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Ställ upp på Strandbaden!
Nu är det dags för årsmöte i Strandbadens 
Byaförening. Vi hoppas att vi får träffa 
massor av strandbadenbor och få ta del av 
era synpunkter. Vi välkomnar speciellt er 
som är nyinflyttade eller som ännu inte är 
medlemmar i byaföreningen. Kom och lyssna 
– vi utlovar ett intressant och innehållsrikt 
möte.

Vi ses den 9 april kl 19:00 på Örestrand!

Styrelsen
Strandbadens Byaförening

Välkommen på Årsmöte 9 april!

Glöm inte att betala medlems-
avgiften för 2014
Genom en beklaglig felräkning (Dalakraft-
abonnenterna har betalat medlemsavgiften 
för tre år) var medlemsantalet vid årsskiftet 
267, inte 356 som tidigare uppgivits.

Därför är det ännu viktigare att du som 
inte är medlem väljer att stödja föreningen 
2014. Medlemsavgiften är bara 100 kr per år 
och hushåll och kan betalas på bankgiro 
5559-7306. Skriv gärna in dina medlems-
uppgifter i formuläret på hemsidan – 
www.strandbaden.info

Besök www.strandbaden.info eller kon-
takta någon i styrelsen för mer information 
om vår verksamhet. Du når oss också på 
info@strandbaden.info

På Årsmötet den 9 april ska den nya styrelsen 
för Strandbadens Byaförening väljas och 
valberedningen behöver nya kandidater. 

Vill du vara med och påverka utvecklingen 
i vår by? Drivs du av ett samhällsengage-
mang och vill du göra något meningsfullt för 
dig själv och dina grannar i vårt fina Strand-
baden? Kom gärna med nomineringar på dig 
själv eller andra du tycker är lämpliga till sty-
relsen. Styrelseledamot väljs på ett år och 
under tiden får du chansen att lära känna vår 
organisation. Skicka dina förslag till valbe-
redningen: Livia Deak Jönsson, 
042-12 96 34, livia.deak.jonsson@gmail.com, 
eller Sigurd Berg, 042-34 37 28, 
monica.sigurd@hotmail.com

Välkommen till Årsmötet
onsdag 9 april kl 19:00

på Örestrand (i kyrkan).

Nya Margretebergs Strand. Illustration: Höganäs kommun, montage av 
Strandbadens Byaförening.

Strandbadens riviera blir verklighet
I Höganäs kommun finns fem prioriterade 
badplatser; Farhultsbadet/Farhult, Sol-
viken/Mölle, Margreteberg/Strandbaden, 
Kvickbadet/Höganäs samt Vikens 
havsbad/Viken. Kvickbadet och Vikens 
havsbad har redan rustats upp och nu står 
Margreteberg på tur. 

Lagom till badsäsongen i sommar ska bad-

platsen ha fått en rejäl och nödvändig upp-
rustning med bland annat ny toalett-
byggnad, solaltaner och dusch. Förbere-
delser görs även för en kioskbyggnad.

Till Årsmötet kommer en representant från 
Teknik- och fastighetsförvaltningen på 
Höganäs kommun och informerar om pro-
jektet. 

Var med och påverka!
Webmaster och redaktör sökes
Just nu letar vi även efter någon 
som är intresserad av att ta 
hand om vår hemsida samt 
en person som kan tänka sig 
att göra intervjuer och skriva 
artiklar till vår tidning. Det är 
inga omfattande arbetsupp-
gifter och arbetet kan ske 
som styrelseledamot eller 
som ett uppdrag utanför 
styrelsen. Arvode utgår 
i form av ära och beröm-
melse. Kontakt:

Livia Deak Jönsson eller Sigurd Berg

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

Rena stränder till sommaren
Lördag 12 april kl 10:00 samlas vi på ini-
tiativ av Strandgruppen för att rensa strän-
derna från skräp inför den kommande bad-
säsongen som vi förmodligen alla längtar till. 
Vi behöver allas hjälp nu, efter att vinterns 
stormar spolat upp mängder med skräp på 
våra stränder och hedar. 

Vi samlas på campingplatsen vid Öre-
strand och rensar mellan bron vid Margrete-
bergs badplats och Skälebäcken vid Stora 
Skärsvägen. Efter rensningen bjuder vi på 
grillad korv vid Örestrand. Plockpinnar och 
säckar finns att tillgå.

Medlemmar i byaföreningen kan köpa kraft-
fullt rabatterade teaterbiljetter till Helsing-
borgs stadsteaters föreställningar om 
bokning sker via föreningens teaterombud 
Lisbeth Löfgren.
– Skicka ett mejl och ange vilken föreställ-
ning, dag, antal platser samt önskemål om 
var i salongen du vill sitta. Jag återkopplar 
via mail så att du får de uppgifter du behöver 
för att hämta biljetterna i teaterkassan, med-
delar Lisbeth.

