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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Du är väl med 
i Strandbadens Byaförening?

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

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)

Får du våra e-postutskick?
Under 2014 har vi skickat ut Strand-Bulletinen 

med e-post 15 gånger. Skicka din e-post-
adress till info@strandbaden.info.

Under 2015 kommer byaföreningen 
att anordna olika arrangemang som 
har som främsta syften att främja 
trivsel och samverkan inom Strand-
baden. 

Onsdagen den 8 april blir det ett kortare års-
möte direkt följt av temat ”Grannarna på 
Margreteberg”. Lördagen den 11 april 
hjälps vi åt med strandstädning och avslu-
tande korvgrillning. Midsommarafton blir 
det sedvanligt firande på Lärkan. I höst blir 
det i månadsskiftet september/oktober skör-
defesten ”Smaka på det nära” och söndag 
22 november julmarknad. Kanske det blir 
något mer.

Bättre underhåll av väg 111
En av de frågor vi kommer att lägga kraft på 
under 2015 gäller det bristande eller näst-
intill obefintliga underhållet av väg 111 
genom Strandbaden. Vi har på olika sätt 
uppvaktat Trafikverket. Vi har gett många 
konkreta exempel på brister och vad som 
måste bli bättre. Vi har vid upprepade till-
fällen vädjat till kommunen om hjälp i 
denna fråga.

Ansvariga från Trafikverket har tillsam-
mans med kommunens ansvarige för gator 
och vägar ”kollat” på väg 111 genom Strand-
baden. Detta gjordes i början av februari. 
Det är anmärkningsvärt att detta skedde 
under den period som skyltningen är provi-
sorisk efter begäran av Bjäre Kraft för trans-
port av delar till vindkraftverken. Det hade 
man ingen aning om. Därmed kunde de inte 
se hur bristfälligt underhållet faktiskt är, utan 

Tanken är att årsmötet ska vara kort. 
Alla frågor inklusive val är väl för-
beredda. Detta för att ge utrymme åt 
nästa programpunkt.

Grannarna på Margreteberg
Cecilia Sörensen, som är boendeansvarig 
på Margretebergs anläggning för tillfälligt 
boende för asylsökande, berättar ”allt” om 
de boende på Margreteberg. Varifrån 
kommer de och vad har de för ålder, familje-
förhållande, utbildning, yrkeserfarenheter, 
med mera? Vad gör de under tiden de bor på 
Margreteberg? Hur ser deras framtid ut och 
hur ser de själva på sin framtid?

Välkomna onsdagen den 8 april kl 19.00, 
Kapellet, Örestrand.

Rena stränder till sommaren
Lördag 11 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.

Strandstädningen sker under ledning av 
Jens Gislev, tel 070-203 56 71.

STRANDSTÄDNING 11 APRIL

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de 
  närvarande medlemmarna
 4. Val av två justerare som jämte mötets  
  ordförande justerar mötets protokoll,  
  inkl rösträkning 
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och  
  bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse:

  Jämna år väljs:
  – ordförande på ett år
  – sekreterare på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år

  Udda år väljs:
  – ordförande på ett år
  – vice ordförande på två år
  – kassör på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år
 11. Val av två revisorer
 12. Val av valberedning som skall bestå av  
  minst två medlemmar varav en skall vara  
  sammankallande 
 13. Fastställande av medlemsavgifter för  
  2016. Medlemsavgift för innevarande år  
  är 100 kr/hushåll.
 14. Motioner och övriga medlemsförslag  
  lämnas skriftligen till någon i styrelsen  
  senast två veckor före mötet.
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Välkomna till Årsmöte i Strandbadens 
Byaförening onsdagen den 8 april kl 
19.00 i Kapellet, Örestrand.

Välkommen  
till Årsmötet

 Nytt år – nya möjligheter!

Fortsättning på nästa sida.

