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Sagt i Strandbaden...

Föreningen vill att östra delen av Strand-
baden knyts ihop med Nyhamnsläge de 
hundratalet meter som saknas norr om 
Dannevang. På så sätt slipper alla skolbarn 
på östra sidan väg 111 riskera livet flera 
gånger om dagen. Vad tycker du om det? 

Vi tycker det verkar vara en bra lösning. Även de 
som bor på Krapperupsvägen längs den aktuella 
sträckan skulle nog uppskatta en cykelväg.

Vilka förändringar och åtgärder skulle du 
önska på befintliga väg 111?

En bättre markering av korsande cykelbana på 
tvärgatorna till väg 111 i södra Strandbaden. Det 
är viktigt att det tydligt framgår för alla att det 
går en cykelbana där och även cyklisterna borde 
varnas för korsande biltrafik. För allas säkerhet är 
det bra att skapa god sikt i korsningarna genom 
att hålla häckar och buskar på rätt nivå. Sedan vi 
flyttade hit för 20 år sedan har trafiken bara ökat, 
men vi tycker att dämpningen av hastigheten 
med hjälp av refuger verkar fungera bra.

Vilka evenemang/aktiviteter tycker du att 
föreningen ska anordna?

Strandbaden har med sitt utsträckta läge och 
avsaknad av hamn ingen naturlig samlingsplats. 
Gungorna vid heden skulle kunna bli en sådan 
och vi kommer ihåg kiosken som låg där tidi-
gare. Man skulle kunna ha träffar med brännboll-
spel, kubb eller strandfest. Roligt att man pla-
nerar anlägga vindskydd, grillplats och ute-
klassrum i området i samband med Kullaleden.

Vid föreningens årsmöten är medelåldern 
relativt hög. Vad tror du vi kan göra för yngre 
och barnfamiljer så att de närvarar?

Man skulle kunna kombinera årsmötet med 
någon typ av familjeaktivitet. Till exempel skulle 
man kunna ha hattparad, talangjakt eller så 
skulle barn kunna få uppträda eller visa upp 
alster som de skapat. En skaparverkstad för 
barnen i angränsande rum skulle ge föräldrar 
möjlighet att närvara vid årsmötet samtidigt 
som barnen leker alldeles i närheten. 

Vad vill du att föreningen ska arbeta för? 
Uppdaterad statistik över antalet företagare 
med rötter i Strandbaden och nyinflyttade skulle 
vara intressant bla för föreningens arbete med 
att ta tillvara Strandbadens intressen. Fortsätt 
gärna arbetet med att förverkliga väg 111 östra. 

Vad tycker du är bra och dåligt på orten?

Bortforsling av tången skulle kunna bli bättre.Vi 
trivs, annars hade vi inte bott här i 20 år!

Föreningen vill att östra delen av Strand-
baden knyts ihop med Nyhamnsläge de 
hundratalet meter som saknas norr om 
Dannevang. På så sätt slipper alla skolbarn 
på östra sidan väg 111 att riskera livet flera 
gånger om dagen. Vad tycker du om det?

Det känns väldigt angeläget. Barnens säkerhet 
bör prioriteras. En cykelväg ska inte behöva 
vänta på sig till år 2035 så som aviserats.

Vilka förändringar och åtgärder skulle du 
önska på befintliga väg 111?

Hastighetsmätare tror vi gör nytta. Man får sig 
en tankeställare när ens hastighet blinkas upp. 
Mer frekventa hastighetskontroller och fartka-
meror får också folk att vakna upp. Det svider 
dessutom i plånboken. Folk kör definitivt inte i 
50 km/h, särskilt inte på sommaren. Värst är mo-
torcyklisterna som gärna blåser förbi vårt hus i 
100 km/h. På sommaren avtar inte trafiken 
förrän vid 22-24 tiden. Ett sätt att komma tillrätta 
med de höga hastigheterna skulle kunna vara 
att sänka till 40 km/tim, men det optimala vore 
så klart en förbifart utanför Strandbaden. 

Vilka evenemang/aktiviteter tycker du att 
föreningen ska anordna?

Vi har två små barn och får många gånger priori-
tera bort aktiviteter. Vi kände inte till midsom-
marfirandet vid Lärkan i Dannevangen. Så dit tar 
vi oss kanske till denna midsommar. En ”barna-
brasa” på Valborg förlagd lite tidigare hade varit 
en mysig tradition. 

Läser du föreningens utskick Strand-Bulle-
tinen? Vad tycker du om den?

Vi får den, läser den och tycker den är bra.

Vad vill du att föreningen ska arbeta för mer?

Vi tycker ni gör ett fantastiskt jobb redan. 

Huvudsaken för oss just nu är ett fortsatt enga-
gemang i förbifarten utanför Strandbaden. 

Vad tycker du är bra och dåligt på orten?

För varje år som går känns det bara bättre och 
bättre. Omgivningarna har mycket att erbjuda – 
stränder, havet, Kullaberg och de andra byarna i 
Kullabygden. Vår dotter plockar mycket skräp 
när vi är ute och går. Vi saknar fler papperskorgar 
att lägga allt skräp i. Ibland samlas det mycket 
tång på stranden som luktar en del. Den får man 
gärna forsla bort för vår del. 

Föreningen vill att östra delen av Strand-
baden knyts ihop med Nyhamnsläge de 
hundratalet meter som saknas norr om 
Dannevang. På så sätt slipper alla skolbarn 
på östra sidan väg 111 riskera livet flera 
gånger om dagen. Vad tycker du om det?

Naturligtvis ska det finnas en cykelväg på östra 
sidan, men man ska komma ihåg att även 
barnen på västra sidan behöver korsa vägen för 
att nå skolan. Det ena ska inte ta ut det andra 
tycker jag. Jag skulle önska en tunnel under väg 
111 i höjd med tex ICA Skeppet i Nyhamnsläge, 
alternativt rödljus någonstans på sträckan.

Vilka förändringar och åtgärder skulle du 
önska på befintliga väg 111? 

Jag önskar en separat vänsterfil i norrgående 
körfält in till Tallbacksvägen. Idag kör bakomva-
rande bilar om nära på höger sida och kör om i 
vägrenen. Det vore bra om de sätter upp elek-
troniska hastighetsmätare vid Dannevangskors-
ningen, de får en verkligen att tänka till.

Vilka evenemang/aktiviteter tycker du att 
föreningen ska anordna?

Sommarfesten förra året var ett jättetrevligt ini-
tiativ, gärna lite allsång, och varför inte bjuda in 
våra lokalpolitiker? Jag tycker att föreningen och 
Örestrand skulle kunna utnyttja varandra ännu 
bättre. Varför inte erbjuda söndagsbrunch eller 
en fredagslunch i månaden till rabatterat pris för 
medlemmar i byaföreningen, eller afterwork. En 
bokkväll med tex Höganäs bokhandel eller ett 
föredrag om mat av någon matkunnig Kullabo 
hade varit intressant. 

Läser du föreningens utskick Strand-Bulle-
tinen? Vad tycker du om den?

Den är utmärkt och trevligt skriven. Nya 
nummer av tidningen Strandbladet blir veckans 
snackis i Tallbacken där jag bor. I nästa nummer 
kanske man kan berätta om skillnaderna mellan 
byaföreningen och vägföreningen och vilka 
frågor vägföreningen arbetar med?

Vad vill du att föreningen ska arbeta för?

Ju mer aktiviteter desto roligare men jag tycker 
föreningen gör jättemycket som det är. Men ni 
får väldigt gärna arbeta för fler bussar på 
kvällstid mellan Höganäs och Mölle. 

Vad tycker du är bra och dåligt på orten?

Strandbaden är paradiset på jorden. Men om jag 
skulle önska mig något så skulle det vara större 
respekt för naturreservatet i allmänhet och inga 
lösspringande hundar i synnerhet. 

Charlotta OppstedtCarina BrandtLouise Vinck

Intervjuer genomförda i Strandbaden av 
Pernilla Myrefelt under våren 2012.
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Styrelsens arbete 
fokuserar i stor 
utsträckning på att 
profilera Strand-
baden och att skapa 
ett mervärde för alla 
boende i området.

Under augusti pla-
neras en familjeakti-
vitet som en uppfölj-
ning av förra årets familjedag på Örestrand. 
Vi återkommer med detaljerad information 
via hemsidan och Strand-Bulletinen.

Avslutningsvis vill jag tillsammans med sty-
relsen för Strandbadens Byaförening, önska 
alla medlemmar och boende i Strandbaden 
en skön sommar! 

Karl-Axel Barkentin 
kabarkentin@hotmail.com

Redaktion
Redaktionen
Pernilla Myrefelt
Ragnar Falck
Adrian Wallenholm

Externa skribenter
(se respektive artikel)

Annonser
Adrian Wallenholm

Annonsförsäljning
Jan Jurkiewicz

Ansvarig utgivare
Adrian Wallenholm

Framsida
Bisamhälle i Kullabygden
Foto: Adrian Wallenholm

Tryck
dbm.se, Ängelholm, 2012
Utgåva 1, upplaga 700 exemplar

Ordföranden har ordet..

