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OKTOBER 2014

DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Gärna ännu fler!
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2013 hade Strandbadens Byaförening 
247 betalande medlemmar. Nu är vi 
268 men är angelägna om att bli ännu 
fler. 

Från styrelsen har Bitt och Elisabeth under 
sommaren gjort en jätteinsats och besökt ett 
stort antal icke-medlemmar i Strandbaden. 
De har fått många konstruktiva synpunkter 
på föreningens verksamhet. Många har sagt 
att de ska bli medlemmar och en del har 
betalt årsavgiften på 100 kronor. Vi hoppas 
att även de andra kommer att göra det! Det 
är inte av ekonomiska skäl som vi är an-
gelägna om att fler är medlemmar. Det vikti-
gaste skälet är att ju fler medlemmar vi är 
desto starkare blir vår röst i kontakter och 
dialog med kommunen, myndigheter och 
organisationer. 

Byaråd
I Höganäs finns drygt 20 byaföreningar. Två 
gånger per år hålls byaråd där represen-
tanter för byaföreningarna gemensamt 
träffar ledande politiker och tjänstemän från 

kommunen. De frågor som behandlas är 
främst sådana som berör flera ”byar”. 

Just nu driver vi från Strandbaden tre 
frågor: Den första gäller väg 111. I avvaktan 
på en ny väg öster om Strandbaden måste 
underhållet på nuvarande väg förbättras. 

Den andra gäller bristen på skyltning 
och fragmentarisk skyltning om hundar, cyk-
ling, motorfordon, eldning, camping, rid-
ning, med mera längs stranden. 

Den tredje frågan gäller behovet av att 
även under icke-badsäsong ta vattenprover 
med tanke på att det finns industriell verk-
samhet samt att ett mycket stort antal fartyg 
passerar förbi.

Margreteberg
Vi var säkert många som trodde att de nya 
ägarna skulle göra en upprustning av Mar-
gretebergs restaurang, hotell och vand-
rarhem. Nu har det efter upphandling 
genomförd av Migrationsverket blivit till-
fälliga bostäder för asylsökande. Bakom 
detta finns politiska beslut och det är främst 
en angelägenhet för kommunen och olika 
stödorganisationer att få detta att fungera så 
bra som möjligt. Byaföreningen har tagit 
som en av sina uppgifter att snabbt förmedla 
korrekt och relevant information till sina 
medlemmar.

Det har varit en fantastisk sommar. Jag 
minns inte när vattnet i Strandbaden var så 
fint och badvänligt under så lång period. Nu 
ser vi fram emot en fin höst!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

MEDLEMSVÄRVNING. Elisabeth Rosenqvist 
och Bitt Larsson från styrelsen har genomfört 
”Operation Dörrknackning”  för att locka fler 
medlemmar till föreningen – ett arbete som 
gått över förväntan. 70 nya hushåll  har Bitt 
och Elisabeth värvat under sommarens 
”påhälsningar”. 18 har tackat nej och några är 
på väg att flytta från byn.
– Vi vill tacka alla Strandbadenbor som så vän-
ligt öppnat dörren för oss, säger Bitt. Det har 
varigt mycket roligt och lärorikt – och inga sura 
miner från någon!

Tisdag 14 oktober kl 19 håller Läns-
försäkringar ett informationsmöte 
om Grannar Mot Brott på Örestrand. 
Chefen för Höganäs-polisen, Kristina 
Pålsson (bilden), kommer att vara på 
plats. Se bifogad inbjudan.

Du är väl med 
i Strandbadens Byaförering?

Medlemsavgiften är bara 100 kr per år 
och hushåll (bankgiro 5559-7306). Skriv 
gärna in dina medlemsuppgifter på hem-
sidan – www.strandbaden.info

Kontakata någon i styrelsen eller gå in på 
www.strandbaden.info för mer informa-
tion. Du når oss också på:

info@strandbaden.info

Missa inte Strandbadens nyaste event 
söndag 12 oktober på Örestrand.

Se annons på sista sidan!

ÄNNU ETT LYCKAT MIDSOMMARFIRANDE. 
Byaföreningen arrangerade traditionsenligt 
midsommarfirande på Lärkängen.

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)

Tyst från Trafikverket

KLIPP HÄCKEN heter en skrift från Höganäs 
kommun med riktlinjer hur växtligheten ska se 
ut vid utfarter. Inom den s k sikttriangeln gäller 
att växterna inte får vara högre än 80 cm – en 
påminnelse till alla fastighetsägare. 
Sök ”Policy för häckar” på www.hoganas.se.

Vi väntar fortfarande på svar från 
Trafikverket på de frågor vi ställt 
sedan i våras:

Utvärdering
En utvärdering av åtgärderna (refuger, chi-
kaner) skulle ske i våras. 
– Vad har hänt med utvärderingen?

Trafikdelarskylt Särögatan/Marstrands-
gatan
Skylten har varit nerkörd sedan början av 
juni. Markeringsskylten som sattes upp står 
inte heller kvar. Mesta-bilen har patrullerat 
men utan åtgärd. 
– Varför ingen åtgärd från Mesta?
– När kommer skylten upp?

Trafikdelarskyltar vid Tallbacksvägen
Mesta monterade ner (!) skyltarna tidigt i 
somras.
– Varför, och varför sätts inte nya upp?

Chikanerna vid Dannevangsvägen
Här har inget hänt och området ser fort-
farande ut som i vintras.
– Varför underhålls inte sträckan i avvaktan 
   på eventuella andra åtgärder?