Dagordning 
vid Årsmötet 8 april

Kommunens gatuchef och Trafikverkets plane-
rare inspekterade tillfällig skyltning på väg 111. 

motorfordon, eldning, camping, ridning, 
m m längs stranden. Dessutom ställdes fråga 
om behovet av att även under icke-bad-
säsong ta vattenprover med tanke på att 
det finns industriell verksamhet och en livlig 
fartygstrafik.

I början av hösten blev Margretebergs res-
taurang, hotell och vandrarhem efter upp-
handling genomförd av Migrationsverket 
inrättad för tillfälliga bostäder för asylsö-
kande. Bakom detta finns politiska beslut 
och det är främst en angelägenhet för kom-
munen och olika stödorganisationer att få 
detta att fungera så bra som möjligt. Byaför-
eningen har tagit som en av sina uppgifter 
att snabbt förmedla korrekt och relevant 
information till sina medlemmar.

Strand-Bulletinen har i den tryckta ver-
sionen under året kommit ut fyra gånger. 
Den har delats ut till alla brevlådor i Strand-
baden. Strand-Bulletinen med aktualiteter 
och påminnelser har i en digital version dess-
utom skickats ut ett tiotal gånger till ett par 
hundra adresser.

Föreningen har en fungerande hemsida 
www.strandbaden.info där Strand-Bulle-
tinen och annan aktuell information om akti-
viteter och händelser i Strandbaden läggs ut.

Föreningen höll ordinarie årsmöte den 9 
april på Örestrand för verksamhetsåret 2013. 
Vid årsmötet närvarade 36 av föreningens 
medlemmar.

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. 
Föreningens ekonomi är stabil. Den största 
kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulle-
tinen. Till ca en tredjedel täcks denna av 
annonsintäkter. Den näst största kostnads-
posten avser webbhotell, domäner, program, 
försäkring och andra administrativa kost-
nader. De arrangemang föreningen 
genomför ska i stort sett vara självfinansie-
rade genom bidrag m m.

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger 
under året. Det fortlöpande arbetet har i sty-
relsen skett bland annat över e-post. Sty-
relsen har under 2014 bestått av Carl Hell-
berg (ordförande), Jan Jurkiewicz, (vice 
ordförande), Monica Berg (kassör), Bitt 
Larsson (sekreterare), Elisabeth Rosen-
qvist (ledamot), Jörgen Synning (ledamot) 
och Ragnar Falck (adjungerad). En plats i 
styrelsen har varit vakant.

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen 
har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen), 
Carina Albertsson och Cecilia Tukiainen 
(julmarknaden), Livia Deak Jönsson (mid-
sommarfirande), Pernilla Myrefelt (Grannar 
mot brott), Jens Gislev (strandrensning) 
samt Lisbeth Löfgren (teaterombud). Därtill 
kommer föreningens revisorer Maria Edes-
gård och Anna Dahlberg samt valbered-
ningen med Livia Deak Jönsson och 
Anders Cumtell.

kan skylla saknade skyltar m m på att de för-
modligen är nedmonterade. De har helt fel. 
Skyltarna har varit borta sedan länge. Det är 
faktiskt så att efter den tillfälliga nedmonte-
ringen har skyltningen blivit bättre än på 
mycket länge. Det finns idag (19 februari) sex 
trafikdelarskyltar. De är visserligen av plast 
och lågt monterade, men det är klart bättre 
än vad vi är vana vid.

Besiktningen skedde från Margreteberg till 
i höjd med Dannevangsvägen. Längre kom 
man tydligen inte. Det är oklart varför. 
Kanske hade man inte mer tid. Kanske visste 
man inte att vägen fortsätter. Kanske vet man 
inte var Strandbaden slutar.

