ta med blommor och grönt! 

Kl 14 blir det dans och lekar under ledning 

Hur vill du 
att Stationstorget 

ska se ut?
Höganäs kommun har avsatt en miljon 
kronor i nästa års budget till Stationstorget, 
dvs platsen norr om gamla stationshuset som 
brukar användas till bland annat försäljning 
av jordgubbar.

Strandbadens Byaförening kommer att 
tillsammans med kommunen ta fram förslag 
till den kommande upprustningen av 
platsen. 

Vill du vara med i det arbetet eller har du 
idéer om hur platsen kan se ut och användas? 
Ska det finnas plats för försäljning? Ska det 
vara en trevlig rastplats på den gamla per-
rongen? Kanske plats för en kiosk? 

 Hör av dig till Jan Jurkiwicz, 
janne.jz54@gmail.com, 070-554 30 76 eller till 
Ragnar Falck, ragnar.falck@falcks.eu, 
070-524 80 54 med dina idéer senast den 
första augusti. 

Hundrastplats 
på ängen

  Det har inkommit önske- 
  mål till byaföreningen om  
  en rastplats för hundar på  
  ängen vid lekplatsen i 

Dannevangsområdet. För att kunna gå 
vidare till kommunen med önskemålet 
behöver byaföreningen veta hur stort 
intresset är.

Är du intresserad av att det anläggs en 
rastplats för hundar på ängen ombeds du ta 
kontakt med Monica Berg, 
monica.sigurd@hotmail.com, 0705-34 37 49.

På söndag den 10 september kl 13-16 är det återigen dags 
för Strandbadens Skördefest med temat ”smaka på det nära” på Örestrand.

Info och platsbokning: Jan Jurkiwicz, janne.jz54@gmail.com, 070-554 30 76

Fortsättning på nästa sida.

Delar av ”städpatrullen” pustar ut efter en väl 
genomförd strandstädning.

OBS! Fram till 30 juni kan du lämna förslag på vad du tycker kommunen ska göra i Strandbaden. www.hoganas.se/op
Mer info finns på www.strandbaden.info 



Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se

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

ALLT INOM GLASARBETEN
Bilglas - Plexiglas - Tavelinramning - Glasreparationer - Isolerglas

Solfilm - Spegelglas - Stöldskyddsmärkning

i Höganäs AB – Simon Rembring
Tel 042-34 13 21

I Strandbaden finns tre fina grusbanor. 
Tennistider bokas via www.matchi.se.

Tennisskola erbjuds veckorna 26-29 
under ledning av Douglas Rutgersson och 
Leon Grundström. Tennisskolan är öppen 
för alla från fem år och uppåt. Tennisskolan 
är mycket uppskattad. Den vill ge alla såväl 
nybörjare som erfarna spelare en möjlighet 
till förkovran och glädje. Det går bra att 
anmäla sig till en eller flera veckor. Anmäl-
ningslistor finns på anslagstavlan vid klubb-
stugan och på klubbens hemsida 
www.tallbackentk.se.

Tallbacken Open genomförs vecka 30 i 
form av poolspel vilket innebär att alla får 

Viktor Bergendal är musiker med bas i 
nordvästra Skåne. Viktor med musikerkol-
legor kommer att genomföra två konserter 
på Musikhallen i Krapperup i sommar. 
– Detta är på många sätt två unika projekt 
där oerhört skickliga musiker med stark 
glädje drivs av en passion att göra klassisk 
musik mera lättillgänglig och att få framföra 
den utanför de konventionella scenerna, för-
klarar Viktor.

Den första konserten sker söndag den 18 
juni kl 18 och framförs av nystartade 
Skånska Kammarorkestern som ger ett 
helt skånskt program. L-E Larsson- och 
Edvard Persson-musik framförs med hjälp 
av två solister (trumpet och sång) tillsam-
mans med de sju musikerna i Skånska Kam-
marorkestern.

Den andra Krapperupskonserten blir 
söndag den 25 juni kl 18 och då möter den 
etablerade musikerduon Peter&Viktor 
världspianisten Per Tengstrand för en musi-
kalisk resa från barocken och framåt med lite 
humoristiska inslag däremellan.

www.krapperup.se

Som Strand-Bulletinen redogjort 
för tidigare planerar Kullatomater 
AB en anläggning för tomatodling 
öster om Dannevangsområdet.  
Nedanstående inlägg kommer från 
Olof Wennerberg, boende på 
Väsby Fäladsväg.

