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Bli medlem!
Välkommen på
Midsommarfirande

FLYGFOTO ÖVER STRANDBADEN. Den flygande fotografen Magnus Lundfelt har återigen tagit
ett varv över Strandbaden och fotograferat byn från olika håll. Hög upplösning på bilderna gör det
möjligt att delförstora det egna huset eller göra posters av bilderna.
Magnus nås på rydebackc@icloud.com

Strandbadens Byaförenings midsommarfirande sker traditionsenligt på Lärkängen i
Dannevangsområdet på midsommarafton
från kl 14 med sång, dans, lekar och godisregn.
Blomstervagnen avgår kl 9 från Lärkängen.
Kl 10 kläs stången med blommor och blader.
Dagen avslutas med brännbollscup på fotbollsplanen omkring kl 16.
För slutgiltigt program och tider, se
www.strandbaden.info.
Vägföreningen Kullens Havsbad anordnar
midsommarfirande i Tallbacken.

Sommaren på Örestrand
Midsommarafton
Traditionellt firande med klädsel av midsommarstång och dans och lekar kring stången
med start kl 14. Restaurangen är öppen från
kl 12. Sillunch serveras kl 13-17. Konsert kl 19.
Onsdagsmacka v 26-32. Avnjut skön musik
och goda smörgåsar i restaurangen.
Lördagskonsert kl 19 i kyrkan. Bistromeny i
anslutning till konserten.

du köpa
Nu kan
elar från
vindand

660:-

/st

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.

Vecka 28 – Musikvecka
Höstagille 9 augusti
Loppis kl 11, auktion kl 12.
Vecka 33 – Kulturveckan

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

Komplett program på www.orestrand.se

Tallbackens Tennisklubb
Tre fina grusbanor. Kuponger kan köpas på
Örestrand, ICA-Skeppet och vid bemanning i
klubbstugan.
Tennisskola för alla åldrar vecka 26-29 under
ledning av Ida Broman och Henrik Lindholm.
Anmälan sker till tallbackentk@telia.com
Tallbacken Open vecka 30. Poolspel innebär
att alla får spela många matcher. Alla kan
vara med.
www.tallbackentk.se

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

2013 hade Strandbadens Byaförening
247 betalande medlemmar. Drygt
hälften (53%) av alla hushåll var då
med i föreningen. Vi gör ingen
skillnad på åretruntboende och
sommar- eller deltidsboende. Vi är
angelägna om att få fler medlemmar!
Årsavgiften är endast 100 kronor.
En del av erhållna pengar används till tryckning av Strand-Bulletinen som delas ut till
samtliga ca 500 hushåll i Strandbaden fyra
gånger per år. En mindre del används för drift
och underhåll av hemsida, ekonomihantering, m m. En ännu mindre del används
som grundplåt för olika arrangemang. Här
har vi som princip att de arrangemang som
vi genomför i stort ska vara självförsörjande.
Som ett exempel kan nämnas att vid höstens
julmarknad grillade och sålde vi korv för att
täcka avgiften för polisens tillstånd.
Det är inte av ekonomiska skäl som vi är
angelägna om att fler är medlemmar. Byaföreningen har en kontinuerlig dialog med
främst kommunen men också andra organisationer som t ex Trafikverket. Du kan läsa
om vårens byavandring på annan plats i
detta nummer av Strand-Bulletinen. Det är
för alla strandbadenbor angelägna frågor
som behandlas. Ju fler medlemmar desto
starkare blir vår röst i dessa sammanhang.

STYRELSEN I STRANDBADENS BYAFÖRENING. Efter föreningens årsmöte den 9 april består
styrelsen av följande ledamöter (från vänster): Elisabeth Rosenqvist (ledamot), Jan Jurkiewicz (vice
ordförande), Carl Hellberg (ordförande), Monica Berg (kassör), Bitt Larsson (sekreterare) samt
Jörgen Synning (ledamot).