I direkt anslutning till besiktningen fattade 
man snabbt och gemensamt beslut om 
åtgärder. Dessa går i korthet ut på:

1. Ta bort trafikdelarskyltar och ersätta 
dessa med låga pollare, dvs låga 
plaststolpar med en reflex på. 
Därmed underlättar man för om-
körningar, vilket är synnerligen 
allvarligt speciellt nära övergångs-
ställen och busshållplatser. 

2. Ta bort pollare som finns i 
vägkanten, bland annat i höjd 
med Dannevangsvägen. Därmed
 breddar man vägen och möjligheterna till 
högre hastigheter.

Inga beslut om vad som ska hända vid Tall-
backsvägen och Stora Skärsvägen. De syn-
punkter och förslag som byaföreningen 
framfört har man inte det minsta brytt sig 
om. De beslutade åtgärderna ska skyndsamt 
genomföras (läs ”rapporten” på vår hemsida, 
www.strandbaden.info).
 
Byaföreningen arbetar för en ökad trafik-
säkerhet. Trafikverket tycks mest ange-
lägna om att skydda sina stolpar och pol-
lare. Kommunen tycks mest intresserade 
av att vara Trafikverket till lags.

Bristande skyltning på stranden
En annan fråga som vi fortsätter att arbeta 
med är bristen på skyltning och fragmen-
tarisk skyltning om hundar, cykling, motor-
fordon, eldning, camping, ridning, m m längs 



Nyhamnsläge Alla dagar 9-20

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!

2014 hade Strandbadens Byaförening 284 
betalande medlemmar. Nytt rekord! Jämfört 
med föregående år är det en ökning med 37. 
Från styrelsen har Bitt Larsson och Elisa-
beth Rosenqvist under sommaren gjort en 
medlemsvärvning med besök hos ett stort 
antal icke-medlemmar i Strandbaden. Det är 
inte av ekonomiska skäl som det är angeläget 
med medlemmar. Det viktigaste skälet är att 
ju fler medlemmar desto starkare är byaför-
eningens röst i kontakter och dialog med 
kommunen, myndigheter och organisationer. 

Strandrensning skedde den 12 april av ett 
25-tal duktiga strandbadenbor under led-
ning av Jens Gislev.  Monica och Sigurd 
Berg svarade för den avslutande korvgrill-
ningen. 25 säckar skräp blev resultatet av 
rensningen.

Midsommarfirande skedde traditions-
enligt på Lärkängen den 20 juni. Många var 
med på det lyckade arrangemanget som 
organiserades av Livia Deak Jönsson.

Strandbadens första skördefest på temat 
”Smaka på det nära” lockade den 12 
oktober 300-400 personer till Örestrand. Ett 
10-tal utställare var med och Jörgen Syn-
ning såg till så att allt fungerade.

Drygt 80 personer var den 14 oktober med 
på informationsmötet ”Grannar mot brott”. 
Länsförsäkringar och Höganäspolisen 
medverkade på mötet. Under hösten skedde 
mer än 10 inbrott i fritidshus i Strandbaden. 
Via den digitala Strand-Bulletinen förmed-
lades varningar och tips om detta.

En andra välbesökt julmarknad på Lärk-
vägen genomfördes den 23 november med 
15-20 utställare. Initiativtagare till julmark-
naden är Carina Albertsson och Cecilia 
Tukiainen. 

21 maj var det byavandring med politiker 
och tjänstemän från Höganäs kommun. 
Årets vandring gick från pumphuset längst 
ned på Lysekilsgatan norrut utmed strand-
kanten och längs med Kullaleden fram till 
parkeringsplatsen nedanför Tallbacksvägen. 
Vid vandringen uppmärksammades främst 
bristen på skyltning och fragmentarisk 
skyltning om hundar, cykling, motorfordon, 
eldning, camping, ridning, m m. Vid det 

efterföljande mötet behandlades en rad 
olika frågor: Behovet av att en cykelväg från 
Dannevangsområdet till Nyhamnsläge, som 
ger barnen en chans att cykla till Nyhamns-
skolan utan att korsa väg 111; In- och utfart 
för trädgårdsmästeriet på Nordhemsvägen 

