S�r�n�-B���e�����

Tjörröds fälad S
Sigurd Berg

INFORMATION FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING
DECEMBER 2013

Margreteberg
Mats Thulin

Sigurd Berg (tel 042-34 37 28) och Mats Thulin (tel 042-34 09 48) är nya kontaktpersoner för
”Grannar mot Brott”. Tveka inte att ta kontakt för mer information om grannsamverkan i ditt
område. Kontaktperson är Pernilla Myrefelt, tel 042-34 94 49, 070-381 27 84.

Håll Strandbaden fritt från inbrott
Strandbaden har hittills varit förskonad från den inbrottsvåg som härjar i nordvästra Skåne. Låt oss hjälpas åt att hålla tjuvarna borta.
Av inbrottskartan på HD.se (hd.se/inbrottskartan) framgår det att Strandbaden den
senaste tiden klarat sig undan inbrott. Följ
några enkla råd så kanske vi slipper få våra
hem länsade i jul:
• Lås alltid ytterdörrar.
• Släpp inte in okända personer.
• Fråga okända personer på gatan om du kan
hjälpa till med något. Det avskräcker att bli
sedd.
När du reser bort:
• Meddela grannarna runt omkring.
• Ha lampor inne som tänds och släcks.
• Ha utomhusbelysning med rörelsevakt.
• Be någon ta hand om post och soptunna.
• Be någon klippa gräset/skotta snön.
• Parkera en bil på uppfarten.

Uppföljning av byavandringen
Vi har tidigare berättat om vårens byavandring med Strandbaden Byaförening och
representanter för Höganäs kommun. I
slutet av oktober hölls ett uppföljningsmöte
på Örestrand.
Kommunen har röjt i Strandbadsskogen
och under våren kommer en ny skötselplan
att tas fram inom kommunen.
Det har varit något oklart vem som ska
ansvara för skötseln av Kullaleden. Inom
kommunen kommer det att utses en kontaktperson som ska svara för allt vad gäller
Kullaleden.
En plan för Margretebergs badplats är
snart klar. Arbetet ska vara färdigt till sommaren. Byaföreningen har en önskan om
belysning i form av låga ”pollare” från Margreteberg norrut till Böljegatan. Detta är inte
prioriterat av kommunen, men byaföreningens önskan kvarstår.

Byaföreningen har önskemål om en
cykelväg öster om väg 111 mellan Dannevangen och Nyhamnsläge. Kommunen har
lagt ut ett uppdrag för att utreda kostnader
och förutsättningar.
Byaföreningen tog också upp en ny fråga
om bristande skyltning utmed kuststräckan och Kullaleden. På olika ställen
finns en fragmentarisk och svårtydd skyltning om eldning, hundar, lösa hundar, cykling, motorfordon, camping, m m. På andra
ställen saknas skyltning. Det finns behov av
en enhetlig och lätt-tydd skyltning. Kommunen tar sig an frågan och återkommer.
Har du önskemål om förbättringar i Strandbaden? Vänd dig till någon i styrelsen så
kommer ditt förslag att behandlas. Kontaktinfo finns på www.strandbaden.info

Rekord!
Blinkar det gult vid busshållplatsen
är det barn i närheten. Tänk lite extra
på det och var uppmärksam.

Blinkande lampor
Sedan en tid sitter det gula blinkande lampor
på hållplatsskyltarna vid Strömstadsgatan/
Örestrand. Lamporna blinkar för att varna
trafikanterna när skolbarn väntar vid hållplatsen eller är på väg till eller från. Lamporna styrs av speciella sändare som eleverna har i sina skolväskor.
– Inställningen har varit felaktig så att enheterna i Strandbaden påverkat och påverkats av de som finns i Nyhamnsläge, säger
Ulf Peterzon på Höganäs kommun. Detta
är numera åtgärdat. Det blinkar vid båda hållplatslägena i Strandbaden när en elev står på
eller är på väg till eller ifrån något av hållplatslägena.
Suzanne Stjernström på Trafikverket
förklarar varför lamporna inte sitter på övergångsskyltarna utan på hållplatsskyltarna.
– Vi har fram till för ett år sedan köpt in
SeeMe till övergångsställen, så de finns på
sju, åtta ställen i Skåne. Men vi har fått
direktiv om att avvakta fler inköp eftersom vi
anser att detekteringen inte fungerar på ett
tillfredsställande sätt. Om man går utanför
det område, som den är inställd på, så börjar
det inte att blinka. Och då är det risk att man
som fordonsförare inte observerar den
person som går över, säger hon.