Kullatomater AB vill i Strandbaden 
bygga en enorm växthusindustri-
anläggning på 80.000 m² med 
avsikten att över tid öka anlägg-
ningsytan upp emot 300.000 m². 
Utseende. En anläggning av denna 
storlek skulle bli en mycket framträ-
dande störning. Inte bara genom 
den stora ytan utan också genom 
belysningen, formen, färgen och 
reflexerna.
Trafikpåverkan. Den dagliga trafiken 
kommer att bli starkt påverkad i området. 
Utöver all personal, kommer den dagliga 
produktionen att kräva en omfattande last-
bilstrafik. Logistikdepån för lastning och loss-
ning medför långvarigt störande ljud. 
Förlust av odlingsbar mark. Förlusten av 
utmärkt jordbruksmark är förskräckande stor.
Miljöpåverkan. Trafikpåverkan med ökat 
buller, utsläpp och försämrad framkomlighet 
förvärras då mer trafik dras norrut igenom 
tätorten. Uppenbar fara finns för grund-
vattenpåverkan, utsläpp, övergödning av 
vattendrag och hav vid olycka eller dåligt 
skött underhåll. Florapåverkan, spridning av 
tomatplantor utanför anläggningen. 
Utsläppsrisk CO2. Det kommer också att 
transporteras stora mängder CO2. Stora 
volymer av denna dödliga gas ska alltså han-
teras i direkt anknytning till ett tättbefolkat 
bostadsområde.
Värdeminskning för fastigheter. Detta 
innebär sannolikt att alla fastigheter i 
området kommer att drabbas av en avsevärd 
värdeminskning, med personliga konse-
kvenser som följd. 
Förstörd livskvalitet. Val av boplats baseras 
på läge och de kvalitéer man som invånare 
får, med tanke på en säker och givande när-

Växthusindustrianläggning i Strandbaden

miljö för lekande barn, promenader, buller, 
utsikt, luftkvalitet, etc.
Alternativ placering. Ett företag av denna 
storlek och art skall etableras på anlägg-
ningsmark som är avsedd för industridrift 
med etablerade anslutningar till de stora tra-
fiklederna.
Inga nya arbetstillfällen. Företagets behov 
av arbetskraft från Höganäs är uttalat obe-
tydlig, ca 15 av totalt 120 under högsäsong. 
Det mesta arbetet kommer att utföras av per-
sonal från låginkomstländer. 
Slutsats. Som boende i närområdet kan jag 
konstatera att det inte finns några positiva 
värden i att denna anläggning realiseras. 
Tvärtom finns det många avsevärt negativa 
effekter. Det leder mig till slutsatsen att en 
etablering av en växthusindustrianläggning 
av detta slag i Höganäs kommun eller på 
tänkt plats kommer att bli ett ödesdigert 
misstag som inte kan tillåtas. Som invånare 
och boende i Strandbaden motsätter jag mig 
med kraft denna plan och efterlyser kommu-
nens respekt för närboendes starka negativa 
reaktion på förslaget.

Olof Wennerberg

Detta är en kortversion av Olof Wennerbergs 
skrivelse till bl a politiker i Höganäs. Hela skri-
velsen finns på www.strandbaden.info.

Tallbackens 
Tennisklubb

spela många matcher. Alla kan vara med. 
Anmälan via hemsidan eller vid anslags-
tavlan.

Under sommaren är klubbstugan 
bemannad under förmiddagarna och där fås 
mer information.

Välkommen till Tallbackens Tennisklubb!

Musik 
på Krapperup

Skånska Kammarorkestern

Midsommarafton: Traditionellt midsommar-
firande med Midsommarlunch kl 12-16.

Njut av mat & dryck på den nya uteserve-
ringen. Öppet dagligen från kl 8.

Premiär för Bistro. Öppet vardagar från kl 16, 
helger kl 12.

19 juni: Premiär för sommarlunch kl 11.30-
15.00.

16 juli: Söndagsbrunch kl 11-15.