...och några rader från redaktören!

Sommaren är äntligen här, med allt trevligt 
som hör samman med varma och soliga 
dagar, som vi Strandbadenbor med fördel 
kan tillbringa på stranden eller dess närhet.

År 2012 har haft en riktigt skakig inledning 
med avseende på kapitalmarknaderna i vår 
omgivning och euroländernas dåliga eko-
nomi. Här i Strandbaden har vi haft en lug-
nare tillvaro, där många aktiviteter genom-
förts inom byaföreningen med syftet att 
stärka och förbättra orten Strandbaden. 

Här kan nämnas ett välbesökt årsmöte, lika-
ledes strandrensning, försöksvandringar på 
Kullaleden, samt byavandring tillsammans 
med kommunens ledande politiker och 
tjänstemän.

Den genomförda byavandring 2011 resulte-
rade i att kommunen nu kommer att bud-
getera åtgärder för Margretebergsbadet 
och Stationstorget. Det förbättrade förslag 
för Margretebergsbadet som presente-
rades av byaföreningen under årsmötet 
den 11 april, har mottagits på ett positivt 
sätt av kommunen. 

© Strandbadens Byaförening 2012
E-post: info@strandbaden.info
Web: www.strandbaden.info

Inte helt otippat så kommer vi även denna 
midsommar med ett nytt nummer av 
Strandbladet - en tradition som jag tycker 
vi alla ska anstränga oss för att behålla!

Det finns en liten tanke bakom att vi leve-
rerar ett nummer före sommarsemestrar 
och ett nummer före julhelgerna. Vi vill 
nämligen att läsningen ska vara avkopp-
lande och att ni ska få möjlighet att läsa tid-
ningen, att ni reflekterar över vår fantas-
tiska tillvaro i Strandbaden – och kanske 
funderar på hur den kan bli ännu bättre? 
Framför allt tror vi att ni diskuterar ämnena 
med släkt och vänner samt på så sätt mark-
nadsför vår ort till er omgivning.

Även om vi bara delar ut ett pappersexem-
plar per brevlåda kan ni ladda ner en kopia 
från vår hemsida till datorn eller läsplattan. 
Man får ta hem den hur många gånger man 
vill, helt gratis - precis som det ska vara!

Pysslet för mig, med att sätta allt material 
på plats i tidningen och anpassa texterna 
till utrymmet, har gått ganska smärtfritt 
från start till slut. Jag kan berätta att man 
blir en fena på att både förlänga och för-
korta texter utan att innehållet ändras alls.

Vi har även denna gång lyckats vaska fram 
intressanta människor och berättelser ur 
stugorna, kanske är det din tur nästa gång? 

Redaktionen letar alltid efter nya uppslag, 
fotografier och dylikt. Om du har något 
intressant att dela med dig av är det bara 
att kontakta oss.

Tills vi hörs igen – ha en fantastisk sommar!

 

Adrian Wallenholm 
adrian@wallenholm.se

Storgatan 77A, Höganäs • 042-490 29 30Välkommen in!
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Nyheter från byavandring 2012
Vid årets byavandring den 29 maj närva-
rade kommunstyrelsens ordförande 
Péter Kovács, vice ordförande Ulf Molin, 
2:e vice ordförande Lennart Nilsson, 
biträdande samhällsbyggnadschef Mar-
gareta Engkvist-Björkenhall samt kom-
munsekreterare Karin Runhagen som 
även förde protokoll. 

Årets byavandring
Syftet med byavandringar är att på plats 
framföra Strandbadens önskemål om för-
bättringar av olika slag. 

Vandringen detta året inleddes med en 
promenad som började vid Örestrand, gick 
genom Strandbadskogen och vidare norrut 
på den kommande Kullaleden mot 
Nyhamnsläge, på vägen åter gick vi genom 
Kullens Havsbad och avslutade årets vand-
ring vid Örestrand igen.

Strandbadskogen
Under promenaden togs tillfället i akt att 
diskutera den för Strandbadskogen tagna 
skötselplanens efterlevnad. Boende har 
framfört klagomål på att det i skogen ligger 
många fallna/döda träd. 

Syftet med skötselplanen är att långsiktigt 
bevara och utveckla den naturmiljö som 
finns i området. Syftet är också att bevara 
och skapa livsmiljöer för de växter, djur och 
svampar som är knutna till sandstränder, 
sandiga kusthedar, gamla träd och död 
ved. Död ved som bildas naturligt eller som 
skapas får inte tas ut från området. Vind-
fällda träd ska därför lämnas kvar och 
lämnas orörda. 

Då nedfallna träd påverkar framkomlighet 
utmed stigar eller kan utgöra fara för all-
mänheten får de kapas. I sällsynta fall kan 
större vindfällen uppkomma. Om dessa 
utgör fara för besökare eller påverkar fram-
komligheten, bör träden i första hand 
omlokaliseras inom Strandbadskogen och i 
andra hand upparbetas och tas ut från 
området. 

Hädanefter kommer representant från bya-
föreningen att närvara vid den årliga vin-
terinspektionen av Strandbadskogen i syfte 
att följa upp hur skötselplanen efterlevs. 

Brunnslock
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer 
även att tillse att de brunnar, vars lock inte 
är ordentligt säkrade, längs med Mölle-
banan samt på heden åter igen kommer att 
förses med kedjor och hänglås. Vidare 
kommer högst troligt en anslagstavla att 
sättas upp längs med Norra Skogsvägen, 
där många passerar både i bil och till fots. 
Dessa ska kunna nyttjas av alla som vill.

Margretebergs badplats 
Byaföreningen har i samråd med Samhälls-
byggnadsförvaltningen vidareutvecklat 
skissen över Margretebergs badplats med 
anledning av den kommande upprust-
ningen av badplatsen som ingår i 2014 års 
budget. Förvaltningen kommer att ta fram 
en mer detaljerad plan för utformningen i 
samråd med byaföreningen. De uppblåsta 
sandhögarna på Böljegatan kommer omgå-
ende att avlägsnas. 

Cykelväg öster om väg 111
Byaföreningen fortsätter arbetet med att få 
till en cykelväg öster om väg 111 som 
binder samman Strandbaden med 
Nyhamnsläge tidigare än år 2035 som är 
det årtal som Trafikverket för närvarande 
har siktet inställt på. Vi hoppas och att vi 
kan få till stånd en lösning betydligt tidi-
gare än så då Höganäs kommun tillsam-
mans med Trafikverket inom kort kommer 
påbörja arbetet med att ta fram en cykel-
ledsplan med tillhörande prioriteringslista. 

Stationstorget
År 2011 lämnade byaföreningen in förslag 
på åtgärder som bland annat innebär att 
att stationsskylten återställs, befintliga träd 
förses med belysning, torget förses med 
fler bänkar och bord samt flaggstång. Öns-
kemål framfördes även om förbättrade 
möjligheter till permanent torghandel samt 
en säker trafikmiljö för in och utfart till 
området. Baserat på byaföreningens för-
slag har förvaltningen budgerat för upp-
rustning till år 2014. /Pernilla Myrefelt

Några av kommunens ledande politiker och tjänstemän diskuterar med representanter från bya-
föreningen om trafiksäkerhet på väg 111 i Strandbaden. Maj 2012. Foto: Adrian Wallenholm 

Vi ser dessa byavandringar som en 
viktig del i byaföreningens verksamhet 
och framför allt en stark kraft i något vi 
gärna kallar för närdemokrati. 

Har du synpunkter och idéer på vad 
som ska göras i Strandbaden? 
Ta kontakt med någon i medlems-
gruppen eller styrelsen och berätta för 
oss så ska vi ta det till oss och förmedla 
vidare. Se kontaktuppgifter till höger.

  

Örestrand – er mötesplats vid havet
Hotell │ Vandrarhem │ Kurs │ Konferens

Dagens lunch måndag-fredag kl 11.30-14.00.
Bufféer och festmiddagar för bokade sällskap.
Bufféer och smörgåstårtor för avhämtning.

Har ni gäster hemma? 
Härbärgera dem hos oss! 
Mot uppvisande av denna kupong, får ni 
5 % rabatt på rumspriset när era gäster bor 
hos oss. Gäller under perioden maj-sep.

Örestrand ∙ Tel 042 34 00 76 ∙ info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se
Havsutsikten ingår i priset!

