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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. 

Lyckat midsommarfirande 
och sommarträff
Tack till Eva Almér, Stina Blad, Jerry 
Melliander och Svenn Floer som gjorde att 
midsommarfirandet på Lärkan blev så upp-
skattat av så många!

Tack till alla som var med och bidrog till ett 
trevligt sommarträff 12 juli med nyttigt infor-
mationsutbyte, gott att äta samt inte minst 
berättelsen av Höganäs kommuns ekolog 
Richard Åkesson om den nya naturvårds-
planen och vår fantastiska natur. 

Väg 111 genom Strandbaden
Strandbadens Byaförening har länge 
verkat för en ny väg 111 öster om Strand-
baden. Beslut om en ny översiktsplan 
”ÖP2030” är framskjutet tills efter valet nästa 
höst. Kommunen kommer inom kort att till-
sätta ett antal arbetsgrupper där byafören-
ingarna i kommunen kommer att kunna 
medverka. Här kommer vi att envist fram-
hålla: Låt den nya väg 111 gå utom såväl 
Strandbaden som Nyhamnsläge utan 
några etappvisa småsnuttar! Vi vill inte ha 
en barriär mellan Strandbaden och skolor, fri-
tidshem, idrottsplats, m m i Nyhamnsläge.

Det är dags att fatta beslut och det är dags 
att börja bygga. ”Alla” vet att trafiksitua-
tionen på nuvarande väg 111 är ohållbar.

Som en del i arbetet med en ny översikts-
plan inbjöds kommunens invånare i maj-juni 
att komma med förslag. Synpunkter skulle 
lämnas på en dialogkarta på kommunens 
hemsida. I en digital Strand-Bulletinen upp-
manade vi om medverkan. Glädjande att de 
boende i Strandbaden tillhörde de mest fli-
tiga i kommunen. Jag tror att de flesta hade 
synpunkter på såväl nuvarande som ny väg 
111. Tack!

Nej till växthus
Det var nog också många som uttryckte sitt 
nej till en gigantisk växthusindustrianlägg-
ning öster om Dannevangsområdet. Här 
finns ett kompakt motstånd från oss i Strand-
baden. 

Kullatomater ABs förhandsansökan om 
bygglov skulle ha behandlats av Byggnads-
nämnden i Höganäs 24 augusti, men 
ansökan drogs tillbaka av företaget. Enligt 
uppgift ska Kullatomater återkomma med en 
ny ansökan senare i höst och då komplet-
terad med en mer specificerad energilösning. 

Strandbadens Byaförening har i uppgift att 
stödja medlemmarnas intressen och i fallet 
med förslag till tomatodling då främst de 
boende i närområdet. Motståndet från de 
boende i Dannevangsområdet är kompakt. 
Detta motstånd måste respekteras. Bya-
föreningen har lämnat yttrande till Bygglovs-
avdelningen. Yttrandet avslutas med att 
Kullatomater AB omgående bör uppmanas 
att söka efter annan placering. Det borde 
finnas mer lämpad ”platt” mark, som inte 
ligger intill ett bostadsområde och där det 
finns etablerade transportvägar. I annat fall 
bör kommunen i samband med tillstånds-
processen med detaljplaner, bygglov, till-
stånd för transportvägar, m m se till att 
bygget inte blir av. 

Skrivelser till Trafikverket,
Länsstyrelsen och kommunen
Strandbadens Byaförening har lämnat en 
skrivelse till Trafikverket om förbättringar av 
nuvarande väg 111 (läs mer på www.strand-
baden.info). Det behövs omgående ett 
omfattande åtgärdsprogram med fler över-

gångsställen, bättre busshållplatser, fart-
begränsningar, omkörningsförbud, m m.
Byaföreningen har även uppmanat Trafik-
verket att sätta upp hastighetsskyltar med 
”DIN FART” på väg 111. Vi kan väl börja med 
att själva hålla högst 50 på väg 111. Tänk 
också på att högsta hastighet i våra bostads-
områden är 30. OBS att detta är högsta has-
tighet.

Strandbadens Byaförening har även lämnat 
en skrivelse till Länsstyrelsens naturvårds-
enhet och Höganäs kommun (läs mer på 
www.strandbaden.info). Denna gäller regler 
och skyltning utmed kuststräckan i Strand-
baden. Det är nödvändigt med en enhetlig-
het och tydlighet i regler och skyltning om 
cykling, hundar, eldning, camping, ridning, 
m m. Cykling är tillåten på Böljegatan. I 
övrigt borde den vara förbjuden utmed 
Kullaledens sträckning. Förbud mot lösa 
hundar borde gälla hela kuststräckan. På 
Ören borde gälla beträdnadsförbud under 
häckningsperioden. 

Strandbadens Julmarknad är planerad till 
söndagen den 26 november. Det ser vi fram 
emot!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Från sommar till höst

Skördefesten 
inställd

Denna höst blir det tyvärr ingen skördefest 
på temat ”Smaka på det nära”. Alltför få 
utställare har visat intresse, delvis på grund 
av att andra evenemang har tillkommit i 
bygden samma dag. Byaföreningens tanke är 
att göra en omprofilering och återkomma 
nästa höst.