E-post: 2lilovi@gmail.com

Priser:
Storan: 140 kr (ord pris 220 kr)
Lillan: 120 kr (ord pris 200 kr)

www.helsingborgsstadsteater.se

Billiga 
teaterbiljetter

Den klassiska 40-talskomedin ’Min fru går 
igen’, med bland andra Cecilia Borssén, Fredrik 
Dolk och Regina Lund, spelas från 22 mars till 
10 maj.

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

Bli din egen  
vindkraftproducent!
Elpriset kan gå upp när du minst anar det, men 
inte för den el du får för ditt andelsägande i ett 
vindkraftverk. Ring oss gärna på 0771 48 80 00 
så berättar vi mer.

660:-
Nu kan du köpa 

vindandelar från

/st

STRANDSTÄDNING 12 APRIL
Vad händer med 111:an?

Nerkörda trafikdelarmärken, kantstolpar och 
pollare. Kantstenar som ligger huller-om-
buller vid chikanerna och som inte lagts till-
baka efter asfaltarbeten. Listan kan göras 
lång på åtgärder som behövs för att 111:an 
ska bli ”vårfin”.

Strand-Bulletinen ställde frågan till 
Christer Thomasson på Trafikverkets 
avdelning Underhåll, men har vid press-
läggningsögonblicket inte fått svar. Strand-
Bulletinen återkommer med besked.



Nyhamnsläge Alla dagar 9-20

Ordinarie årsmöte hölls den 17 april 2013 
på Örestrand för det gångna verksamhets-
året. Cirka 38 av föreningens medlemshus-
håll närvarade.

Styrelsen har sammanträtt nio gånger 
under det gångna året och det fortlöpande 
arbetet mellan styrelsemötena har skett över 
e-post och formella beslut har sedan tagits 
på efterföljande styrelsemöten.

Därutöver har föreningen varit represen-
terad vid två av Kullabygdens Byaråds-
möten samt vid två förberedande möten. 

Byarådsmöten
På byarådsmöten förs frågor och information 
fram av 20-talet byaföreningar. Inbjudna är 
även högre tjänstemän och politiker från 
Höganäs kommun. Mötena fungerar som 
dialogforum där Strandbadens Byaförening 
representerar vår hörna av kommunen och 
framför de önskemål vi har samt berättar om 
vår verksamhet. 

El-avtal
På initiativ av Strandbadens Byaförening 
hölls ett första inledande byamöte på Öre-
strand den 23 januari med anledning av att 
det tre-åriga elavtalet med Dalakraft skulle 
löpa ut den 31 december 2013. En arbets-
grupp bildades bestående av fem personer 
däribland Strandbadens Jan Jurkiewicz.

19 av Kullabygdens 20 Byaföreningar 
gjorde därefter gemensamt en ny el-upp-
handling. Tillsammans med Dalakraft 
erbjöds medlemmar i Strandbadens Byaför-
ening ett nytt tre-årsavtal (Kullabygden-zon-
fripris) under perioden 1 januari 2014 till 31 
december 2016. 149 hushåll i Strandbaden 
tecknade det nya tre-årsavtalet med Dala-
kraft.

Kullaleden 
Strandbadens Byaförening är även aktiv i det 
fortlöpande arbetet med Kullaleden/Skå-
neleden Nordväst och har varit represen-

terad vid dels allmänna informationsmöten, 
dels vid själva invigningen av leden som 
hölls på Kullaberg den 1 juni 2013. 

Byavandring
Den 20 maj gick den sedvanliga byavand-
ringen av stapeln i Strandbaden tillsammans 
med Höganäs kommuns representanter 
Péter Kovács (kommunstyrelsens ordfö-
rande), Lennart Andersson, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen samt Emelie Lindblom. 
Styrelsen dryftade önskemål och hade syn-

Verksamhetsberättelse 2013

I styrelsen har under året ingått från vänster Jan Jurkiewicz, Pernilla Myrefelt, Anna Erhagen, 
Monica Berg, Carl Hellberg, Magnus Gertsson och Karl-Axel Barkentin, ordförande.

punkter på Strandbadens utveckling. Själva 
vandringen följdes därefter av ett uppfölj-
ningsmöte den 29 oktober för att knyta ihop 
lösa trådar. 

Några punkter som diskuterats är färdig-
ställandet av Margretebergs badplats (som 
beräknas stå färdig till sommaren 2014) samt 
önskemålet om en cykelväg öster om 
befintlig väg 111 från Nyrupsvägen i Strand-
baden till Eleshultsvägen/Fiskvägen i 
Nyhamnsläge. Föreningen jobbar även vidare 
med frågan om en hälsning från Strandba-
dens Byaförening kan inkluderas i Höganäs 
kommuns välkomstbrev till nyinflyttade i 
Strandbaden. 