Frukostbuffé varje dag kl 8-10.
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Kullatomater AB om planer på att bygga ett 
växthus öster om Dannevangsområdet. 
Mycket i brevet var oklart och en del var fel. 
Styrelsen för byaföreningen har dels försökt 
sprida relevant information om den plane-

Kullatomaters informationsmöte var välbesökt. VD Olle Olofsson stående i mitten på bilden.

rade anläggningen genom Strand-Bulle-
tinen, dels på olika sätt försökt förmå Kulla-
tomater AB att genomföra ett öppet infor-
mationsmöte för att skapa klarhet i vad det 
handlar om. Vid årsmötet gav Kullatomaters 
VD Olle Olofsson oss en liten kort inblick i 
planerna och utlovade ett informationsmöte. 

Detta hölls den 11 maj. Byaföreningen såg till 
att kommunen var representerade genom 
kommunalrådet Ulf Molin. 

Många var där och då särskilt många från 
Dannevangsområdet. Om inte förr så blev 
det nu klart att den planerade växthus-
anläggningen är gigantisk. I ett första skede 
handlar det om åtta hektar. Växthus planeras 
byggas så nära som 10 meter öster om tomt-
gränserna för de fastigheter som ligger 
längst österut på Dannevangsområdet. En 
beväxt jordvall på några meter är tänkt att 
skymma växthusanläggningen. I nuläget har 
dessa boende fri sikt över ett mycket vackert 
landskap. 

På nästa sida återges en förkortad version 
av Olof Wennerbergs skrivelse till politiker 
m fl. Här finns många mycket kritiska åsikter. 
Vid informationsmötet var det mycket tydligt 
att de boende i Dannevangsområdet och 
många därtill delar dessa kritiska åsikter. 
Motståndet från de närboende är kompakt. 
Byaföreningen har i uppgift att stödja våra 
medlemmars intressen och i detta fall då 
främst de boende i närområdet. Det gör vi 
och kommer fortsatt att göra. 

Min förhoppning är att Kullatomater AB 
omprövar placeringen. Det borde finnas mer 
lämpad ”platt” mark, som inte ligger intill ett 
bostadsområde. I annat fall bör kommunen i 
samband med tillståndsprocessen med 
detaljplaner, bygglov, tillstånd för transport-
vägar, m m se till att bygget inte blir av. 

I Kullatomater ABs första brev är Väsby 
Fäladsväg tänkt som transportväg. Det är 
fullständigt orimligt. Väsby Fäladsväg tål inte 
detta, uppfarten till väg 111 tål inte detta 
och väg 111 tål inte detta. En idé om att kom-
munen skulle bekosta en ny transportväg 
verkar inte vara en rimlig prioritering av skat-
temedel. Oavsett om transportvägarna skulle 
lösas kvarstår vår ställning: Nej tack till en 
gigantisk växthusanläggning öster om 
Dannevangsområdet! 

Välkommen till sommarträffen!
Hoppas att vi träffas på byaföreningens 
sommarträff onsdag 12 juli med start kl 17. 
Kommunens naturexpert Richard Åkesson 
berättar om och visar våra växter och djur 
på strand och hed. Innan vi ger oss av ut i 
naturen blir det gott om tillfälle att prata 
”Strandbaden”. Jag berättar kort om vad vi i 
styrelsen håller på med och du ställer frågor 
samt kommer med synpunkter och förslag! 

Calle 
Carl R Hellberg 
Ordförande i Strandbadens Byaförening 

Fortsättning från sid 1.

Årets sommarträff bjuder på mingel med lite att 
äta och dricka. Bilden är från sommarträffen 
2016.

Sommar på Örestrand

VÄSBY FÄLADSVÄG

DANNEVANG

111

111

VALL

VÄXTHUS

UTLASTNINGTJÖRRÖDS 
BY
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Viktor Bergendal är musiker med bas i 
nordvästra Skåne. Viktor med musikerkol-
legor kommer att genomföra två konserter 
på Musikhallen i Krapperup i sommar. 
– Detta är på många sätt två unika projekt 
där oerhört skickliga musiker med stark 
glädje drivs av en passion att göra klassisk 
musik mera lättillgänglig och att få framföra 
den utanför de konventionella scenerna, för-
klarar Viktor.

Den första konserten sker söndag den 18 
juni kl 18 och framförs av nystartade 
Skånska Kammarorkestern som ger ett 
helt skånskt program. L-E Larsson- och 
Edvard Persson-musik framförs med hjälp 
av två solister (trumpet och sång) tillsam-
mans med de sju musikerna i Skånska Kam-
marorkestern.