Löpande underhåll
– Varför rätas inte lyktstolpar upp?
– Varför återställs inte kantstenar efter 
   lagningar?
– När återställs nedkörda vita kantstolpar?

Vi har ställt frågorna till underhållsansvarig 
på Trafikverket,  Christer Thomasson. 
Byaföreningen kommer givetvis inte att 
släppa frågorna och kommer att diskutera 
med Höganäs kommun för vidare åtgärd.

Info om elavtalet
All information om 
avtalet med Dala-
kraft finns på bya-
föreningens hem-
sida, www.strandbaden.info under rub-
riken Kategorier, meddelar föreningens 
kontaktperson Jan Jurkiewicz.

SMAKA PÅ DET NÄRA
Strandbadens Byaförening bjuder in till ”skördefest” 

på Örestrand söndag 12 oktober kl 12-15!

      Vi reser stora tältet vid dåligt väder!
     Varmt välkomna! www.strandbaden.info

GRATIS

ENTRÉ

JanLars 
Honung

Korv med bröd
och något att dricka!

Närodlat

Familjen 
Ward

Nyhamns Bär&Frukt 

BlomsterStallet
Höganäs 

Handelsträdgård
Strandbadens Byaförening

informerar om verksamheten



Nyhamnsläge Alla dagar 9-20

Får du inte 
våra e-postutskick?

Den senaste tiden har vi skickat ut  
Strand-Bulletinen med e-post flera 
gånger, bland annat med information 
om asylboendet på Margreteberg. 

Får du inte våra utskick, ber vi dig mejla 
din e-postadress till:

info@strandbaden.info  

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

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

Tel +46 42 330809
Köpmansgatan 1A
263 38 Höganäs
www.lansbergs.se

Drömmen om ett boende i vackra Kullabygden börjar hos oss på Länsbergs. Kom in 
till oss i våra nya, läckra lokaler och låt oss inspirera dig till en upptäcktsfärd bland 
vackra hus och trivsamma fastigheter i Skånes charmigaste hörn. Varmt välkommen!

Spännande höst 
på Stadsteatern 

i Helsingborg

Välkommen till vår årliga julmarknad 
söndagen den 23 november kl 13-17! 
Platsen är liksom förra året Lärk-
vägen. 

Om du kommer med bil, vill vi att du par-
kerar vid Örestrand.  Mer information om 
Strandbadens Julmarknad kommer i kom-

• Pelle Erövraren på Storan till 25 oktober.
• Frankenstein på Lillan till 22 november.
• Det blåser på månen 28 nov-24 jan.

Du vet väl om att du kan boka biljetter via 
byaföreningens ombud till ett reducerat pris.
• 150 kr på Storan (ord pris 230 kr).
• 140 kr på Lillan (ord pris 220 kr).

Du bokar via mail till 2lilovi@gmail.com, 
anger dag, föreställning, önskemål om plats i 
salongen samt antal. Du får ett mail tillbaka 
med de uppgifter du behöver för att hämta 
biljetterna på Stadsteatern.

Välkommen till en trevlig teaterhöst!
Lisbeth Löfgren

Boka julmarknaden i Strandbaden
mande Strand-Bulletinen som du får med 
e-post. Se därför till att skicka in din e-post-
adress till info@strandbaden.info om du 
inte redan gjort det. 

Julmarknaden sker i samverkan mellan de 
boende i området, utställare och Strand-
badens Byaförening. 

Välkommen att medverka 
som utställare! 
Alla intresserade Strandbadenbor och andra 
med Strandbadenkoppling inbjuds att med-
verka på Strandbadens Julmarknad. Du som 
syr, bakar, syltar, saftar, gör kermik, målar 
tavlor m m kanske vill vara med. Var och en 
ansvarar själv för bord, belysning och even-
tuellt tält samt ser till att allt är borttaget, 
rent och snyggt när man lämnar på kvällen. 
Om du tar med en förlängningssladd går det 
att ”låna” el till självkostnadspris. 

Om du vill medverka tar du kontakt med 
initiativtagarna Carina Albertsson, 
070-679 01 01 eller Cecilia Tukiainen, 
042-34 33 21. 

Kontaktpersoner för Strandbadens Bya-
förening är Elisabeth Rosenqvist, 
073-908 41 08 och Carl Hellberg, 
070-654 40 01.

Strandbadens 
Julmarknad

MARGRETEBERGS STRAND. Upprustningen av vår fina badplats blev klar lagom till badsäsongen. Så här kunde det se ut 
en varm och solig sommardag. Nu hoppas vi att det finns någon entreprenör som öppnar kiosk och servering till nästa säsong.

Snabbare internet

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

Är du trött på segt och osäkert 
internet? Svaret heter stadsnät. 
Anmäl ditt intresse hos Öresunds-
kraft.

I Höganäs kommun samarbetar Öresunds-
kraft och Höganäs Energi i utbyggnaden av 
och anslutningen till Öresundskraft 
Stadsnät. Första steget till ett riktigt bred-
band är att anmäla intresse på Öresunds-
krafts hemsida. En intresseanmälan är inte 
bindande, du kommer bara att få mer infor-
mation och ett pris på vad det kostar att 
ansluta din fastighet till stadsnätet.
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på Örestrand söndag 12 oktober kl 12-15!

      Vi reser stora tältet vid dåligt väder!
     Varmt välkomna! www.strandbaden.info

GRATIS

ENTRÉ

JanLars 
Honung

Korv med bröd
och något att dricka!

Närodlat

Familjen 
Ward

Nyhamns Bär&Frukt 

BlomsterStallet
Höganäs 

Handelsträdgård
Strandbadens Byaförening

informerar om verksamheten