direkt till Väsby Fäladsväg för att undvika 
tung trafik på Dannevangsområdet; ”Skylt-
skogen” på väg 111 vid Margreteberg; Chi-
kaner m m på väg 111; Pågående arbete med 
Margretebergs badplats; Belysning i form av 
låga ”pollare” norrut från Margretebergs bad-
plats; Bristfällig belysning på cykelvägen 
genom Strandbaden; Planerat arbete med 
Stationstorget; Ny skötselplan för Troll-
skogen/Strandbadsskogen; Bristfällig 
utmärkning av Strandbaden på kommunens 
turistkartor; Möjligheten till välkomstbrev 
till nyinflyttade i Strandbaden. Vid ett upp-
följningsmöte i november var fokus på det 
bristande underhållet av väg 111. Samtliga 
dessa frågor kommer att få en fortsättning 
under 2015.

Under 2014 hölls två byaråd med kommu-
nens byaföreningar samt politiker och tjäns-
temän från kommunen. Representanterna 
från Strandbaden har här främst drivit två 
frågor: Den ena 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, cykling, 

stranden och heden. Vi har av kommunen 
blivit lovade att man ska ta sig an frågan och 
att frågan ska ”lyftas” för hantering tillsam-
mans med länsstyrelsens naturvårdsenhet. 
Inget händer.

Tycker du också att regler och skyltning är 
röriga och svårtolkade? Här kommer två 
bilder på skyltar som finns på heden. Det är 
faktiskt fram- och baksida på samma stolpe.

Här kommer fem frågor med vardera tre 
svarsalternativ – ett som är rätt och två som 
är fel.

1.  Naturreservat. Var finns naturreser-
vatet?
1. Norrut.
2. Söderut.
3. Både norr- och söderut.

2.  Eldning. Var får man elda?
1. Det är förbjudet både norr- och söderut.
2. Det är tillåtet på anvisad plats både norr-  
 och söderut.
3. Det är förbjudet norrut och tillåtet på  
 anvisad plats söderut.

3.  Hundar. Får man ha hunden med sig?
1. Norrut får man inte ha hunden med sig  
 och söderut måste den vara kopplad.
2. Norrut får hunden vara lös och söderut  
 måste den vara kopplad.
3. Hunden får vara med kopplad både norr-  
 och söderut.

4.  Ridning. Var får man lov att rida?
1. Ridning är förbjuden både norr- och  
 söderut.
2. Ridning är förbjuden norrut och tillåten  
 söderut.
3. Ridning är tillåten norrut och förbjuden  
 söderut.

5.  Cykling. Var får man cykla?
1. Cykling är tillåten både norr- och söderut.
2. Cykling är förbjuden både norr- och  
 söderut.
3. Cykling är tillåten åt ena hållet och för- 
 bjuden åt andra hållet.

Lycka till! Kanske det blir en ny skylt med 
frågor i nästa Strand-Bulletinen.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Skylten man ser när man tittar norrut till  
vänster. När man tittar söderut till höger.

Verksamhetsberättelse 2014

Fortsättning på nästa sida.

Strandbadens första skördefest på temat ”Smaka på det nära” lockade den 12 oktober 300-400 
personer till Örestrand.

En välbesökt julmarknad genomfördes på Lärk-
vägen den 23 november med 15-20 utställare.

Kommunalrådet Péter Kovács lyssnar på bya-
föreningens synpunkter under byavandringen i 
maj. 
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2014 hade Strandbadens Byaförening 284 
betalande medlemmar. Nytt rekord! Jämfört 
med föregående år är det en ökning med 37. 
Från styrelsen har Bitt Larsson och Elisa-
beth Rosenqvist under sommaren gjort en 
medlemsvärvning med besök hos ett stort 
antal icke-medlemmar i Strandbaden. Det är 
inte av ekonomiska skäl som det är angeläget 
med medlemmar. Det viktigaste skälet är att 
ju fler medlemmar desto starkare är byaför-
eningens röst i kontakter och dialog med 
kommunen, myndigheter och organisationer. 