Lagom till årsskiftet kan vi rapportera
att Strandbadens Byaförening nu har
356 anslutna hushåll av totalt 520.
Det innebär en hushållstäckning på
68,5 procent, vilket är rekord i föreningens historia.
– Inom styrelsen är vi otroligt glada att så
många hushåll har valt att bli medlemmar,
säger Karl-Axel Barkentin, ordförande i
Strandbadens Byaförening. Vi behöver
många medlemmar bakom ryggen när vi
lägger fram våra önskemål för Höganäs
kommun, Trafikverket och andra instanser
som vi samtalar med. Dessutom ska medlemsavgifterna täcka kostnader för våra
utskick och arrangemang.

Du har väl betalt medlemsavgiften för 2013?
Du som ännu inte är medlem har nu möjlighet att ytterligare bättra på vår medlemsstatistik för 2013. Medlemsavgiften är bara
100 kr per år och hushåll och kan betalas på
bankgiro 5559-7306. Skriv gärna in dina
medlemsuppgifter i formuläret på hemsidan
– www.strandbaden.info
Besök www.strandbaden.info eller kontakta någon i styrelsen för mer information
om vår verksamhet. Du når oss också på
info@strandbaden.info
Styrelsen vill passa på att tacka
för allt stöd under det gångna året
och önskar alla

En Riktigt God Jul
och
Ett Gott Nytt År
Vi behöver din e-post
I samband med nya skoltider i Nyhamn har
nya tider för hastighetsbegränsningen
införts. 30 km/tim råder alla vardagar kl 7.308.30 samt kl 13-16 på väg 111 genom byn.

Vi vill kunna nå både medlemmar och
dig som ännu inte är medlem med våra
e-postutskick. Får du inte våra utskick,
ber vi dig mejla din adresss till:
info@strandbaden.info

Strandbadens
Julmarknad

Succé för julmarknaden
Solen lyste över Strandbadens första julmarknad. Trots kyla och snålblåst
infann sig snabbt den rätta julkänslan bland marknadsstånd och tomtar. Det är
redan bestämt att årets succé kommer att få en fortsättning nästa år.
Strandbadens första julmarknad bjöd på 22
lokala och lokalanknutna utställare, tomtar,
musik, korv och glögg. Carina Albertsson
och Cecilia Tukiainen, som arrangerade
marknaden i samarbete med Strandbadens
Byaförening, är överens; det blev en succé.
– Det var ett lyckat arrangemang och vi vill
tacka alla utställare och besökare, säger
Carina. Vi vill också tacka för alla bidrag till
Barncancerfonden som nu är insatta på
fondens konto.

Ett annat gjädjande besked från Carina och
Cecilia, som båda bor och verkar i Dannevangsområdet, är att nästa julmarknad är
planerad till söndag 23 november 2014.
Carina (070-679 01 01) och Cecilia (04234 33 21) kommer att vara arrangörer i samverkan med byaföreningen. Kontaktperson
för byaföreningen är Carl Hellberg (070654 40 01).
På nästa uppslag finns ett bildkollage från
julmarknaden.

Strandbadenbor
säljer på Magasin 36
Det är säkert många som känner igen
Strandbadenborna Birgitta och Hans
Brandt från Blå Hallen i Höganäs och antikmässorna i Helsingborg. Under december
har de en tillfällig butik en trappa upp på
Magasin 36. Deras varor går under benämningen Antikt & Retro samt Franska antikviteter.
– Det är varor som vi hämtat hem från våra
resor i Frankrike, berättar Birgitta. Här på
Magasin 36 är alltid fullt med folk och hittills
har det gått mycket bra med försäljningen.