Den andra Krapperupskonserten blir 
söndag den 25 juni kl 18 och då möter den 
etablerade musikerduon Peter&Viktor 
världspianisten Per Tengstrand för en musi-
kalisk resa från barocken och framåt med lite 
humoristiska inslag däremellan.

www.krapperup.se

Som Strand-Bulletinen redogjort 
för tidigare planerar Kullatomater 
AB en anläggning för tomatodling 
öster om Dannevangsområdet.  
Nedanstående inlägg kommer från 
Olof Wennerberg, boende på 
Väsby Fäladsväg.

Kullatomater AB vill i Strandbaden 
bygga en enorm växthusindustri-
anläggning på 80.000 m² med 
avsikten att över tid öka anlägg-
ningsytan upp emot 300.000 m². 
Utseende. En anläggning av denna 
storlek skulle bli en mycket framträ-
dande störning. Inte bara genom 
den stora ytan utan också genom 
belysningen, formen, färgen och 
reflexerna.
Trafikpåverkan. Den dagliga trafiken 
kommer att bli starkt påverkad i området. 
Utöver all personal, kommer den dagliga 
produktionen att kräva en omfattande last-
bilstrafik. Logistikdepån för lastning och loss-
ning medför långvarigt störande ljud. 
Förlust av odlingsbar mark. Förlusten av 
utmärkt jordbruksmark är förskräckande stor.
Miljöpåverkan. Trafikpåverkan med ökat 
buller, utsläpp och försämrad framkomlighet 
förvärras då mer trafik dras norrut igenom 
tätorten. Uppenbar fara finns för grund-
vattenpåverkan, utsläpp, övergödning av 
vattendrag och hav vid olycka eller dåligt 
skött underhåll. Florapåverkan, spridning av 
tomatplantor utanför anläggningen. 
Utsläppsrisk CO2. Det kommer också att 
transporteras stora mängder CO2. Stora 
volymer av denna dödliga gas ska alltså han-
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innebär sannolikt att alla fastigheter i 
området kommer att drabbas av en avsevärd 
värdeminskning, med personliga konse-
kvenser som följd. 
Förstörd livskvalitet. Val av boplats baseras 
på läge och de kvalitéer man som invånare 
får, med tanke på en säker och givande när-
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Alternativ placering. Ett företag av denna 
storlek och art skall etableras på anlägg-
ningsmark som är avsedd för industridrift 
med etablerade anslutningar till de stora tra-
fiklederna.
Inga nya arbetstillfällen. Företagets behov 
av arbetskraft från Höganäs är uttalat obe-
tydlig, ca 15 av totalt 120 under högsäsong. 
Det mesta arbetet kommer att utföras av per-
sonal från låginkomstländer. 
Slutsats. Som boende i närområdet kan jag 
konstatera att det inte finns några positiva 
värden i att denna anläggning realiseras. 
Tvärtom finns det många avsevärt negativa 
effekter. Det leder mig till slutsatsen att en 
etablering av en växthusindustrianläggning 
av detta slag i Höganäs kommun eller på 
tänkt plats kommer att bli ett ödesdigert 
misstag som inte kan tillåtas. Som invånare 
och boende i Strandbaden motsätter jag mig 
med kraft denna plan och efterlyser kommu-
nens respekt för närboendes starka negativa 
reaktion på förslaget.

Olof Wennerberg

Detta är en kortversion av Olof Wennerbergs 
skrivelse till bl a politiker i Höganäs. Hela skri-
velsen finns på www.strandbaden.info.
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spela många matcher. Alla kan vara med. 
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19 juni: Premiär för sommarlunch kl 11.30-
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B
ild

: S
tr

an
d

b
ad

en
s 

B
ya

fö
re

n
in

g

Kullatomater AB om planer på att bygga ett 
växthus öster om Dannevangsområdet. 
Mycket i brevet var oklart och en del var fel. 
Styrelsen för byaföreningen har dels försökt 
sprida relevant information om den plane-

Kullatomaters informationsmöte var välbesökt. VD Olle Olofsson stående i mitten på bilden.

rade anläggningen genom Strand-Bulle-
tinen, dels på olika sätt försökt förmå Kulla-
tomater AB att genomföra ett öppet infor-
mationsmöte för att skapa klarhet i vad det 
handlar om. Vid årsmötet gav Kullatomaters 
VD Olle Olofsson oss en liten kort inblick i 
planerna och utlovade ett informationsmöte. 