Strandrensning skedde den 12 april av ett 
25-tal duktiga strandbadenbor under led-
ning av Jens Gislev.  Monica och Sigurd 
Berg svarade för den avslutande korvgrill-
ningen. 25 säckar skräp blev resultatet av 
rensningen.

Midsommarfirande skedde traditions-
enligt på Lärkängen den 20 juni. Många var 
med på det lyckade arrangemanget som 
organiserades av Livia Deak Jönsson.

Strandbadens första skördefest på temat 
”Smaka på det nära” lockade den 12 
oktober 300-400 personer till Örestrand. Ett 
10-tal utställare var med och Jörgen Syn-
ning såg till så att allt fungerade.

Drygt 80 personer var den 14 oktober med 
på informationsmötet ”Grannar mot brott”. 
Länsförsäkringar och Höganäspolisen 
medverkade på mötet. Under hösten skedde 
mer än 10 inbrott i fritidshus i Strandbaden. 
Via den digitala Strand-Bulletinen förmed-
lades varningar och tips om detta.

En andra välbesökt julmarknad på Lärk-
vägen genomfördes den 23 november med 
15-20 utställare. Initiativtagare till julmark-
naden är Carina Albertsson och Cecilia 
Tukiainen. 

21 maj var det byavandring med politiker 
och tjänstemän från Höganäs kommun. 
Årets vandring gick från pumphuset längst 
ned på Lysekilsgatan norrut utmed strand-
kanten och längs med Kullaleden fram till 
parkeringsplatsen nedanför Tallbacksvägen. 
Vid vandringen uppmärksammades främst 
bristen på skyltning och fragmentarisk 
skyltning om hundar, cykling, motorfordon, 
eldning, camping, ridning, m m. Vid det 

efterföljande mötet behandlades en rad 
olika frågor: Behovet av att en cykelväg från 
Dannevangsområdet till Nyhamnsläge, som 
ger barnen en chans att cykla till Nyhamns-
skolan utan att korsa väg 111; In- och utfart 
för trädgårdsmästeriet på Nordhemsvägen 

direkt till Väsby Fäladsväg för att undvika 
tung trafik på Dannevangsområdet; ”Skylt-
skogen” på väg 111 vid Margreteberg; Chi-
kaner m m på väg 111; Pågående arbete med 
Margretebergs badplats; Belysning i form av 
låga ”pollare” norrut från Margretebergs bad-
plats; Bristfällig belysning på cykelvägen 
genom Strandbaden; Planerat arbete med 
Stationstorget; Ny skötselplan för Troll-
skogen/Strandbadsskogen; Bristfällig 
utmärkning av Strandbaden på kommunens 
turistkartor; Möjligheten till välkomstbrev 
till nyinflyttade i Strandbaden. Vid ett upp-
följningsmöte i november var fokus på det 
bristande underhållet av väg 111. Samtliga 
dessa frågor kommer att få en fortsättning 
under 2015.

Under 2014 hölls två byaråd med kommu-
nens byaföreningar samt politiker och tjäns-
temän från kommunen. Representanterna 
från Strandbaden har här främst drivit två 
frågor: Den ena 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, cykling, 

stranden och heden. Vi har av kommunen 
blivit lovade att man ska ta sig an frågan och 
att frågan ska ”lyftas” för hantering tillsam-
mans med länsstyrelsens naturvårdsenhet. 
Inget händer.

Tycker du också att regler och skyltning är 
röriga och svårtolkade? Här kommer två 
bilder på skyltar som finns på heden. Det är 
faktiskt fram- och baksida på samma stolpe.