✁

14.30  Barnkul runt stången
15.30  Dans runt stången
19.00  Midsommarkonsert med Johan
 Sandberg och Klas Wounsch   
 “Och sångens spöken skriker”
Liten sillbuffé och dessert serveras kl 12-16
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15.30  Dans runt stången
19.00  Midsommarkonsert med Johan
 Sandberg och Klas Wounsch   
 “Och sångens spöken skriker”
Liten sillbuffé och dessert serveras kl 12-16

Kom och fira midsommarafton 
med oss!
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Styrelsen består av:
Ordförande

Karl-Axel Barkentin, Skanörgatan 11
Tel 042-33 18 73, 070-586 18 72

E-post kabarkentin@hotmail.com

Vice ordförande
Jan Jurkiewicz, Triftvägen 7

Tel 042-33 16 65, 070-554 38 91
E-post jj@egecarpet.com

Kassör
Adrian Wallenholm, Tärnvägen 4

Tel 042-33 35 33, 070-666 15 35
E-post adrian@wallenholm.se

Sekreterare
Pernilla Myrefelt, Dannevangsvägen 6

Tel 042-34 94 49, 070-381 27 84
E-post pernilla@myrefelt.se

Ledamöter
Björn Aldenklev, Hults väg 12 B,

Tel 042-34 42 06, Mobil 070-326 34 84
E-post bjorn.aldenklev@gmail.com
Åsa Meijer, Mellbystrandsgatan 1

Tel 070-609 29 01
E-post ameijer@hotmail.se

Valberedning
Livia Deak Jönsson, Dannevangsvägen 22

Tel 042-12 96 34, 070-238 14 01
E-post livia.deak.jonsson@gmail.com

Sigurd Berg, Skanörgatan 7
Tel 042-34 37 28, 070-623 71 61

E-post monica.sigurd@hotmail.com

Revisorer
Maria Edesgård, Storaskärsvägen 4 

Telefon 042-33 22 21
E-post edesgard@hotmail.com

Monica Berg, Skanörgatan 7
Telefon 042-34 37 28

E-post monica.sigurd@hotmail.com

Strandbadens Byaförening ska arbeta för...

... att stärka inflytandet för de boende genom
... att öka föreningens medlemsantal, vilket stärker föreningens ekonomi och 
 handlingskraft och därigenom möjligheten för de boende att påverka ortens framtid.
... att föra en nära dialog med kommunens ledande politiker om ortens utveckling.
... att ha en hög beredskap för att agera för Strandbadens bästa vid nyuppkomna 
 situationer eller frågeställningar.

... att marknadsföra Strandbaden inåt och utåt genom
... att ge ut tidningen Strandbladet minst en gång per år.
... att byaföreningens hemsida hålls levande och utvecklas kontinuerligt.
... att uppdatera medlemmarna med aktuella händelser genom återkommande 
 e-nyhetsbrev Strand-Bulletinen.
... att medverka till en ”mjuk” etablering av Skåneleden genom Strandbaden.
... att synliggöra och framhäva ortens näringsliv på hemsidan, i tidningen, i nyhetsbrev 
 samt övrig media vi kan påverka.

... att öka trivsel och mervärde för de boende genom
... att arbeta för ökad säkerhet på väg 111 samt att arbeta för att väg 111 dras öster om 
 byn tidigare än Trafikverkets plan 2035.
... att förhandla fram prisvärda energiavtal i samverkan med övriga byföreningar inom 
 Höganäs kommun.
... att hålla grannsamverkan levande genom ”Grannar mot brott”.
... att skapa ett ”välkomstpaket” med information för nyinflyttade till Strandbaden.
... att arrangera träffar för föreningens medlemmar så att gemenskapen i byn ökar.
... att förhandla så att Höganäs busslinje ”Flexlinjen” också omfattar Strandbaden.

Medlemsgruppen finns här för att lyssna 
på dig och ta vara på dina idéer. Vi vill 
försöka matcha viljorna mot målen och 
målen mot resultaten.

–

Mitt namn är Björn Aldenklev och jag är 
nyinvald i styrelsen. Jag bor sedan 2008 i 
Strandbaden med min familj och vi trivs 
oerhört bra här.

Jag är sedan årsmötet i april invald i sty-
relsen och nu även ansvarig för medlems-
gruppen. Tillsammans med min styrelse-
kamrat Adrian Wallenholm, som har koll på 
medlemsregistret, hade jag tänkt att vi 
skulle jobba mer fokuserat med medlems-
frågorna i föreningen. Även om vi nådde en 
bit över 50% av hushållen förra året tror vi 
att potentialen är mycket större än så. 

Delmålet just nu är att nå 67%, alltså två 
tredjedelar och därmed cirka 310 hushåll 

för år 2012. Med andra ord har vi lite att 
jobba med men möjligheterna är stora. En 
bra start är om du som läser detta och 
aldrig varit medlem vänder och läser på 
baksidan av tidningen hur man går med.

För oss handlar det framförallt om att 
lyssna in vad ni medlemmar önskar av oss 
som byförening och vad ni har för syn-
punkter på vår nuvarande verksamhet.

Det kan röra allt från bredbandsfrågor till 
frågor gällande lekplatser och cykelvägar, 
men även frågor om hur vi, som styrelse, 
skall arbeta vidare med de frågor och fun-
deringar som ni har ute på byn och som vi 
inte fått reda på ännu. 

Ett ständigt mål för oss är att få fler med-
lemmar till Strandbadens Byaförening. Det 
är inte något nytt i sammanhanget att ju 
fler man är desto starkare blir man. Det rör 
bland annat saker som fördelaktiga elavtal 

Ny bas i medlemsgruppen
Medlemsgruppen består av:

Björn Aldenklev, Hults väg 12 B,
Tel 042-34 42 06, Mobil 070-326 34 84
E-post bjorn.aldenklev@gmail.com

Adrian Wallenholm, Tärnvägen 4
Tel 042-33 35 33, 070-666 15 35
E-post adrian@wallenholm.se

Medlemsgruppen vill gärna ha dina 
synpunkter på föreningens verk-
samhet. Vad är bra och vad är dåligt?

som kan tecknas vid medlemskap, där för-
eningens storlek spelar en stor roll.

Har ni någon idé eller ett spörsmål som 
berör många kan det absolut tas upp via 
oss till styrelsen, bara hör av er!

Björn Aldenklev

En ny styrelse är vald
En ny styrelse valdes på årsmötet den 11/4 
och Björn Aldenklev välkomnas i vårt goda 
samarbete. Vi fortsätter det oförtröttliga 
arbetet med de mål vi satt upp och vi 

hoppas att ni alla vill vara med på ett hörn. 
Hjälp oss gärna att förverkliga dessa mål 
som vi är säkra på kommer gagna oss alla!

Styrelsen
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Trafikgruppen består av:

Eva Sture, Krapperupsvägen 8
Tel 042-34 45 04, 070-719 67 73
E-post prinssture@telia.com

Ragnar Falck, Kullagatan 188
Tel 042-33 33 75, 070-524 80 54
E-post ragnar.falck@falcks.eu

Ulf Wallenholm, Kullagatan 210
Tel 042-34 34 43, 070-799 73 90
E-post ulf.wallenholm@hem.utfors.se

Åtgärderna har varit en del av Trafikgrup-
pens åtgärdsprogram från 2005. Pro-
grammet innehåller prioriterade åtgärder i 
en första etapp för att höja trafiksäkerheten 
och förbättra miljön på och kring väg 111 
genom Strandbaden. 

Trafikverket visade inte något som helst 
intresse för de åtgärder som föreslogs i 
samband med det stora asfalteringsarbetet 
2008. Trafikgruppen har under de senaste 
tre åren därför uppvaktat såväl Trafikverket 
som Höganäs kommun med förnyade 
krav på åtgärder. Inom Höganäs kommun 
har man efterhand insett behovet och ställt 
upp med medel för att genomföra åtgär-
derna, trots att detta egentligen åligger 
Trafikverket. 

Tekniska begränsningar
Förutsättningarna för stora åtgärder har 
varit begränsade både fysiskt och ekono-
miskt. Vi får därmed vara nöjda med resul-
tatet även om det finns synpunkter på det 
slutliga utförandet. Vid den kommande 
slutbesiktningen kommer Trafikgruppen 
att närvara för att framföra dessa syn-
punkter.

Åtgärdsprogrammet klart
Följande åtgärder har ingått i etapp 1 i Tra-
fikgruppens åtgärdsförslag:

•	 Tallbacksvägen:	Gångpassage	med	refug.
•	 Tallbacksvägen:	Asfalterad	gångväg	till	
 gångpassage och busshållplats på östra 
 sidan.
•	 Dannevangsvägen:	Pollare,	avsmalning.
•	 Dannevangsvägen:	Chikaner.
•	 Asfalterad	gångbana	mellan	Danne-
 vangsvägen och Örestrand (västra sidan).
•	 Örestrand:	Refug	vid	övergångsställe.
•	 Örestrand:	Busshållplatsen	på	östra	sidan	
 flyttad norrut.
•	 Marstrandsgatan:	Trafikdelare.
•	 Mellbystrandsgatan:	Vänstersvängsfil,	
 därefter kompletterad med refug.
•	 Margreteberg:	Rondell	kommer	att	
 anläggas när anslutningen till Tjörröd 
 byggs.