Under året har styrelsen haft en god och 
återkommande dialog om ortens utveck-
ling med de ledande politikerna i kom-
munen, inte bara vid byarådsmöten och bya-
vandring, utan även vid individuella möten. 
Vid dessa möten har bla översiktsplan res-
pektive skötselplan för Strandbadskogen 
diskuterats. 

Aktiviteter
Strandrensningen genomfördes den 20 
april under Strandgruppens ledning på 
remsan mellan parkeringen på Stora Skärs-
vägen och den lilla bron vid Margreteberg. 
Efter väl utfört arbete vidtog en uppskattad 
korvgrillning.

Midsommarfirandet hölls traditionsenligt 
på Lärkängen i föreningens regi den 21 juni.

Solen lyste över Strandbadens första jul-
marknad som hölls den 24 november på 
Lärkvägen och som initierats av Strandba-
denborna Cecilia Tukiainen och Carina 
Albertsson. Trots kyla och snålblåst infann 
sig snabbt den rätta julkänslan bland mark-
nadsstånd och tomtar. Det är redan bestämt 
att 2013 års succé kommer att få en fortsätt-
ning söndagen den 23 november 2014. 

Föreningens information
Föreningen har sedan 2009 en hemsida där 
aktuell information från styrelsen och arbets-

Nya Margretebergs Strand. Bild: Höganäs 
kommun.

Strandbadens första julmarknad  lockade många trots isande vindar.

grupperna rörande händelser i Strandbaden 
läggs ut – www.strandbaden.info. Hem-
sidan uppdateras regelbundet när något 
nytt händer.

Nyhetsbrevet Strand-Bulletinen, som 
delas ut i alla brevlådor i Strandbaden samt 
skickas ut med e-post, har under det gångna 
verksamhetsåret skickats ut fyra gånger i 
tryckt form och fem gånger med e-post. På 
hemsidan anmäler mig sig om man önskar få 
nyhetsbrevet per e-post. 

Avslutningsvis tackar styrelsen för Strand-
badens Byaförening för det här verksamhets-
året och hoppas att Strandbaden kan få 
ännu mer uträttat under kommande år. 

Strand-Bulletinen har delats ut i alla cirka 520 
brevlådor i Strandbaden fyra gånger under 
2013.

Får du inte 
våra e-postutskick?

Vi skickar ut Strand-Bulletinen med 
e-post flera gånger per år med delvis 
annat innehåll än den tryckta versionen 
som du får i din brevlåda. 

Får du inte våra utskick, ber vi dig mejla 
din adresss till:

info@strandbaden.info  

På kullaleden.se finns samlad information 
om ledens sträckning, hotell och restau-
ranger. Syftet är att förenkla planeringen för 
såväl invånarna i nordvästra Skåne som för 
internationella besökare och researrangörer. 
– Den nya webbplatsen för Kullaleden är ett 
betydelsefullt verktyg i marknadsföringen av 
destinationen Familjen Helsingborg. Möj-
ligheten att kunna planera sin reseupple-
velse innan man är på plats är en av de vikti-
gaste faktorerna för att locka nya besökare. 
Här ska både turister och invånare på ett 
enkelt sätt hitta information och inspiration 
inför sitt besök, säger Britt-Marie Andrén, 
projektledare för leaderprojektet Kullaleden 
2.0.

Familjen Helsingborg bjöd tidigare in ett 
antal ”testpiloter” från Tyskland som vand-
rade hela Kullaleden mellan Helsingborg och 
Utvälinge i Ängelholm under fem dagar. I 
deras utvärdering framgår betydelsen av att 
få utförlig information om boenden och res-
tauranger samt längd och tid mellan olika 

sträckor. Annan information som efterfrå-
gades var  ledens svårighetsgrad och kartor 
som kan laddas hem från webben. Testpilo-
ternas utvärdering har legat till grund för 
webbplatsens innehåll.  
– Med projektet Kullaleden 2.0 får vi en unik 
chans att testa vår konkurrenskraft på den 
internationella marknaden. Vi får även möj-
ligheten att utvärdera standard, marknads-
föring och utveckling inför det stora vand-
ringseventet Eurorando 2016 som beräknas 
locka tusentals vandrare till Helsingborg, 
säger Emma Håkansson, turistchef i Helsing-
borg. 

Andra etappen av projektet heter Kulla-
leden 2.0 och har fokus på internationell 
marknadsföring samt att skapa en organisa-
tion för underhåll och utveckling. Kullaleden 
2.0 är ett samarbetsprojekt mellan Höganäs 
och Helsingborg.

www.kullaleden.se
www.skaneleden.se

Nu tar Kullaleden nästa steg genom att bland annat lansera en ny webbplats, 
kullaleden.se.