Detta hölls den 11 maj. Byaföreningen såg till 
att kommunen var representerade genom 
kommunalrådet Ulf Molin. 

Många var där och då särskilt många från 
Dannevangsområdet. Om inte förr så blev 
det nu klart att den planerade växthus-
anläggningen är gigantisk. I ett första skede 
handlar det om åtta hektar. Växthus planeras 
byggas så nära som 10 meter öster om tomt-
gränserna för de fastigheter som ligger 
längst österut på Dannevangsområdet. En 
beväxt jordvall på några meter är tänkt att 
skymma växthusanläggningen. I nuläget har 
dessa boende fri sikt över ett mycket vackert 
landskap. 

På nästa sida återges en förkortad version 
av Olof Wennerbergs skrivelse till politiker 
m fl. Här finns många mycket kritiska åsikter. 
Vid informationsmötet var det mycket tydligt 
att de boende i Dannevangsområdet och 
många därtill delar dessa kritiska åsikter. 
Motståndet från de närboende är kompakt. 
Byaföreningen har i uppgift att stödja våra 
medlemmars intressen och i detta fall då 
främst de boende i närområdet. Det gör vi 
och kommer fortsatt att göra. 

Min förhoppning är att Kullatomater AB 
omprövar placeringen. Det borde finnas mer 
lämpad ”platt” mark, som inte ligger intill ett 
bostadsområde. I annat fall bör kommunen i 
samband med tillståndsprocessen med 
detaljplaner, bygglov, tillstånd för transport-
vägar, m m se till att bygget inte blir av. 

I Kullatomater ABs första brev är Väsby 
Fäladsväg tänkt som transportväg. Det är 
fullständigt orimligt. Väsby Fäladsväg tål inte 
detta, uppfarten till väg 111 tål inte detta 
och väg 111 tål inte detta. En idé om att kom-
munen skulle bekosta en ny transportväg 
verkar inte vara en rimlig prioritering av skat-
temedel. Oavsett om transportvägarna skulle 
lösas kvarstår vår ställning: Nej tack till en 
gigantisk växthusanläggning öster om 
Dannevangsområdet! 

Välkommen till sommarträffen!
Hoppas att vi träffas på byaföreningens 
sommarträff onsdag 12 juli med start kl 17. 
Kommunens naturexpert Richard Åkesson 
berättar om och visar våra växter och djur 
på strand och hed. Innan vi ger oss av ut i 
naturen blir det gott om tillfälle att prata 
”Strandbaden”. Jag berättar kort om vad vi i 
styrelsen håller på med och du ställer frågor 
samt kommer med synpunkter och förslag! 

Calle 
Carl R Hellberg 
Ordförande i Strandbadens Byaförening 

Fortsättning från sid 1.

Årets sommarträff bjuder på mingel med lite att 
äta och dricka. Bilden är från sommarträffen 
2016.

Sommar på Örestrand
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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Nyhamnsläge

Alla dagar kl 8-21
Maj-september

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

Strömstadsgatan 4
Tel 042-34 00 76
www.orestrand.se
Följ oss på Facebook

• Hotell • Restaurang 
• Konferens • Camping 

Du är väl med 
i Strandbadens Byaförening?

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år 
och hushåll (bankgiro 5559-7306). 

Du kan också swisha till 123-562 54 47. 
Ange namn och adress.

Skriv gärna in dina medlemsuppgifter på 
byaföreningens hemsida.

        STRANDBADENS 
        BYAFÖRENING               
        www.strandbaden.info

        info@strandbaden.info

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

oftare än den tryckta versionen. Skicka din 
e-postadress till info@strandbaden.info 
så kommer bulletinen direkt i din mejlbox. 

Sommarträff 
och exkursion
med kommun-
ekologen

Den 12 juli är det återigen dags för Strandbadens Sommarträff – ett återkom-
mande evenemang varje sommar som ger möjlighet även för alla sommar-
gäster att träffas och få lite information om vad som händer i byn.