I samband med asfalteringsarbetena 2008 
arbetade Trafikgruppen för att även gång- 
och cykelbanorna, inklusive de gamla trot-
toarerna på östra sidan, skulle nyasfalteras, 
något som också verkställdes.

Fortsatt arbete
Väg 111 genom Strandbaden är hårt 
belastad. Trafikmängden ökar ständigt 
med nya bostadsområden, generations-
skiften och ökad turism. Vi har och kommer 
fortsatt att få stora problem såväl miljö- 
som säkerhetsmässigt. Vi har de facto en 
riksväg som går rakt igenom vår by. 

Trafikverket, som är ansvarig väghållare, 
kommer inte självmant att vidta fler 
åtgärder inom den närmaste framtiden och 
ärendet ligger inte heller på kommunens 
bord. 

Etapp 1 är klar!
De sista punkterna i Trafikgruppens åtgärdsprogram håller på att färdig-
ställas: Trafikdelare vid Marstrandsgatan, chikan vid Stationstorget och 
chikan norr om Dannevangsvägen samt asfaltering av gångbanan från buss-
hållplatsen snett emot Stationshuset fram till fastigheten Norrehus.

Gångbanan från busshållplatsen till Danne-
vangsvägen ökar säkerheten för gående.

Vill vi genomföra ytterligare åtgärder, 
måste Strandbadens Byaförening vara en 
fortsatt stark påtryckargrupp och ha en 
likaledes stark opinion som stöd.

Trafikgruppen tar gärna emot förslag som 
kan höja trafiksäkerheten och förbättra 
miljön kring väg 111.

Chikanerna norr och söder om Dannevangs-
vägen är inte optimalt utförda, bl.a. på grund 
av platsbrist. De utgör ändå ett hinder som 
gör att hastigheten på sträckan sänks.

Refugen vid Marstrandsgatan förhindrar 
omkörningar vilket leder till att hastigheten 
på sträckan generellt dämpas.

Angående en ny vägdragning öster om 
byarna – 111 ÖSTRA – avvaktar vi kommu-
nens pågående planarbete med en detal-
jerad dragning av vägen.

Kampanjen för en ny väg öster om Strand-
baden fortsätter.
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En väldigt lyckad föreläsning

Denna föreläsningen på Örestrand 
med Stuart Baxter arrangerades av 
Eventgruppen i Strandbadens Bya-
förening och var GRATIS för fören-
ingens medlemmar.

Även medlemmar ur Brunnby FF och 
Kullabygdens Damfotbollsförening fick 
tips om den intressanta föreläsningen 
och totalt samlades omkring 80 per-
soner för att lyssna på Stuarts erfaren-
heter inom fotbollen och ute i världen.

Soccer – the greatest game on earth 
.. och vägen till Strandbaden. 

Stuart Baxter – vida känd i fotbolls-
kretsar – höll ett uppskattat och välbe-
sökt föredrag på Örestrand arrangerat 
av byaföreningen i mars.

– 

Med fotbollen som en röd tråd genom 
föredraget fick besökarna höra Stuart 
Baxter engagerat berätta om sitt liv från 
Skottland till Strandbaden via England, 
Australien, Sydafrika, Finland, Japan och 
flera andra länder. 

– Våra skotska rötter har gett oss karaktär, 
menade Stuart Baxter, som kom till Sverige 
1976, och vars skotska klans motto är 
”Framgång genom lidande”. 

– Det enda som gör en till en vinnare är att 
göra sitt bästa, menade Stuart Baxter, som 
också ansåg att den största utmaningen 
inom svensk idrott är att ta tillvara på de 
som sticker ut, tillåta dem att vara annor-
lunda och inte låta Jantelagen råda. 

Byaföreningen säger stort tack till Stuart 
och lycka till med de nya utmaningarna 
som tränare för Kaizer Chiefs i Sydafrika!

Cederhags
Elinstallation med tradition

Elektriker i din närhet
Vi hjälper dig snabbt och enkelt

Cederhags Elektriska
Brännerigatan 5A
263 37 Höganäs

042-651 01
info@cederhags.se

Kullaleden som är tänkt att vara en förläng-
ning av Skåneleden planerad från Gråläge 
till Ängelholm beräknas vara klar i augusti 
2013. 

Bland annat bron vid Skälebäcken, precis 
mellan Nyhamnsläge och Strandbaden, 
kommer att repareras alternativt bytas ut. 
Här i Strandbadskogen planeras ute-
klassrum, vindskydd och grillplats i Strand-
badsskogen.

För mer information om Kullaleden se 
www.kullaleden.se 

Årets strandrensning välbesökt
Uppskattningsvis plockades tre kubik-
meter skräp upp under årets strandrens-
ning längs med kusten mellan Margre-
teberg och Storaskärsvägen 

– 

Den 14 april samlades över 40 personer för 
att ta gemensamma tag och rensa strän-
derna efter adventsstormar och annat otyg. 
Detta blev ett deltagarrekord som vi tänker 
slå nästa år då vi hoppas att ännu fler 
boende dyker upp. 

Strandrensningen avslutades med lyckad 
grillning vid Örestrand i fint väder. Tack till 
alla medverkande! Veckan därefter bidrog 
förskolan I Ur och Skur Glada Laxes miljö-
hjältar att göra stranden och heden ännu 
renare. Det är bra att vi alla hjälps åt med 
detta och håller ständerna fina. 

Även i år genomfördes en naturvårdsbrän-
ning under kontrollerade former vid Kul-
lens Havsbad. 

För att få en ökad förståelse för hur skötsel-
planen för Strandbadskogen efterlevs och 
kunna svara på frågor från boende, 
kommer byaföreningen fortsättningsvis ha 
representant närvarande vid kommunens 
årliga inspektion av Strandbadskogen. 

Strandgruppen samordnar och 
arrangerar de årliga strandrens-
ningarna. Gruppen består bland 
annat av:

Karl G Nilsson, Drivhusvägen 4
Tel 042-34 36 38
E-post puffinus@live.se

Jens Gislev, Smögengatan 4
Tel 042-34 10 99, 070-203 56 71
E-post jens.gislev@telia.com
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Du och din familj är nyligen inflyttade 
på Storaskärsvägen i Strandbaden. 
Varför valde ni att flytta hit?

Under barnens uppväxt bodde vi i Viken. 
Först i ett hus med källare och sedan i ett 
hus med alldeles för liten tomt tyckte vi. Att 
skapa ett eget hus skulle vara kul. Men 
samtidigt ville vi bo i ett färdigt område. Vi 
började leta efter lämpliga tomter och när 
jag läste i en annons att det fanns en bäck 
på en tomt i Strandbaden föll jag genast för 
tomten. Jag behövde inte ens se tomten 
innan jag bestämde mig. Min man tyckte 
först bäcken kluckade för mycket men nu 
tycker han bara att den är rogivande. 

I avvaktan på att vårt hus skulle bli färdigt 
hyrde vi ett hus längs med Krapperups-
vägen i Strandbaden. På så vis kunde vi 
följa uppförandet av huset på nära håll. Vi 
har tagit hjälp av en arkitekt att rita huset 
som är på totalt 170 kvm. Inflyttning 
skedde precis innan julen 2010. 

Innan vi flyttade hit hade vi inte särskilt bra 
koll på Strandbaden. Vi hade passerat 
igenom många gånger men inte riktigt sett 
allt vad den här delen av Kullabygden har 
att erbjuda. Vi är mycket ute med våra två 
hundar, cyklar eller löptränar och nu tycker 
vi att Strandbaden med omnejd har så 
mycket mer varierad och vacker natur att 
erbjuda än längre söderut. Vår tomt är upp-
växt och det är verkligen underbart att sitta 
i trädgården och lyssna till fågelkvittret så 
här års. 

Vi har tre barn varav den yngste går på 
Nyhamnsskolan. Jag är sjuksköterska och 
jobbar på Capio Citykliniken i Helsingborg. 
Håkan, min man, är marknadschef på Rittal 
i Ängelholm.

Catharina är uppväxt på Råå och hennes 
man i Viken. På fritiden är Catharina spin-
ninginstruktör på Friskis & Svettis i Höganäs 
och har sprungit maraton i både Växjö och 
Köpenhamn och även åkt Vasaloppet. 

Vi trivdes jättebra i Viken men i Strand-
baden är det ett annat lugn och lite mer 
avslappnat tycker vi. Vi har betydligt när-
mare till bussen här än i Viken och det är 
närmare till Höganäs härifrån. Vi skulle inte 
vilja vara utan affären i Nyhamnsläge och 
närheten till Kullaberg gör att vi åker dit var 
och varannan dag med hundarna. 