Dörrknackning på gång
Vi vill alltså att fler ska bli medlemmar i
Strandbadens Byaförening. Därför kommer från styrelsen Bitt Larsson och
Elisabeth Rosenqvist att gå runt bland
husen i Strandbaden och vänligt uppmana
till medlemskap. Mycket bra om du vill förekomma dem.
Medlemsavgiften är endast 100 kronor
per år och hushåll, bangiro 5559-7306.
Skriv gärna in dina medlemsuppgifter i formuläret på hemsidan – www.strandbaden.
info.
Du når oss också på:
info@strandbaden.info
Varma sommarhälsningar!
Calle
Carl R Hellberg, ordförande i Strandbadens
Byaförening

LYCKAD STRANDSTÄDNING. Den 12 april samlades 25-talet duktiga strandbadenbor för ett städpass på våra stränder under ledning av Jens Gislev. Monica och Sigurd Berg svarade för korvgrillning och Örestrand bjöd på fika efter fullgjort arbetspass. 25 säckar skräp blev resultatet. Bra
jobbat!

Byavandring
med kommunen
Onsdag 21 maj var det dags för
Strandbadens Byaförening att
genomföra den årliga byavandringen
tillsammans med politiker och
tjänstemän från Höganäs kommun.
Syftet är att byaföreningen ska få tillfälle att
framföra synpunkter och önskemål om
skötsel och förbättringar. Från Höganäs
kommun närvarade kommunalråden Péter
Kovács och Ulf Molin samt parkchef
Magnus Svederberg och kommunsekreterare Niklas Åkerström. Från Strandbadens
Byaförening fanns ordföranden Carl Hellberg på plats tillsammans med styrelseledamöterna Bitt Larsson, Elisabeth Rosenqvist och Jörgen Synning.
I strålande solsken inleddes en vandring
från Örestrand till pumphuset längst ned på
Lysekilsgatan. Därifrån norrut utmed
strandkanten och längs med Kullaleden
fram till parkeringsplatsen nedanför Tallbacksvägen. Vägen tillbaka till Örestrand
gick via Kullaledens rastplats/grillplats.

Martin på Mesta har ersatt alla nerkörda vägskyltar på 111:an.

Vad händer
på 111:an?
Kommunalråden Péter Kovács (t v) och Ulf
Molin (t h) samt kommunsekreterare Niklas
Åkerström (mitten) lyssnar på byaföreningens
synpunkter.
som gäller för husvagnar och husbilar. Varför
finns inte dessa vid parkeringen vid Stora
Skärsvägen och innebär det ”fritt fram”?
Alla skyltar är säkert uppsatta så att de
stämmer med gällande regler. Vi vill att de
dessutom ska ge bra och lättillgängliga
anvisningar så att det fungerar på ett bra
sätt. Att kommunen ansvarar för vissa
områden och Länsstyrelsen över andra förenklar inte det hela. Kommunalråden insåg
klart problematiken. Det blir nog nödvändigt
att ”lyfta frågan” och få till en helhetslösning
i samarbete med Länsstyrelsen.

Gränsmur och cykelväg
Skyltning längs stranden
Vid vandringen uppmärksammades främst
bristen på skyltning och fragmentarisk skyltning om hundar, cykling, motorfordon, eldning, camping, ridning, m m. Vi ställde bland
annat följande frågor till kommunföreträdarna:
– Vid pumphuset finns inga som helst skyltar
om cykling, parkering, m m eller avspärrningar för cykel- och mopedtrafik norrut.
Varför?
– Vid Örestrand finns en skylt som förbjuder
hundar att under sommarmånaderna vara
på badplatsen. Ovanför finns en karta över
Strandbaden med Strandbadsskogens naturområde rödmarkerat. Är det rödmarkerade
området lika med badplatsen?
– Mitt ute på heden i närheten av gungorna
finns en skylt som bland annat förbjuder ridning. Varför finns denna skylt just här och var
ska den ridande ta vägen om man nu
kommit så här långt?
– Vi parkeringsplatsen nedanför Stora Skärsvägen finns en skylt med P. Vid parkeringen
nedanför Tallbacksvägen finns dessutom
anvisningar om parkeringens längd och vad

rad olika frågor. Vi har tidigare framfört
behovet av en cykelväg från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge, som ger barnen
en chans att cykla till Nyhamnsskolan utan
att korsa väg 111. Kommunens planutskott la
i höstas ut ett uppdrag om att ta reda på
möjligheter och kostnader för detta. Uppdraget är ännu inte klart.

Vid Kullaledens rastplats/grillplats finns en
gränsmur mellan Väsby och Brunnby församling. Denna har vi tidigare fått besked
om att den ska byggas upp igen. Vi kunde
konstatera att så ännu inte skett.
Vid det efterföljande mötet tog vi upp en

En av många tänkbara lösningar på en servering vid nyupprustade Margretebergs Strand – en
”kiosk-container” som hyrs ut av Elite Service (www.elite-servicepartner.com).

