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JoTo – ETT FÖRETAG I STRANDBADEN

Leif Bogren 
12 maj 1943–17 september 2021

Leif var hedersmedlem nummer ett i Strand-
badens Byaförening. Detta var väldigt lämp-
ligt eftersom Leif var en första klassens 
hedersman! 

Leif växte upp i sina föräldrars hus på 
Kulla gatan 175, övertog sedan huset, byggde 
om det och gjorde det till sitt. Leif gifte sig 
med Doris 1967 och tillsammans uppfost-
rade de tre barn, Susanne, Mikael och 
 Katarina. Leifs mor Elsa Bogren, som flyttade 
till Kullagatan 194, var också en känd profil i 
Strandbaden. 

Leif har bott i Strandbaden, i samma hus, i 
hela sitt liv. Han var hemmakär. Strand-
badens historia levde i hög grad hos Leif. 

Han och Doris hade därför mycket fakta och 
många minnen att berätta för oss som gärna 
hörde på! Leif blev också bekant med väldigt 
många i Kullabygden genom sin elfirma 
Kulla-El. Vi var många som anlitade Leif och 
anförtrodde våra elinstallationer till Leif, som 
alltid gjorde ett gott arbete och med ett 
glatt humör. 

Leif var också aktiv i Strandbadens Byaför-
ening (eller Strandbadens Intresseförening 
som den hette på den tiden), där han under 
flera år var revisor. Hans arbete för Strand-
baden uppskattades så mycket att han blev 
byaföreningens första hedersmedlem. 

Som nära grannar gladdes vi åt de prat-
stunder vi ofta fick när Leif och Doris var ute 
och promenerade och tittade in till mor Elsa. 
Vi fick alltid en trevlig stund och gladdes åt 
den lilla glimten i ögat hos Leif.

 På senare tid drabbades Leif av sjukdom 
som satte ner vitaliteten, men Leif fortsatte 
att glädja oss med sin glimt i ögonen! 

Familjen har alltid varit väldigt viktig för 
Leif och innan han somnade in för gott på 
Ängelholms sjukhus var han noga med att 
fira Doris och hans 54:e bröllopsdag tillsam-
mans med familjen. 

Berto Lindbom, Särögatan 2

Gilla Strandbaden!
• Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög. 195 kr
• Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och 
   metallfäste. 650 kr
• Flagga 200 x 120 cm. 625 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:
info@strandbaden.info



Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se
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ALLT INOM GLASARBETEN
Bilglas - Plexiglas - Tavelinramning - Glasreparationer - Isolerglas

Solfilm - Spegelglas - Stöldskyddsmärkning

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

Norrehus (Tjörröd 7:14) på Dannevangs-
vägen 2/Kullagatan 230 var den första 
fastig heten som styckades av från Gustaf 
 Jönssons mark i Strandbaden öster om 
landsvägen mellan Höganäs och Mölle. Den 
27 juli 1909 anhöll systrarna Selma och 
Alma Norén om att deras köp av ”19 ar 80 
kvadratmeter [1.980 kvm] ... avsöndrad jord, 
med därå uppförda byggnader, föreslaget att 
betecknas ”Norrehus No.1” skulle fastställas av 
lantmäteriet. 

Systrarna hade undertecknat köpeavtalet 
med Gustaf Jönsson samma dag och köpe-
skillingen var 1.200 kr. Norrehus var det 
första huset på det område som senare kom 
att kallas Dannevang*.

Det andra huset som uppfördes var Villa 
Svea på Dannevangsvägen 10 (Tjörröd 
7:15). Gerda Jacoby sålde marken (21.000 
kvm) den 22 november 1910 för 2.000 kr till 
vågmästare Nils Persson Engström, som 
flyttade in med hustrun Gurli Wilhelmina 
och dottern Elsa Viola. Familjen flyttade 
från fastigheten 1914.

Bagarmästare Johan Hult lät uppföra 
Sommarhem No 1 på Hults väg 9 (Tjörröd 

På bilden från omkring 
1918 står Anna Hult (vid 
barnvagnen) och Johan 
Hult tillsammans med 
barnen Willio (i vagnen), 
Ella och Hagvin.

Är detta det äldsta kända 
fotot från Dannevang?

Bild från Lars Ahlkvist.

Den första bebyggelsen på Dannevang
7:21 / 7:130) åren 1915-1916. Detta är troligen 
det tredje huset som uppfördes på Danne-
vangsområdet.

Nu behöver vi din hjälp att fortsätta berät-
telsen. Bor du i ett hus på Dannevang byggt 
före 1946 får du gärna höra av dig till Ragnar 
Falck, ragnar.falck@falcks.eu, 070-524 80 54.

Ambitionen är att ge ut ett nytt häfte i 
serien om Det Gamla Strandbaden till 
nästa årsmöte i Strandbadens Byaförening 
i april 2022.