Under tiden vi bodde på Krapperupsvägen 
la vi märke till den höga farten som många 
bilister håller på väg 111. Trafiktätheten är 
hög speciellt på sommaren. Sedan vi flyt-
tade till Storaskärsvägen har vi även insett 
att det är dålig sikt vid vår utfart till väg 111. 
Vi är medlemmar i vägföreningen Kullens 
Havsbad och känner till att vägföreningen 
inte är samma som byaföreningen. Vägför-

eningen håller efter vägarna och vissa 
grönområden i Kullens Havsbad medan 
byaföreningen värnar om själva byn och 
arrangerar diverse aktiviteter. Att vara 
medlem i vägföreningen utesluter alltså 
inte att man även kan vara medlem i bya-
föreningen som så många tror!

Strandbadens Byaförening kände vi till 
innan vi flyttade till Storaskärsvägen 
eftersom vi fått Strandbladet i vår brevlåda 
när vi hyrde hus i byn under byggtiden.

Pernilla Myrefelt

Nyinflyttade på Storaskärsvägen

Catharina Persson framför ytterdörren på Storaskärsvägen i Strandbaden. Foto: Pernilla Myrefelt

Vi öppnar nya möjligheter 
för ditt företag

CLB Redovisning & Konsult AB • Litteraturvägen 10 • Box 90 • 263 21 HÖGANÄS
Tel 042-33 23 10 • clb@clbredovisning.se
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Klatschig rubrik sökes

Trio Hoganas
Ut i vida världen och tillbaka till Strandbaden

Ett av Sveriges internationellt mest upp-
märksammade varieténummer genom 
tiderna utfördes av ”Trio Hoganas”. 
Redaktionen har haft nöjet att träffa två 
av medlemmarna i trion – Bende och 
Egon Larsson, Kullagatan, Strandbaden. 

– Vi tyckte det var kul att stå på händer och så 
utvecklade det sig så, berättar Egon som 
2009 höll ett uppskattat och välbesökt 
föredrag i Tivolihuset i Höganäs då han 
berättade om hur tre gymnaster från 
Höganäs blev världsartister. 

Åren 1948-49 reste Trio Höganäs runt i folk-
parkerna och uppträdde. 1951 rekryterades 
trion av tränaren Bodo West till Furuviks 
ungdomscirkus där de bla uppträdde som 
Tre Starka Mohikaner. 

Till 1952 års turné hade de på Bodo Wests 
inrådan tränat in det nummer som sedan 
blev deras specialitet: två av dem stående 
på ställningar medan de i tandbett höll en 
lina mellan sig, den tredje balanserande på 
linan. 

Första gången Bodo West förde numret på 
tal sade Egon:

– Så roligt tycker jag inte det är att vara 
akrobat så jag riskerar mina tänder.

– Tränaren gav sig emellertid inte utan 
skickade ner två gamla tandbett till oss och 
dumma som vi var började Göthe och jag att 
prova dessa, berättar Egon. 

Egon likställer det med att byta löständer 
med varandra. De karvade på dessa bett, 
som var gjorda av läder, och blötte dem för 
att de lättare skulle kunna ”bita in” dem så  
de passade tänderna.

Försäljning & installationer 
av pelletsanläggningar i olika storlekar till villor 
samt kommunala och kommersiella fastigheter.

Försäljning av Agrol pellets i säck och bulk.

Brännerigatan 38 i Höganäs
Tel 0435-20 000 - info@lohr.se - www.lohr.se

Göthe hade satt en krok i dörrkarmen 
hemma i sitt rum och där fäste de betten 
och försökte att hänga i dessa. Det var all-
deles hopplöst i början. Så gick ett par 
månader med intensiv träning och när trä-
naren ringde för att höra hur det gick för 
grabbarna kunde Egon berätta att han och 
Göthe då kunde hänga fritt i dörrkarmen 
med tandbettens hjälp. De hade även låtit 
bygga två stegar: på den ena stod Egon 
och på den andra stod Göthe. 

De höll med tänderna den lina på vilken 
Boris balanserade. Boris lyckades så små-
ningom lära sig att stå på linan, hålla sig i 
denna och samtidigt låta linan rotera precis 
som om han stod i ett hopprep som 
svängde runt. 

Hur det hela började
Från början bestod Trio Höganäs – som de 
kallade sig då – av Egon Larsson (drejare), 
Göthe Persson (snickare) och Boris 
Bengtsson (typograf) som tränade akro-
batik och lindans i en frisksportarklubb i 
Höganäs.



STRANDBLADET 1/2012

10

Internationella banan börjar
På höstkanten 1952 tyckte tränaren att de 
skulle annonsera i internationella cirkustid-
ningar. Sitt första utlandsengagemang fick 
de hos Billy Smarts cirkus i England hösten 
1952. 

– Vi tog färjan från Göteborg till Tilbury. Inte 
ett ord engelska kunde vi. När vi skrev hem till 
mor och far skrev en av oss ”Jag längtar hem” 
istället för ”Kära mor och far”. Det var ju precis 
det som föräldrar vill höra när de är oroliga 
för sina barn ute i vida världen. 

– Under vår nästa turné med Furuviks ung-
domscirkus fick vi möjlighet att lära oss lite 
engelska av tränarens fru som varit lärarinna, 
berättar Egon. 

– Efter ännu en fin sommar och engelska lek-
tioner fick vi blodad tand att resa ut igen. Den 
gången bar det av till Lissabon och Madrid 
där vi emellertid inte fick mycket nytta av vår 
engelska. 

Egon berättar att hans första steg i en cir-
kusmanege var när han utklädd till zebra 
spelade zebrans bakdel. 

En dag sa tränaren Bodo West till Egon: 

– Du som ändå bara står där och stirrar på 
Bende du kan väl hjälpa henne med hennes 
trapetsutrustning. Egon konstaterar att 
Bodo West la grunden till både hans äkten-
skapliga och artistiska lycka. Bende och 
Egon träffades för första gången på Furu-
viks ungdomscirkus. Då var Bende 15 år 
och Egon 23. 

Frieri och internationell karriär
I december 1955 reste trion till Sydafrika 
och Cirkus Willkie på ett år. Men innan 
avresan ”friade” Bende till Egon genom att 
konstatera att hon tänkte då inte åka till 
Sydafrika utan att först vara gift. 

Boris Bengtsson hade år 1954 ersatts av 
Gert Karlsson också han från Höganäs. I 
Sydafrika insjuknade Göthe Persson och 
måste lämna truppen. Gert Karlsson läm-
nade då linan och ersatte honom medan 
Egons fru Bende tog hand om arbetet på 
linan. I fortsättningen bestod Trio Hoganas 
av Gert Karlsson, Egon och Bende Larsson. 
1952 ströks prickarna över a och o när den 
internationella karriären tog fart. 

De uppträdde på Irland med Cirkus Duffy 
och på engelska music halls 1957. De gäs-
tade Astoria i Bremen, Lorry i Köpenhamn, 
Cirque Medrano i Paris, Tivoli i Köpenhamn, 
China och Peacook i Helsingfors, Hansa och 
Friedrichstadt Palast i Berlin 1958-59. 1960 
reste de till Australien och Nya Zeeland på 
18 månader. Tillbaka i Europa blev det 
China igen 1962 , Hansa i Hamburg och 
samma år började ett årslångt engage-
mang på Lido i Paris. 1964 uppträdde Trio 
Hoganas på Olympia i Paris tillsammans 
med The Beatles, Trini Lopez och Sylvie 
Vartan. De uppträdde med Folies-Bergères 
på Broadway under sju månader 1964, tolv Bende och Egon framför reklam för några shower där de varit med. Foto: Pernilla Myrefelt

Egon, Bende och Gert träffar drottningmodern vid ”The Royal Command Performance” på 
London Palladium år 1972. Prinsessan Margaret syns i bakgrunden.

 Trio Hoganas originalnummer har aldrig upprepats av andra artister. Det passade bra både i 
manage och på varietéscen.
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Trio Hoganas gästade Ed Sullivan Show flera gånger, en show som sändes i 1068 avsnitt mellan 1948 och 1971. I Ed Sullivan theatre på Broadway i 
New York huserar nu David Letterman. 1964 togs denna bild med Egon Larsson, Sammy Davis Jr, Ed Sullivan själv, Bende Larsson och Gert Karlsson. 

veckor på Latin Quartier i New York och sex 
månader på Casino du Liban i Beirut 1965. 
1966 gästade truppen Kronprinsen i Malmö 
och San Souci i Kolding, framträdde i 
Teheran och på Lorensberg. 1967 upp-
trädde de i Kanada och pendlade samma år 
mellan Söderhamns stadshotell, Furuvik, 
Helsingfors och Chat Noir samt var 1968 
tolv veckor i Argentina och en tid på Titos 
på Mallorca. 