Snabbare internet med stadsnät
År du trött på segt internet och en parabol som alltid vrider sig i blåsten?
Svaret heter stadsnät. Anmäl ditt intresse hos Öresundskraft.
I Höganäs kommun samarbetar Öresundskraft och Höganäs Energi i utbyggnaden
av och anslutningen till Öresundskraft
Stadsnät. Första steget till ett riktigt bredband är att anmäla intresse på Öresundskrafts hemsida. En intresseanmälan är inte

På www.stadsnat.oresundskraft.se/connect
kan du anmäla ditt intresse för stadsnätet.

bindande, du kommer bara att få mer information och ett pris på vad det kostar att
ansluta din fastighet till stadsnätet.
Med stadsnät får du tillgång till internet,
TV och telefoni från flera tjänsteleverantörer
i samma uttag. Fördelen med att samla
många leverantörer i samma nät är bland
annat att kvaliteten på tjänsterna ökar samtidigt som konkurrensen i nätet pressar ner
priserna.
När du blivit ansluten och vill använda
flera tjänster samtidigt (till exempel internet,
TV och telefoni) behöver du en CPE-enhet
som du placerar centralt i hallen, vardagsrummet eller i anslutning till elcentralen. Du
ansluter dina olika enheter (dator, router,
TV-box eller telefonibox) med en vanlig nätverkskabel.
På www.stadsnat.oresundskraft.se/
connect ser du om du kan ansluta dig direkt
och hur många fastigheter som redan är
anslutna i ditt område. Här gör du också en
intresseanmälan.

Programförklaring för
Strandbadens Byaförening
Strandbadens Byaförening arbetar för
Strandbadens bästa. Här har vi sammanfattat vårt uppdrag.

Julen kom till Strandbaden
Tomten Emilie med häst

Stärka inflytandet
för de boende
• Öka föreningens medlemsantal. Med god
ekonomi och stor handlingskraft har vi möjlighet att påverka ortens framtid.
• Föra en nära dialog med Höganäs kommun
om ortens utveckling och våra önskemål.

Gunilla med hund

Britt och Kerstin

Erik och Jukka

• Agera för Strandbadens bästa vid nyuppkomna situationer eller frågeställningar.

Marknadsföra Strandbaden
inåt och utåt

Ilise Marie
Henrietta

• Hålla föreningens hemsida uppdaterad och
levande.
• Informera invånare och sommarboende om
aktuella händelser i Strandbaden. StrandBulletinen ges ut som e-brev minst fyra
gånger per år samt delas ut i tryckt form till
alla hushåll fyra gånger per år.

Hanna och AnnChristin

Lerhamnskunder hos
Hanna och AnnChristin

• Synliggöra och framhäva ortens näringsliv
på hemsidan, i Strand-Bulletinen samt i
övrig relevant media.

Skapa ökad trivsel
och mervärde för de boende

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

• Arbeta för ökad säkerhet på väg 111 samt
för en ny sträckning av väg 111.
• Förhandla fram prisvärda energiavtal i samverkan med övriga byaföreningar inom
Höganäs kommun.
• Organisera grannsamverkan genom
”Grannar mot brott”.

Ulf, Gerd, Gun- Britt och Roy

Pernilla och Sigge

Villhelm, Hjalmar och Tomten

• Skapa ett ”välkomstpaket” för nyinflyttade.
• Arrangera träffar så att gemenskapen i byn
stärks.

Nytändning
för BlomsterStallet

Nyhamnsläge

Alla dagar 9-20

Den 16 november nyöppnade BlomsterStallet på Almsbergs gård. Det är ett familjeföretag som startade med gurkodling 1985.
1993 förändrads inriktningen och övergick till
att enbart odla blommor, vilket är den
huvudsakliga inriktningen än idag.
Sedan hösten 2013 finns ett samarbete
med Bukett & Alster vilket ger en utökad
service med bland annat kransar, arrangemang och på sikt också buketter.
Tatiana Smirnova är ny delägare, förutom
Britt och Jan-Erik Cronberg. Tatiana är
utbildad florist och är mycket uppskattad för
sina olika arrangemang.
www.höganäsblommor.se

Arrangörerna Carina och Cecilia

Karin och Madelene

Winnie
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Strandbadenborna Birgitta och Hans
Brandt från Blå Hallen i Höganäs och antikmässorna i Helsingborg. Under december
har de en tillfällig butik en trappa upp på
Magasin 36. Deras varor går under benämningen Antikt & Retro samt Franska antikviteter.
– Det är varor som vi hämtat hem från våra
resor i Frankrike, berättar Birgitta. Här på
Magasin 36 är alltid fullt med folk och hittills
har det gått mycket bra med försäljningen.