Stationstorget rustas upp
Höganäs kommun har i budgeten för nästa 
år avsatt en miljon kronor för upprustning av 
Stationstorget, norr om Strandbadens 
gamla stationshus. 

I föregående Strand-Bulletinen ställde vi 
frågan ”Hur vill du att Stationstorget ska se 
ut?” Ingen har visat intresse av att vara med i 
planeringsarbetet och ingen har lämnat idéer 
om hur platsen kan se ut och hur den ska 
användas. 

Från Strandbadens Byaförening kommer 
Janne Jurkiwicz och Ragnar Falck att med-
verka i planeringsarbetet, som sker nu i höst. 
Vill du medverka? Har du idéer? Skicka ett 
mejl till info@strandbaden.info.

Ingen hundrastgård
I föregående Strand-Bulletinen frågade vi 
om intresset av att det anläggs en hundrast-
gård på ängen i Dannevangsområdet. Den 
frågan visade minst sagt ett ljumt intresse – 
tre för och två emot. Den frågan kommer 
byaföreningen inte att driva vidare.

Strand-Bulletinen

Redaktion 
Strandbadens Byaförening, info@strandbaden.info
Produktion
Falcks Publishing AB, 070-524 80 54, info@falcks.eu

Ska det vara så svårt?
Det finns några självklara regler som om de följs ökar trivseln och säkerheten betydligt. 
Strand-Bulletinen har från flera håll denna sommar fått rapporter om hundbajs på stränder 
och gångvägar samt om fortkörning på våra gator och vägar. Bättre kan vi väl?

Strandbaden-
borna var 
mycket duktiga 
att lämna syn-
punkter på kom-
munens dialog-
karta. Resultatet 
kommer att 
redovisas på 
kommunens 
hemsida i höst.



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

Lyckat midsommarfirande på Lärkan

På midsommaraftons förmiddag var det dags 
att plocka blommor till midsommarstången. 
Jerry Melliander och Svenn Floer såg till att 
barnen kom ut på ängarna och fick blomster 
med sig till stången. Byaföreningen vill rikta 
ett stort tack till alla ”blomplockare” och 
framförallt till Svenn som i år körde vagnen 
för sista gången. Till nästa år behöver vi nya 
krafter.

Liksom tidigare år var det välfyllt på Lärkan, med dans, lekar och picknick. Stina Blad och Eva 
Almér höll som vanligt i underhållningen med lekar, sång och musik. Ett varmt tack från bya-
föreningen för ert stora engagemang. 

Midsommarstämning över Väsby Fäladsväg. Klockan åtta på midsommaraftons morgon ringlade sig kön ut till Ellagårdens Bär på jakt efter de sista 
hett eftertraktade jordgubbarna.

Ett femtiotal strandbadenbor – med god blandning av fritids- och åretruntboende – lyssnade 
på kommunens ekolog Richard Åkesson (i blå tröja på bilderna) vid årets sommarträff på 
Örestrand den 12 juli. Efter trevligt mingel med lite mat och dryck deltog ett trettiotal i den 
avslutande exkursionen på fäladen. Så många fina växter vi har! Dessa ska vi vara rädda om!

Populär sommarträff med mingel
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Lyckat midsommarfirande 
och sommarträff
Tack till Eva Almér, Stina Blad, Jerry 
Melliander och Svenn Floer som gjorde att 
midsommarfirandet på Lärkan blev så upp-
skattat av så många!

Tack till alla som var med och bidrog till ett 
trevligt sommarträff 12 juli med nyttigt infor-
mationsutbyte, gott att äta samt inte minst 
berättelsen av Höganäs kommuns ekolog 
Richard Åkesson om den nya naturvårds-
planen och vår fantastiska natur. 

Väg 111 genom Strandbaden
Strandbadens Byaförening har länge 
verkat för en ny väg 111 öster om Strand-
baden. Beslut om en ny översiktsplan 
”ÖP2030” är framskjutet tills efter valet nästa 
höst. Kommunen kommer inom kort att till-
sätta ett antal arbetsgrupper där byafören-
ingarna i kommunen kommer att kunna 
medverka. Här kommer vi att envist fram-
hålla: Låt den nya väg 111 gå utom såväl 
Strandbaden som Nyhamnsläge utan 
några etappvisa småsnuttar! Vi vill inte ha 
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tidshem, idrottsplats, m m i Nyhamnsläge.

Det är dags att fatta beslut och det är dags 
att börja bygga. ”Alla” vet att trafiksitua-
tionen på nuvarande väg 111 är ohållbar.

Som en del i arbetet med en ny översikts-
plan inbjöds kommunens invånare i maj-juni 
att komma med förslag. Synpunkter skulle 
lämnas på en dialogkarta på kommunens 
hemsida. I en digital Strand-Bulletinen upp-
manade vi om medverkan. Glädjande att de 
boende i Strandbaden tillhörde de mest fli-
tiga i kommunen. Jag tror att de flesta hade 
synpunkter på såväl nuvarande som ny väg 
111. Tack!