1969 turnerade de med Cirkus Scott 
hemma i Sverige och 1970 med Cirkus 
Pinder i Frankrike. Från slutet av 1970 var de 

ett år på Tropicana i Las Vegas. 1972 
besökte de återigen Teheran liksom Opera 
House i Blackpool där de framträdde med 
Cilla Black. Därefter turnerade de med 
”Stars of London Palladium”. Hösten 1972 
inledde trion en lång period i Max Bygraves 
revy på Victoria Palace i London. 1975 kom 
de till kasinot i Beirut och därefter avslu-
tade de sin karriär som Trio Hoganas. 

Trio Hoganas var bla med i den direktsända 
TV showen Ed Sullivan Show som alla 
världsartister på den tiden stävade efter att 
få vara med i. Inte bara en gång utan hela 

Professionell behandling i lantlig miljö

Ansluten till Region Skåne
Högkostnadskort och frikort gäller
Även kvällsmottagning

Åsbacka Gård • Jonstorp • Tel. 070-487 65 78
www.isjukgym.se • Ingrid Schlegel, Leg. sjukgymnast

sex gånger gästade trion Ed Sullivan. Elva 
gånger var de med i den TV-sända La Piste 
aux Étoile i Paris och tre gånger i The Good 
Old Days i Leeds. De medverkade i TV-
shower i samtliga europeiska länder. 

När Trio Hoganas drog sig tillbaka bosatte 
de sig alla i Kullabygden. Bende och Egon 
bor sedan 1975 permanent i Strandbaden i 
ett hus som de lät bygga redan 1967. Under 
deras bortavaro från Strandbaden passade 
Egons far huset. 

1976 började Bende som ledare vid 
Höganäs Gymnastikförening och Egon 
återupptog sitt jobb som drejare. Både 
Egon och Bende läste på Komvux och tog 
studenten i vuxen ålder efter att de avslutat 
sin internationella karriär. Nyss fyllda 85 år 
spenderar Egon och ibland även Bende sin 
tid, med bland annat flera golfrundor i 
veckan. 

Pernilla Myrefelt
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Foto: Adrian Wallenholm

Lars Rosenquist är Kullabygdens största biodlare och rädd för bin är han inte.
 – Det hör till ovanligheterna att jag INTE blir stucken när jag besöker mina bin,
 säger han och skrattar.

Foto: Adrian Wallen holm
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Ingen dålig bisyssla

Redaktionen tog mod till sig och beslöt 
att inför det här numret av Strandbladet 
besöka Strandbadenbon och yrkesbi-
odlaren Lars Rosenquist vid en av hans 
biodlingar i Kullabygden. 

– 

Lars har bott i Strandbaden sedan 1972 och 
varit yrkesbiodlare sedan år 2000. Hans hus 
ligger längs med väg 111 och han minns de 
höga hastigheterna på 70-talet då bilarna 
susade förbi i lagliga 90 km/tim. Nuvarande 
50 km/tim är bra men Lars tror inte på en 
förbifart öster om byn. 

Vid vårt möte håller Lars en kurs i larvning 
– det vill säga framtagning av nya bin däri-
bland de viktiga drottningarna. Denna kurs 
hålls för biodlare från Nordvästra Skånes 
Biodlarförening.

Lars berättar entusiastiskt om sitt arbete 
som biodlare och de olika stadierna som 
bina går igenom från ägg till fulländat bi. 
Vid dagens träff använder koncentrerade 
kursdeltagare speciella larvnålar när de 
flyttar larver från en ram till en annan för-
sedd med egentillverkade cellkoppar som 
hyser en larv per cellkopp. 

När en rams cellkoppar är fyllda med larver 
sätts ramen in i ett bisamhälle som saknar 
drottning. Larverna matas upp av bina. 
Drottningcellerna utmärks av att de blir 
extra stora. 

Lars bekräftar oron vad gäller att bli stucken 
när man arbetar omkring ett bisamhälle. För 
tvivlarna kan vi bekräfta att bin har en tagg 
fylld med gift. (Detta fick undertecknad 
erfara i slutet av intervjun.)

Idag har han strax under 100 bisamhällen 
men siktar på att få totalt 200 samhällen 
som kommer finnas spridda över hela Kul-
labygden. Det blir bättre ekonomi om verk-
samheten är lite mer omfattande.

– Min biodlarkariärr började när jag av en 
slump fick köpa en hel bigård bestående av 10 
samhällen av en kompis. Bigården utvidgades 
omgående till totalt 30 samhällen trots att 
jag vid det tillfället inte visste ett dugg om bin, 
berättar Lars. 

År 2007 lade Lars ner butiken Höganäs 
Radio som han drivit tillsammans med sin 
fru Christine i 30 år. Sedan dess ägnar han 
sig helhjärtat åt sina surrande vänner. 

Vid vårt besök uppskattar Lars att det finns 
ungefär 7 000-8 000 bin i varje samhälle. Till 
midsommar räknar han med att det ökat 
till ca 60 000-80 000 bin i varje bisamhälle! 
Men bin är ingen exakt vetenskap. 

– Människan tror ofta att vi kontrollerar allt 
men det gör vi absolut inte, menar Lars. 

Det finns en drottning per samhälle och 
hon är större än övriga bin. En flitig drott-
ning sägs kunna lägga 3000 ägg per 
dygn. Drottningen är den enda honliga 

produktivare drottning. Hennes sviktande 
äggläggningsförmåga upplevs som en fara 
för samhällets fortlevnad.

Arbetsbina är också honor, men pga av en 
mindre näringsrik föda under uppväxten, är 
deras könsorgan inte fullt utvecklade vilket 
gör att de inte blir drottningar. 

I huvudsak kan man dela in arbetsbiets liv i 
två perioder: 

Lars Rosenquist är Kullabygdens största biodlare
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Nu har du som är kund hos Dala Kraft möjlighet 
att köpa andelar i något av de vindkraftverk som 
ägs av Dala Vindkraft Ekonomisk Förening.  

Så här går det till: 
1. Du köper en andel i ett av de vindkraftverk  

som ägs av Dala Vindkraft. 
2. Då får du också köpa el till föreningens  

lägsta möjliga pris, ett självkostnadspris  
som bara täcker kostnaden för verken  
och deras underhåll. 

3. När ”ditt” vindkraftverk är uttjänt  
återbetalas restvärdet av din andel. 

Välkommen som vindandelsägare!

Ring oss på 0771 48 80 00
så berättar vi mer

Ta kraften från luften!
– köp andelar i ett vindkraftverk 
så får du elen till självkostnadspris

     www.dalakraft.se    0771 48 80 00    info@dalakraft.se     

individ som är fullständigt könsutvecklad i 
bisamhället. Med hjälp av doftämnen styr 
drottningen livet i samhället och när arbets-
bina putsar, matar och vårdar henne förs 
doftämnen över till bina och sprids vidare 
i samhället. Drottningen parar sig endast 
en gång i livet. Normalt byts hon ut efter 
2-3 år då bina vill ersätta henne med en ny 

Från ägg till larv. På sista bilden har man 
öppnat upp för att leta efter kvalsterangrepp.

Bidrottningen känner man igen på att hon är 
lite större och lite kraftigare färgad.
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1) Inomhusarbete med t.ex. cellputsning, 
matning av larver, packning av pollen, vax-
bygge, renhållning av kupan, mottagning 
och behandling av nektar, värmereglering 
av samhället och vakttjänst vid flustret.

2) Utomhustjänst med uppgift att samla in 
bl.a. nektar, pollen, vatten och propolis.

Binas arbetsuppgifter är delvis beroende 
på åldern, men flexibiliteten är ganska stor 
mellan de olika uppgifterna. Detta möj-
liggör en anpassning till de behov, som 
samhället för tillfället har. Om sommaren 
lever ett arbetsbi i 5-6 veckor. De arbetsbin, 
som föds på eftersommaren och hösten, 
överlever vintern tillsammans med drott-
ningen.

Drönare är namnet på den hanliga indi-
viden i bisamhället. Drönaren saknar gadd 
och har inga möjligheter att försvara sig. 
Hans huvuduppgift är att säkerställa ung-
drottningarnas parning. De drönare som 
lyckas para sig med en drottning får dess-
värre plikta med sitt liv. Könsorganet fastnar 
i drottningen och slits av från drönarens 
bakkropp. 

Drönarna har en ofattbar förmåga att med 
hjälp av doftämnen spåra upp brunstiga 
drottningar på flera kilometers avstånd. 
På hösten motar arbetsbina ut alla kvar-
varande drönare ur kupan. Lite oförtjänt 
beskylls ibland drönarna för att inte göra 
någon annan nytta, emellertid visar det sig 
att de deltar aktivt i både honungsbehand-
ling och värmereglering. Genom att sprida 

ett speciellt doftämne bidrar drönaren 
också till harmonin i samhället. Drönar-
ramar agerar även kvalsterfällor och bidrar 
därmed till att minska risken för spridning 
av det fruktade Varroakvalstret. 