På årets träff kommer Höganäs kommuns 
ekolog Richard Åkesson (bilden) att berätta 
om växter och djur på stranden och heden. 
Efter lite Strandbaden-info bjuder Strand-
badens Byaförening på mingel med lite att 
äta och dricka. 
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Midsommarfirande på Lärkan

Tack!
Tack till alla som den 8 april hjälpte till med 
strandstädningen. Många förenade nytta 
med nöje och hade ett par trevliga förmid-
dagstimmar med avslutande korvgrillning.  

Tack till alla i styrelsen för året som gått 
och för att ni vid ett välbesökt årsmöte den 
5 april lät er omväljas för nya goda insatser. 

I anslutning till årsmötet fick vi information 
om framtiden för Margreteberg och Öre-
strand. 

Margreteberg har köpts av Höganäs 
kommun och kommer att användas för till-
fälligt boende. Den nyare delen togs i 
anspråk för boende i början av maj medan 
övriga delar renoveras. På sikt hoppas jag att 
det åter blir en turistanläggning med res-
taurang och hotell. 

Planerna för Örestrand är att man ska fort-
sätta att utveckla verksamheterna med res-
taurang, hotell, camping, förskola, m m. 
Annexet utnyttjas nu som HVB-hem. Avtalet 
med Höganäs kommun sträcker sig fram till 
siste augusti. Planen är att man därefter ska 
fortsätta att bedriva ett HVB-hem med ung-
domar från olika kommuner. Integration är 
ett viktigt ledord i den verksamheten. 

Nej tack! 
I månadsskiftet september/oktober fick en 
del boende på Drivhusvägen ett brev från 

av Stina Blad. Eva Almér svarar som vanligt 
för sången. 

Dagen avslutas med brännbollscup på fot-
bollsplanen omkring kl 16. 

Byaföreningen står som ansvariga. 
Glöm inte att ta med blommor och grönt! 

Därefter tar Richard med oss på en exkur-
sion på stranden och heden. 

Vi ses i kyrkan på Örestrand onsdag 12 juli 
kl 17. Varmt välkomna!

På midsommarafton blir det sedvanligt 
firande på Lärkan i Dannevangsområdet. 

Kl 10 samlas vi för att gemensamt klä och 
resa stången. Det är viktigt att många hjälps 
åt med detta. Ta med blommor och grönt! 

Kl 14 blir det dans och lekar under ledning 

Hur vill du 
att Stationstorget 

ska se ut?
Höganäs kommun har avsatt en miljon 
kronor i nästa års budget till Stationstorget, 
dvs platsen norr om gamla stationshuset som 
brukar användas till bland annat försäljning 
av jordgubbar.

Strandbadens Byaförening kommer att 
tillsammans med kommunen ta fram förslag 
till den kommande upprustningen av 
platsen. 

Vill du vara med i det arbetet eller har du 
idéer om hur platsen kan se ut och användas? 
Ska det finnas plats för försäljning? Ska det 
vara en trevlig rastplats på den gamla per-
rongen? Kanske plats för en kiosk? 

 Hör av dig till Jan Jurkiwicz, 
janne.jz54@gmail.com, 070-554 30 76 eller till 
Ragnar Falck, ragnar.falck@falcks.eu, 
070-524 80 54 med dina idéer senast den 
första augusti. 

Hundrastplats 
på ängen

  Det har inkommit önske- 
  mål till byaföreningen om  
  en rastplats för hundar på  
  ängen vid lekplatsen i 

Dannevangsområdet. För att kunna gå 
vidare till kommunen med önskemålet 
behöver byaföreningen veta hur stort 
intresset är.

Är du intresserad av att det anläggs en 
rastplats för hundar på ängen ombeds du ta 
kontakt med Monica Berg, 
monica.sigurd@hotmail.com, 0705-34 37 49.

På söndag den 10 september kl 13-16 är det återigen dags 
för Strandbadens Skördefest med temat ”smaka på det nära” på Örestrand.

Info och platsbokning: Jan Jurkiwicz, janne.jz54@gmail.com, 070-554 30 76

Fortsättning på nästa sida.

Delar av ”städpatrullen” pustar ut efter en väl 
genomförd strandstädning.

OBS! Fram till 30 juni kan du lämna förslag på vad du tycker kommunen ska göra i Strandbaden. www.hoganas.se/op
Mer info finns på www.strandbaden.info 