Nej till växthus
Det var nog också många som uttryckte sitt 
nej till en gigantisk växthusindustrianlägg-
ning öster om Dannevangsområdet. Här 
finns ett kompakt motstånd från oss i Strand-
baden. 

Kullatomater ABs förhandsansökan om 
bygglov skulle ha behandlats av Byggnads-
nämnden i Höganäs 24 augusti, men 
ansökan drogs tillbaka av företaget. Enligt 
uppgift ska Kullatomater återkomma med en 
ny ansökan senare i höst och då komplet-
terad med en mer specificerad energilösning. 

Strandbadens Byaförening har i uppgift att 
stödja medlemmarnas intressen och i fallet 
med förslag till tomatodling då främst de 
boende i närområdet. Motståndet från de 
boende i Dannevangsområdet är kompakt. 
Detta motstånd måste respekteras. Bya-
föreningen har lämnat yttrande till Bygglovs-
avdelningen. Yttrandet avslutas med att 
Kullatomater AB omgående bör uppmanas 
att söka efter annan placering. Det borde 
finnas mer lämpad ”platt” mark, som inte 
ligger intill ett bostadsområde och där det 
finns etablerade transportvägar. I annat fall 
bör kommunen i samband med tillstånds-
processen med detaljplaner, bygglov, till-
stånd för transportvägar, m m se till att 
bygget inte blir av. 

Skrivelser till Trafikverket,
Länsstyrelsen och kommunen
Strandbadens Byaförening har lämnat en 
skrivelse till Trafikverket om förbättringar av 
nuvarande väg 111 (läs mer på www.strand-
baden.info). Det behövs omgående ett 
omfattande åtgärdsprogram med fler över-

gångsställen, bättre busshållplatser, fart-
begränsningar, omkörningsförbud, m m.
Byaföreningen har även uppmanat Trafik-
verket att sätta upp hastighetsskyltar med 
”DIN FART” på väg 111. Vi kan väl börja med 
att själva hålla högst 50 på väg 111. Tänk 
också på att högsta hastighet i våra bostads-
områden är 30. OBS att detta är högsta has-
tighet.

Strandbadens Byaförening har även lämnat 
en skrivelse till Länsstyrelsens naturvårds-
enhet och Höganäs kommun (läs mer på 
www.strandbaden.info). Denna gäller regler 
och skyltning utmed kuststräckan i Strand-
baden. Det är nödvändigt med en enhetlig-
het och tydlighet i regler och skyltning om 
cykling, hundar, eldning, camping, ridning, 
m m. Cykling är tillåten på Böljegatan. I 
övrigt borde den vara förbjuden utmed 
Kullaledens sträckning. Förbud mot lösa 
hundar borde gälla hela kuststräckan. På 
Ören borde gälla beträdnadsförbud under 
häckningsperioden. 

Strandbadens Julmarknad är planerad till 
söndagen den 26 november. Det ser vi fram 
emot!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Från sommar till höst

Skördefesten 
inställd

Denna höst blir det tyvärr ingen skördefest 
på temat ”Smaka på det nära”. Alltför få 
utställare har visat intresse, delvis på grund 
av att andra evenemang har tillkommit i 
bygden samma dag. Byaföreningens tanke är 
att göra en omprofilering och återkomma 
nästa höst.

Stationstorget rustas upp
Höganäs kommun har i budgeten för nästa 
år avsatt en miljon kronor för upprustning av 
Stationstorget, norr om Strandbadens 
gamla stationshus. 

I föregående Strand-Bulletinen ställde vi 
frågan ”Hur vill du att Stationstorget ska se 
ut?” Ingen har visat intresse av att vara med i 
planeringsarbetet och ingen har lämnat idéer 
om hur platsen kan se ut och hur den ska 
användas. 

Från Strandbadens Byaförening kommer 
Janne Jurkiwicz och Ragnar Falck att med-
verka i planeringsarbetet, som sker nu i höst. 
Vill du medverka? Har du idéer? Skicka ett 
mejl till info@strandbaden.info.

Ingen hundrastgård
I föregående Strand-Bulletinen frågade vi 
om intresset av att det anläggs en hundrast-
gård på ängen i Dannevangsområdet. Den 
frågan visade minst sagt ett ljumt intresse – 
tre för och två emot. Den frågan kommer 
byaföreningen inte att driva vidare.
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Produktion
Falcks Publishing AB, 070-524 80 54, info@falcks.eu

Ska det vara så svårt?
Det finns några självklara regler som om de följs ökar trivseln och säkerheten betydligt. 
Strand-Bulletinen har från flera håll denna sommar fått rapporter om hundbajs på stränder 
och gångvägar samt om fortkörning på våra gator och vägar. Bättre kan vi väl?

Strandbaden-
borna var 
mycket duktiga 
att lämna syn-
punkter på kom-
munens dialog-
karta. Resultatet 
kommer att 
redovisas på 
kommunens 
hemsida i höst.