Lars berättar att varje kupa inbringar 
ungefär 35 kilo honung per säsong. 
Vanligtvis producerar Lars bin ca 2800 
honungsburkar varje år och svensken äter i 
genomsnitt en burk honung om året. 

Honungens lukt, smak och färg beror av 
de blommor som bina hämtat nektar från.
Kemiskt sett innehåller honung ca 75% 
sockerarter och cirka 20% vatten. Huvud-
delen av sockret är de enkla sockerarterna 
druvsocker och fruktsocker. Svensk honung 
är i regel fast till konsistensen eftersom våra 
blommors nektar innehåller relativt mycket 
druvsocker medan importhonung ofta är 
rinnigare. I honung finns, förutom vatten 

Lillefred, Nyhamnsläge 
Tel 042-126870

 powerline butik
nyöppning 18 - 19 - 20 maj kl. 10 - 17

al-ko powerline robolinho 3000
Beställ till introduktionspris 15.900 kr.

Ordinarie 17.400 kr.

Robotgräsklippare från AL-KO, 
Husqvarna & Stiga. Från 12 500:-

och socker, bland annat enzymer, mineral-
ämnen, aminosyror, spårämnen, vitaminer, 
aromatiska ämnen, inhibiner (bakteriehäm-
mande ämnen) med flera. Inga tillsatser är 
tillåtna om det ska få kallas honung.

Den viktigaste nyttan som bina gör är den 
pollinering av växterna som sker vid deras 
besök i växtriket. Denna pollinering är avgö-
rande för att frukter och bär skall utvecklas 
och så mycket som en tredjedel av den mat 
vi äter är beroende av pollinering.

De flesta människor förknippar biodling 
med honung. Men bina producerar också 
flera andra produkter som vi människor 
kan använda; vax, pollen, propolis, bigift 
och drottninggelé. Flera av dessa ska vara 
nyttiga för vår hälsa i förebyggande syfte, 
bland annat är det väldigt bra för pollenal-
lergiker att äta honung!

Lars honung säljs under namnet ”Janlars 
honung” och finns bland annat att köpa 
på ICA Skeppet i Nyhamnsläge. Även viss 
gårdsförsäljning förekommer hemma hos 
Lars om han är på plats, priset är någor-
lunda samma som på Skeppet, men köper 
man 12 burkar så blir det lite billigare. På 
systembolaget i Höganäs, Helsingborg och 
Ängelholm kan man hitta tre sorters lokal-
producerat mjöd från Kullabygden.

En klok person lär ha sagt att utan bin varar 
världen bara 4-5 år. Hmm, hur ska man för-
klara det för sina barn som viftar och tjuter 
bara de ser ett bi närma sig?

Pernilla Myrefelt

När man ska ge sig i kast med ett bo som innehåller tusentals bin gäller det att ha rätt verktyg och tät mundering.  Foto: Adrian Wallenholm
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En Lindströmsk familjehistoria
Med stor behållning har jag läst Strand-
badens Byaförenings tidning ”Strand-
bladet”. Artiklar och foton från de första 
numren påminner mig starkt om 1930-
talets Strandbaden så som jag minns det.

Särskilt skolutflyktema från Höganäs, 
när vi med tåg eller cykel tog oss till 
skogen och badet. Där njöt vi av frihet, 
bad och bus. Vår förtäring bestod av 
några hembakade bullar, saft eller egen-
tillverkad lemonad.  Olof Eriksson, min 
lärare, ägde en stor tomt öster om Kul-
lavägen (Dannevang) och där var vi en 
gång inbjudna på fallfrukt. Tiden gick 
och 1935 flyttade vi från Sundstorget i 
Höganäs till ett nybyggt funkishus på 
Smergelområdet, som i dag har adressen 
Kullagatan 171.

Enligt dokument som nuvarande ägaren 
Tommy Lindström har ärvt av Esaias Lind-
ström, beställdes detta tvåfamiljshus av 
byggmästaren Hilding Jönsson och hans 
son Kalle Jönsson, båda från Hultabo i 
Höganäs. (Kalle Jönsson bosatte sig som gift 
på Smergelområdet. Han ändrade sitt efter-
namn till Heinevall). Bröderna Lindström var 
båda sjömän (Esaias seglade steward och 
Sture som kock). Deras planer var att gå i 
land och starta charkuteri men tiderna var 
inte de bästa under 30-talet. Arbetslöshet 
både på land och till sjöss. Tomtpriserna var 
däremot i rätt nivå för detta beslut och för 
att kunna lansera idén köpte Sture och hans 
hustru Edith en tomt i området intill. (Där 
keramikern Gunnar Borg så småningom 
byggde hus och verkstad). Där skulle deras 
bostadshus byggas. Den äldre brodern 
Esaias var vid den här tiden ogift. Och man 
beslutade sig för att starta försiktigt i Esaias 
funkishus. Övre planet blev bostad. Ett rum 
mot gatan som Esaias disponerade när han 
var hemma. Ett rum och kök blev bostad för 
Sture, Edith och en son (jag själv). Sture och 
Edith skulle starta rörelsen och se om den 
bar. Gick den att utveckla skulle brodern 
Esaias träda till som delägare.

Lite längre fram på Kullavägen bedrev fru 
Kock charkuteri och frågan var om kund-
underlaget var tillräckligt. Dessutom fanns 
John Olssons speceriaffär med tillgång till 
charkuterivaror och han drev även mjölk-
affär. Som komplement till detta, fanns två 
bagerier som med häst och vagn körde runt 
i Kullabygden. Dessa var Bröderna Svensson 
och Qvidings bagerier. Bröderna var Sture, 
Yngve och Gustaf. Qvidings förnamn 
känner jag inte till. Som lök på laxen fanns 
en ambulerande kötthandlare som hette 
Roland Karlsson som med sidovagnsmotor-
cykel körde runt på gårdarna. Med denna 
marknadsbild kan man tänka sig att tron på 
egentillverkade produkter var en förutsätt-
ning för detta experiment, som skulle drivas 
av en man och hans hustru. 

Beslutet togs och bygget beställdes, med 
Esaias Lindström som byggherre och Hil-
ding Jönsson som byggmästare.

Byggnadskontraktet är skrivet på ett brev-
papper utan angivande av år eller datum. 
På baksidan av kontraktet är noterat två 
inbetalningar. Den 18 maj 1000 kr. Och den 
6 juni 1000 kr. Dokumentet är handskrivet, 
och jag föstår nu varför vi fick undervisning 
i välskrivning i skolan. Kontraktet är kort och 
koncist och ett bevis på hur man förr i tiden 
på ett enkelt och förtroendefullt sätt kunde 
starta ett så pass stort projekt som ett hus-
bygge, utan några längre skrivelser.

Bygget startar

Under byggnadstiden besökte jag ofta 
Kalle Jönsson på arbetsplatsen. Han var 
snickare och utförde arbetet med hjälp av 
hantlangare, murare, plåtslagare, rörläg-
gare och målare. Jag kan i någon mån dra 
mig til minnes deras utseende, men har 
svårt för namnen. Men rörläggaren kom 
jag i bra kontakt med, han hette Engström. 
Hans arbete var spännande, vi skulle få 
värmeledning? I källaren placerades en 
värmepanna modell mindre, rörledningarna 
följde skorstensstocken upp till element 
som placerades på samma plats som en 
kamin skulle ha stått. På vintern skulle man 
absolut inte sitta vid fönstren. Utgrävning 
av källare skedde med spett, skyffel, spade 
och skottkärra. Det fanns inga maskinhjälp-
medel. Stommen till huset var relativt klent 
virke som stagades upp av gamla brädor 
som man återanvände från gjutformar. På 
detta sätt fick man en stabil konstruktion 
med enkla medel. På detta spikades reve-
teringsmatta som putsades med kalkbruk 
och målades med kalkfärg. Isolering var 
tjärpapp och troligen hyvelspån, invändigt 
kläddes väggarna med porösa tretexplattor 
som tapetserades. Bottenplanet inreddes 
med affär i rummet mot öster, lager och 
kontor i rummet mot väster samt grovkök 
mot norr. Inredningen i affären bestod 
av disk, handdriven skärmaskin, våg med 
räknesystem, rostfria skålar och upplägg-
ningsfat, konstruktion för pappersrulle 
och påsar. Och naturligtvis en låda för 
växelkassan. När Lindströms hemlagade 
delikatesser, genom mun-till-mun-metoden, 
blev godkända ända ner till Sandflygsgatan 
så blev butiksutrymmet för litet i slutet på 
veckan och tanterna bjöds på väntekaffe i 
grovköket (underbart sladderkaffe). Edith 
skivade korv och skar kött. Malet beställde 
hon genom att skrika i källartrappan ner till 
Sture i charkuteriet: ”Mer malet!”.  Källaren 
inreddes med pannrum, grovlager och 
charkuteri: Charkuteriet var helkaklat i vitt, 
verktygen var enkla och köttkvarnen drogs 
för hand, vilket var arbetskrävande vid mal-
ning av kött och korvstoppning. Kylrummet 
var ett kaklat skåp som ett par gånger i 
veckan försågs med ny is. Vatten pumpades 

in från egen brunn på tomten. Detta med, 
vad vi kallade rickepump. En stor gryta med 
vatten stod ständigt på värmepannan och 
levererade varmvatten. På tomten fanns en 
mindre förrådsbyggnad med ”bekvämlig-
hetsinrättning”, där man kunde lyssna till 
vågornas brus och fågelsång.