Kullaleden får ny webbplats
Foto: Kullaleden
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Kullaleden får ny webbplats
Foto: Kullaleden

Köpmansgatan 13, 263 38 Höganäs.
Telefon 042-34 01 97. Öppettider: måndag–fredag 10–18, lördagar 10–15.

Det sammanlagda antalet boktitlar i världen känner ingen. Hos oss hittar 
du emellertid alltid drygt 3.500 i lager. Mestadels nya men självklart också 
de viktigaste klassiska tungviktarna.
 Och så förstås papper och kontorsmaterial i sortiment som täcker såväl 
privata som professionella behov.    
 Varmt välkommen och var inte orolig – time is on our side!

” Den stora nackdelen  
 med nya böcker är   
 att de hindrar oss att  
 läsa de gamla”Joseph Joubert (1754–1824)
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Strandbadens riviera blir verklighet
I Höganäs kommun finns fem prioriterade 
badplatser; Farhultsbadet/Farhult, Sol-
viken/Mölle, Margreteberg/Strandbaden, 
Kvickbadet/Höganäs samt Vikens 
havsbad/Viken. Kvickbadet och Vikens 
havsbad har redan rustats upp och nu står 
Margreteberg på tur. 

Lagom till badsäsongen i sommar ska bad-

platsen ha fått en rejäl och nödvändig upp-
rustning med bland annat ny toalett-
byggnad, solaltaner och dusch. Förbere-
delser görs även för en kioskbyggnad.

Till Årsmötet kommer en representant från 
Teknik- och fastighetsförvaltningen på 
Höganäs kommun och informerar om pro-
jektet. 

Var med och påverka!
Webmaster och redaktör sökes
Just nu letar vi även efter någon 
som är intresserad av att ta 
hand om vår hemsida samt 
en person som kan tänka sig 
att göra intervjuer och skriva 
artiklar till vår tidning. Det är 
inga omfattande arbetsupp-
gifter och arbetet kan ske 
som styrelseledamot eller 
som ett uppdrag utanför 
styrelsen. Arvode utgår 
i form av ära och beröm-
melse. Kontakt:

Livia Deak Jönsson eller Sigurd Berg

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

Rena stränder till sommaren
Lördag 12 april kl 10:00 samlas vi på ini-
tiativ av Strandgruppen för att rensa strän-
derna från skräp inför den kommande bad-
säsongen som vi förmodligen alla längtar till. 
Vi behöver allas hjälp nu, efter att vinterns 
stormar spolat upp mängder med skräp på 
våra stränder och hedar. 

Vi samlas på campingplatsen vid Öre-
strand och rensar mellan bron vid Margrete-
bergs badplats och Skälebäcken vid Stora 
Skärsvägen. Efter rensningen bjuder vi på 
grillad korv vid Örestrand. Plockpinnar och 
säckar finns att tillgå.

Medlemmar i byaföreningen kan köpa kraft-
fullt rabatterade teaterbiljetter till Helsing-
borgs stadsteaters föreställningar om 
bokning sker via föreningens teaterombud 
Lisbeth Löfgren.
– Skicka ett mejl och ange vilken föreställ-
ning, dag, antal platser samt önskemål om 
var i salongen du vill sitta. Jag återkopplar 
via mail så att du får de uppgifter du behöver 
för att hämta biljetterna i teaterkassan, med-
delar Lisbeth.

E-post: 2lilovi@gmail.com

Priser:
Storan: 140 kr (ord pris 220 kr)
Lillan: 120 kr (ord pris 200 kr)

www.helsingborgsstadsteater.se

Billiga 
teaterbiljetter

Den klassiska 40-talskomedin ’Min fru går 
igen’, med bland andra Cecilia Borssén, Fredrik 
Dolk och Regina Lund, spelas från 22 mars till 
10 maj.

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

Bli din egen  
vindkraftproducent!
Elpriset kan gå upp när du minst anar det, men 
inte för den el du får för ditt andelsägande i ett 
vindkraftverk. Ring oss gärna på 0771 48 80 00 
så berättar vi mer.

660:-
Nu kan du köpa 

vindandelar från

/st

STRANDSTÄDNING 12 APRIL
Vad händer med 111:an?

Nerkörda trafikdelarmärken, kantstolpar och 
pollare. Kantstenar som ligger huller-om-
buller vid chikanerna och som inte lagts till-
baka efter asfaltarbeten. Listan kan göras 
lång på åtgärder som behövs för att 111:an 
ska bli ”vårfin”.

Strand-Bulletinen ställde frågan till 
Christer Thomasson på Trafikverkets 
avdelning Underhåll, men har vid press-
läggningsögonblicket inte fått svar. Strand-
Bulletinen återkommer med besked.