Vem vill öppna kiosk
på Margretebergs Strand?

Byaföreningens nyvalda ordförande Carl
Hellberg.

Andra frågor som diskuterades var: in- och
utfart för trädgårdsmästeriet på Nordhemsvägen direkt till Väsby Fäladsväg för
att undvika tung trafik på Dannevangsområdet, el, belysning, m m för den kommande
julmarknaden på Lärkvägen, ”skyltskogen” på väg 111 vid Margreteberg, chikaner m m på väg 111, pågående arbete med
Margretebergs badplats, belysning i form
av låga ”pollare” norrut från Margretebergs
badplats, bristfällig belysning på cykelvägen genom Strandbaden, plan för under
2015 planerat arbete med Stationstorget, ny
skötselplan för Trollskogen/Strandbadsskogen, bristfällig utmärkning av Strandbaden på kommunens turistkartor, möjligheten till välkomstbrev till nyinflyttade i
Strandbaden och bidrag för möteslokal.

Den upprustade badplatsen Margretebergs
Strand invigs lagom till sommarsäsongen.

Enligt uppgift från kommunen finns det idag
en intressent som vill driva kiosken vid Margretebergs Strand. Ingrid Larsson på
Höganäs kommun kan upplysa om detta
fortfarande är aktuellt.
För att få öppna kiosk eller servering fordras tillstånd från polisen och miljöförvaltningen samt ett tillfälligt bygglov. Flera
företag har ’kiosk-containers’ för uthyrning.
Telefon till Höganäs kommun: 042-33 71 00

Trafikverkets entreprenör Mesta har varit
på plats och ersatt nedkörda vägskyltar. Fortfarande står emellertid belysningsstolpar på
trekvart, kantstenar saknas efter grävningsarbeten och vita kantstolpar ligger nedkörda
längs hela vägen. Mycket av sanden efter vintern ligger kvar trots att sopmaskinen kört sin
runda.
Strand-Bulletinen har tidigare fått besked
från Christer Thomasson på Trafikverkets
avdelning Underhåll att en utvärdering av
chikanerna vid Dannevangsvägen ska ske
under våren.
Vi har efterlyst såväl resultatet av utvärderingen som ett besked om det löpande
underhållet men har vid pressläggningsögonblicket ännu inte fått svar från Christer
Thomasson.

I mitten av november blir det ett uppföljningsmöte.

”Den stora nackdelen
med nya böcker är
att de hindrar oss att
läsa de gamla”

Får du inte
våra e-postutskick?

Joseph Joubert (1754–1824)

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!

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

Vi skickar ut Strand-Bulletinen med
e-post flera gånger per år med delvis
annat innehåll än den tryckta versionen
som alla hushåll i Strandbaden får i brevlådan.

Nyhamnsläge

Alla dagar 9-20

Får du inte våra utskick, ber vi dig mejla
din e-postadress till:
info@strandbaden.info
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ordförande), Carl Hellberg (ordförande), Monica Berg (kassör), Bitt Larsson (sekreterare) samt
Jörgen Synning (ledamot).

Dörrknackning på gång
Vi vill alltså att fler ska bli medlemmar i
Strandbadens Byaförening. Därför kommer från styrelsen Bitt Larsson och
Elisabeth Rosenqvist att gå runt bland
husen i Strandbaden och vänligt uppmana
till medlemskap. Mycket bra om du vill förekomma dem.
Medlemsavgiften är endast 100 kronor
per år och hushåll, bangiro 5559-7306.
Skriv gärna in dina medlemsuppgifter i formuläret på hemsidan – www.strandbaden.
info.
Du når oss också på:
info@strandbaden.info
Varma sommarhälsningar!
Calle
Carl R Hellberg, ordförande i Strandbadens
Byaförening

LYCKAD STRANDSTÄDNING. Den 12 april samlades 25-talet duktiga strandbadenbor för ett städpass på våra stränder under ledning av Jens Gislev. Monica och Sigurd Berg svarade för korvgrillning och Örestrand bjöd på fika efter fullgjort arbetspass. 25 säckar skräp blev resultatet. Bra
jobbat!