Det föregående häftet 
i serien gavs ut till års-
mötet 1 augusti 2021 
och handlar bland annat 
om hur bebyggelsen i 
Kullens Havsbad växte 
fram.

Samtliga skrifter finns 
att läsa på www.strand-
baden.info under rub-
riken Det Gamla Strandbaden.

*Egentligen ligger fastigheterna längs Kullagatan 
inte på det ursprungliga Dannevang som ägdes av 
familjen Jacoby. I detta sammanhang låter vi emel-
lertid fastigheterna tillhöra samma område.

Är ditt hus med på kartan?
Byggnadsplanen över Dannevang på bilden 
ovan är från 1946 och visar ett 30-tal fastig-
heter med någon form av bebyggelse. 
Känner du till något om fastigheterna får du 
gärna höra av dig med fakta, berättelser, 
bilder, ritningar etc som du vill dela med dig 
av i Det Gamla Strandbaden till Ragnar 
Falck, ragnar.falck@falcks.eu, 070-524 80 54.

Bagarmästare 
Johan Hult drev 
Hults Bageri på 
Allégatan 8 i 
Höganäs. Vad 
fick honom att bli 
den tredje att 
bygga ett hus på 
Dannevang, som 
1915 var ett helt 
öde område så 
när som på 
Norre hus och Villa Svea?

Tiden går fort. År 2021 går in på sluttampen 
och 2022 närmar sig. Detta är årets sista 
tryckta Strand-Bulletinen. Vi väljer att ge ut 
den tidigare än vanligt, för att få med 
inbjudan till och information om den kom-
mande julmarknaden på Örestrand.

NSR återvinningsanläggning
NSR har vid mark- och miljödomstolen 
ansökt om fortsatt och utökad avfallsverk-
samhet. Det är bra att verksamheten blir 
granskad. Byaföreningen lämnade i början 
av oktober synpunkter på denna tillstånds-
ansökan. 

Mer övergripande anser vi att denna typ 
av återvinningsanläggning bör placeras 
långt från bostadsbebyggelse. Vi är mycket 
oroade av att anläggningen tar emot och 
planerar för allt större mängder avfall, sär-
skilt då allt mer avfall kommer från olika 
typer av industriell verksamhet. Det verkar 
konstigt att kommunens reningsverk inte 
längre ska ta emot lakvatten och vi är mycket 
oroliga om vatten kommer att ledas ut i Mar-
gretebergsbäcken. Våra oroliga synpunkter 
handlar även om trafik, lukt, buller, damning 
och nedskräpning samt estetik.

Örestrand och Margreteberg
Boendet för nyanlända avslutades i sep-
tember. Byaföreningen har på olika sätt varit 
i dialog med kommunledningen om anlägg-
ningarnas framtid. Vi vill att båda anlägg-
ningarna liksom tidigare ska användas för 
turistverksamhet. Det är också kommu-
nens ambition och man arbetar med att hitta 
lösningar för detta. Ett problem är 
Örestrands annex, som är i dåligt skick.

Byaråd
I mitten av oktober var Janne Jurkiewicz 
och jag med på ett byarådsmöte. Byarådet 
består av representanter för alla kommunens 
byaföreningar och kommunen. Kommunen 
representerades av kommunalråden Peter 
Schölander och Ulf Molin samt ett antal 
utvalda tjänstemän. En viktig fråga gällde 
dialogen mellan byaföreningarna och kom-
munen. En del fungerar bra medan annat 
fungerar dåligt. Byaföreningarna poäng-
terade vikten av att företrädare för kom-
munen i ökad utsträckning vänder sig till 
byaföreningarna, så fort byarna är berörda. 
Kommunen bör i högre grad ta tillvara den 
kunskap och de synpunkter som byafören-
ingarna har. 

En annan för oss viktig fråga gäller väg 
111. Det handlar dels om behovet av en ny 
väg öster om Strandbaden och Nyhamns-
läge, dels om behovet av förbättringar av 
nuvarande väg. Ett steg i rätt riktning är att 
bilda en gemensam trafikgrupp där berörda 
byaföreningar och kommunen arbetar till-
sammans. 

Byaföreningen har länge verkat för en 
cykelväg från Dannevangsområdet till 
Nyhamnsläge till sin helhet öster om nuva-
rande väg 111. I samband med planeringen 

av ett nytt bostadsområde på fd handels-
trädgården, har denna fråga blivit aktuell 
igen och har därmed kommit en liten bit när-
mare en lösning. Vi hoppas att detta snart får 
en lösning!

Strandbadens Julmarknad
Förberedelserna för vår julmarknad sön-
dagen den 21 november kl 14-17 är i full 
gång. I år väljer vi att genomföra denna i 
samverkan med Åsa Adenborg på Tea 
Room Kullaberg. Hoppas vi ses där!