Rörelsen gick relativt bra. Mycket beroende 
på intensivt arbete och inga löneuttag. 
Sture betalade alla varor kontant vid leve-
ransen (vilket starkt ifrågasattes av revisorn 
David Karlsson) som rekommenderade en 
uppbyggnadsperiod på 5 till 6 år. Förutsätt-
ningen för fortsatt drift och utbyggnad var 
att Sture och Edith byggde på sin tomt och 
flyttade rörelsen dit. Men Sture var skep-
tiskt inställd till lån och skulder. Brodem 
Esaias intresse hade svalnat och han tänkte 
fortsätta på sjön, gifta sig med en dam 
från Smergelområdet som hette Ebba och 
bosätta sig i funkishuset som han byggt.
Lösningen kom helt oväntat från deras 
största leverantör, Scan i Ängelholm. Scan 
kom med en förfrågan om de skulle kunna 
tänka sig att Iägga ner rörelsen och börja 
jobba hos dem. I så fall var deras behov 
stort i Malmö. Sture som styckare och Edith 
butiksbiträde. Edith var snabbast med 
svaret och började efter en kort tid i Scans 
charkuteriaffar vid Triangeln i Malmö. Hon 
ordnade en lägenhet och Sture avslutade 
rörelsen. Redskap, våg, skärmaskin åkte med 
flyttlasset till MaImö och inköptes sedan av 
Schaub & Co som en gång levererat dem. 

Sagan i Strandbaden var slut. Edith blev 
så småningom föreståndare i en av Scans 
affärer. Sture fortsatte att stycka. Under en 
lång period var han extraknäckare som 
varmkorv-gubbe på Bergsgatan. Han trivdes 
otroligt med denna syssla och kontakten 
med alla trevliga personer som skulle ha 
en korv när dom var på hemväg i natten. 
Dessutom fick han nu tid till att påbörja ett 
vilande intresse för teckning och målning. 
Speciellt var det marinmålning som var 
hans projekt. Denna hobby blev till slut som 
ett yrke för honom, han höll på till livets 
slut (han blev 75 år). Edith blev 87 år och 
hon kom tillbaka till Höganäs när hon blev 
änka, hon bodde på Linnégatan tills hon 
blev sjuk i Parkinson. Sina sista 8 år bodde 
hon på Vidviken i Farhult. Tomten i Strand-
baden fick de ingen glädje av, den såldes 
till en tjänsteman på Höganäsbolaget som 
gjort en förfrågan. Sonen var på grund av 
järnvägen inte intresserad av tomten. (Att 
Möllebanan senare skulle läggas ned visste 
han så klart inte). Kvar från ”Lindströms 
Charkuteri” är en skylt som satt över entren. 
Den är kvar I huset hos ägarna Mane-Louise 
och Tommy. Detta är 70-år gamla minnen 
som bubblat upp efter intressant läsning av 
”Strandbladet”.   

Sture Lindström, son till Sture och Edith
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Hur går man med?
Över hälften av Strandbadens hushåll är nu 
medlemmar i byaföreningen. Är du?

Besök vår hemsida och fyll i ”Bli medlem!” 
så skickas betalningsinformation till dig via 
e-post. Om du inte har Internet är du väl-
kommen att kontakta någon i styrelsen 
den vanliga vägen och lämna dina upp-
gifter. Se kontaktinformation på sidan 5 i 
tidningen.

Betala in medlemsavgiften 100 kronor/år 
på bankgiro 5559-7306 och uppge namn, 
adress, telefon samt e-postadress.

Fyller du som ny medlem i formuläret på 
hemsidan, räcker det med namn på avin.

S:t Andreas väg 6, Höganäs
Telefon 042-34 13 21

simon@glasmastaren.se

ALLT INOM GLASARBETEN
Bilglas - Plexiglas - Tavelinramning

Glasreparationer - Isolerglas - Solfi lm
Spegelglas - Stöldskyddsmärkning 

Vi är auktoriserade på bilglas och 
medlemmar i Glasbranschföreningen.

Bästa elavtalsmedlem! 
Nu har det gått ett några månader sedan 
Sverige delades in i olika elområden. Det 
befarades att vi i södra Sverige skulle få 
betala höga överföringsavgifter eftersom vi 
efter stängningen av Barsebäck förbrukar 
mer än vi producerar. Efter att den kalla 
vintern passerat har vi gjort en samman-
ställning av denna merkostnaden.

Sammanställningen visar att snittmånadsti-
lägget för elområde 4 de senaste 7 måna-
derna (november 2011 - maj 2012) blev 
blott +2.65 öre/kWh.

Är du mer intresserad av detta kan du läsa 
mer på Svenska Kraftnäts hemsida: www.
svk.se och www.nordpoolspot.com visar 
prisutvecklingen i Sveriges fyra elområden 
dag för dag. 

Jan Jurkiewicz

Baksidan

Intresseanmälan för fiber görs 
nu direkt hos Höganäs Energi
I samband med att villorna i Dannevang 
tecknade anslutning till stadsnätet, skick-
ades resterande intresseanmälningar 
vidare till Höganäs Energi som samlar dessa 
i en egen databas. Runt om i Strandbaden 
pågår det redan lite lokala kampanjer..

Anmäl här: www.hoganasenergi.se

Midsommarfirande 2012
Välkomna till Strandbadens Byaförenings 
officiella midsommarfirande år 2012. 

Vi håller till i Dannevang på Lärkängen, 
som man finurligt nog hittar på Lärkvägen!

Schemat för dagen:

09.00 Avgår blomstervagnen med barn  
 och vuxna från Lärkan för att  
 samla blommor och blader.

10.00 Stången kläs inför det stora 
 firandet lite senare på dagen.

14.00 Lekar och dans runt stången.  
 Medtag egen fikakorg och   
 låt inte barn missa det stora  
 godisregnet i slutet!

15.30 Brännbollscup på fotbollsplanen

Midsommar i Strandbaden firas också på 
fler platser i vår bygd. I Strandbaden kan 
man också fira vid Kullens Havsbad samt på 
Örestrand, se gärna deras annons med pro-
gram på sid 4.

 Livia Deak Jönsson 

BYGG&INREDNING
Ole Björklund

Din byggare i Strandbaden
Reparationer — Tillbyggnader — Ombyggnader — Finsnickeri

Telefon 042-342687 & 0703-342687   E-post ole@olebjorklund.se

28 öre
OM dagEN

Redaktionen söker inspiration, 
material och förstärkning!
Finns det någon där ute med idéer på vad 
vi kan skriva om i nästa nummer?

Vi söker både idéer, material och frivilliga 
skribenter. Uppslag, tips och bilder sändes 
med fördel per mail så sparar vi i arkivet 
och publicerar när vi kan. 

Både korta och långa alster är välkomna.

En frivillig förstärkning i på den perma-
nenta redaktionen hade visserligen inte 
heller skadat, just nu är vi en väldigt liten 
grupp som med glädje knåpar ihop detta 
på vår fritid. Vi skulle dock vilja dela denna 
glädje med flera redaktionsmedlemmar!

Om du kan skriva en text så kan du bidraga, 
maila oss på info@strandbaden.info

Adrian Wallenholm

En repris av familjedagen pla-
neras den 19/8 kl 14.00-16.00!
Efter förra årets succé med familjedag och 
evenemang som passar alla tänker vi 
arrangera detta i år igen!

Retrobandet Ackordcentralen som spelade 
på 100-årsjubileet kommer, trollkarl, bal-
longfigurer, korv, kaffe, försäljning, m.m.

Preliminärt dagschema:

14-15.00 Ackordcentralen spelar 

14-15.00 Trollkarl 

14-16.00 Fiskdamm

15-16.00 Trollkarlen gör ballongfigurer till  
 barnen 

15-15.30 Friskis Svettis kör barngympa  
 med Anna Erhagen

15-16.00 Ackordcentralen spelar 

14-16.00 Försäljningsbord med flera olika  
 lokala knåpare, konstnärer och  
 företagare.

Vid dåligt väder har vi reservbokat 
Örestrands kyrkbyggnad. Alla evenemang 
för barn kommer bli till fast pris. Exakt pro-
gram för denna dag kommer i era brev-
lådor och per e-mail några veckor innan.

Pernilla Myrefelt