Julgran
I år kommer kommunen att tilldela en jul-
gran till Stationstorget i Strandbaden. 
Skönt att vi slapp det destruktiva strul som 
var förra året. Julgranen sätts upp och tänds 
lagom till julmarknaden.

Strandstädning
Lördagen den 2 april kl 10-12 blir det 
strandstädning. Efter väl utfört arbete 
grillar vi korv. Tack till alla er som efter hand 
plockar skräp utmed kuststräckan genom 
Strandbaden. Boka in 2 april redan nu!

Årsmöte
Årsmöte är planerat till söndagen den 10 
april kl 13. Hoppas att detta är en dag och 
tid som passar många. Boka in 10 april redan 
nu!

Medlemsavgift
För oss som driver byaföreningens frågor är 
det av stor vikt att medlemsandelen är hög. 
Ju fler medlemmar desto starkare är vi i dia-
loger med kommunen, myndigheter och 
organisationer. 

Byaföreningen får ibland frågan om man 
redan har betalt för året. Den frågan besvarar 
vi gärna. En del tycker att vi är något tjatiga 
om att påminna om betalning. Det vill vi 
helst inte vara. Det bästa vore om alla nu i 
slutet av året betalar för det kommande året 
2022. Om alla gör det slipper vi bli tjatiga. 
OBS att de som är med på det treåriga 
el avtalet med Dalakraft redan har betalt 
även för 2022.

Gott slut på 2021!
Calle
Carl R Hellberg
Ordförande, Strandbadens Byaförening

Från 21 till 22! HÄNT I STRAND-
BADEN 2021

Sommar-Tjollen öppnar 
på Margreteberg, Beach 
Room, Beach Camp och 
Tea Room Kullaberg intar 
gamla Örestrand och byns 
50-kampanj kör igång.

Boka in era gäster  
på Beach Room

Destination Strandbaden erbjuder alla 
medlemmar i Strandbadens Byaförening 
10 procents rabatt på hotellrummen. Det 
finns också ett jul- och nyårserbjudande:

Julhelgen, 23-27 december, 4 nätter i dub-
belrum, 2 500 kr.

Nyårshelgen,  30 december-2 januari, 
3 nätter i dubbelrum, 1 875 kr.

För extrabädd tillkommer 175 kr per natt.

På samtliga rum finns dusch och toalett, vat-
tenkokare, te, kaffe, kylskåp.

Under helgerna kommer receptionen endast 
vara öppen för incheckning.

Rummen kommer att städas efter utcheck-
ning.

Boka via  
booking@destinationstrandbaden.com
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Vi på Dalakraft är stolta över att vara

JoTo – ETT FÖRETAG I STRANDBADEN

Leif Bogren 
12 maj 1943–17 september 2021

Leif var hedersmedlem nummer ett i Strand-
badens Byaförening. Detta var väldigt lämp-
ligt eftersom Leif var en första klassens 
hedersman! 

Leif växte upp i sina föräldrars hus på 
Kulla gatan 175, övertog sedan huset, byggde 
om det och gjorde det till sitt. Leif gifte sig 
med Doris 1967 och tillsammans uppfost-
rade de tre barn, Susanne, Mikael och 
 Katarina. Leifs mor Elsa Bogren, som flyttade 
till Kullagatan 194, var också en känd profil i 
Strandbaden. 

Leif har bott i Strandbaden, i samma hus, i 
hela sitt liv. Han var hemmakär. Strand-
badens historia levde i hög grad hos Leif. 

Han och Doris hade därför mycket fakta och 
många minnen att berätta för oss som gärna 
hörde på! Leif blev också bekant med väldigt 
många i Kullabygden genom sin elfirma 
Kulla-El. Vi var många som anlitade Leif och 
anförtrodde våra elinstallationer till Leif, som 
alltid gjorde ett gott arbete och med ett 
glatt humör. 

Leif var också aktiv i Strandbadens Byaför-
ening (eller Strandbadens Intresseförening 
som den hette på den tiden), där han under 
flera år var revisor. Hans arbete för Strand-
baden uppskattades så mycket att han blev 
byaföreningens första hedersmedlem. 

Som nära grannar gladdes vi åt de prat-
stunder vi ofta fick när Leif och Doris var ute 
och promenerade och tittade in till mor Elsa. 
Vi fick alltid en trevlig stund och gladdes åt 
den lilla glimten i ögat hos Leif.

 På senare tid drabbades Leif av sjukdom 
som satte ner vitaliteten, men Leif fortsatte 
att glädja oss med sin glimt i ögonen! 

Familjen har alltid varit väldigt viktig för 
Leif och innan han somnade in för gott på 
Ängelholms sjukhus var han noga med att 
fira Doris och hans 54:e bröllopsdag tillsam-
mans med familjen. 

Berto Lindbom, Särögatan 2

Gilla Strandbaden!
• Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög. 195 kr
• Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och 
   metallfäste. 650 kr
• Flagga 200 x 120 cm. 625 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:
info@strandbaden.info