Här kommer fem frågor med vardera tre 
svarsalternativ – ett som är rätt och två som 
är fel.

1.  Naturreservat. Var finns naturreser-
vatet?
1. Norrut.
2. Söderut.
3. Både norr- och söderut.

2.  Eldning. Var får man elda?
1. Det är förbjudet både norr- och söderut.
2. Det är tillåtet på anvisad plats både norr-  
 och söderut.
3. Det är förbjudet norrut och tillåtet på  
 anvisad plats söderut.

3.  Hundar. Får man ha hunden med sig?
1. Norrut får man inte ha hunden med sig  
 och söderut måste den vara kopplad.
2. Norrut får hunden vara lös och söderut  
 måste den vara kopplad.
3. Hunden får vara med kopplad både norr-  
 och söderut.

4.  Ridning. Var får man lov att rida?
1. Ridning är förbjuden både norr- och  
 söderut.
2. Ridning är förbjuden norrut och tillåten  
 söderut.
3. Ridning är tillåten norrut och förbjuden  
 söderut.

5.  Cykling. Var får man cykla?
1. Cykling är tillåten både norr- och söderut.
2. Cykling är förbjuden både norr- och  
 söderut.
3. Cykling är tillåten åt ena hållet och för- 
 bjuden åt andra hållet.

Lycka till! Kanske det blir en ny skylt med 
frågor i nästa Strand-Bulletinen.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Skylten man ser när man tittar norrut till  
vänster. När man tittar söderut till höger.

Verksamhetsberättelse 2014

Fortsättning på nästa sida.

Strandbadens första skördefest på temat ”Smaka på det nära” lockade den 12 oktober 300-400 
personer till Örestrand.

En välbesökt julmarknad genomfördes på Lärk-
vägen den 23 november med 15-20 utställare.

Kommunalrådet Péter Kovács lyssnar på bya-
föreningens synpunkter under byavandringen i 
maj. 
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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Du är väl med 
i Strandbadens Byaförening?

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

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)

Får du våra e-postutskick?
Under 2014 har vi skickat ut Strand-Bulletinen 

med e-post 15 gånger. Skicka din e-post-
adress till info@strandbaden.info.

Under 2015 kommer byaföreningen 
att anordna olika arrangemang som 
har som främsta syften att främja 
trivsel och samverkan inom Strand-
baden. 

Onsdagen den 8 april blir det ett kortare års-
möte direkt följt av temat ”Grannarna på 
Margreteberg”. Lördagen den 11 april 
hjälps vi åt med strandstädning och avslu-
tande korvgrillning. Midsommarafton blir 
det sedvanligt firande på Lärkan. I höst blir 
det i månadsskiftet september/oktober skör-
defesten ”Smaka på det nära” och söndag 
22 november julmarknad. Kanske det blir 
något mer.

Bättre underhåll av väg 111
En av de frågor vi kommer att lägga kraft på 
under 2015 gäller det bristande eller näst-
intill obefintliga underhållet av väg 111 
genom Strandbaden. Vi har på olika sätt 
uppvaktat Trafikverket. Vi har gett många 
konkreta exempel på brister och vad som 
måste bli bättre. Vi har vid upprepade till-
fällen vädjat till kommunen om hjälp i 
denna fråga.

Ansvariga från Trafikverket har tillsam-
mans med kommunens ansvarige för gator 
och vägar ”kollat” på väg 111 genom Strand-
baden. Detta gjordes i början av februari. 
Det är anmärkningsvärt att detta skedde 
under den period som skyltningen är provi-
sorisk efter begäran av Bjäre Kraft för trans-
port av delar till vindkraftverken. Det hade 
man ingen aning om. Därmed kunde de inte 
se hur bristfälligt underhållet faktiskt är, utan 

Tanken är att årsmötet ska vara kort. 
Alla frågor inklusive val är väl för-
beredda. Detta för att ge utrymme åt 
nästa programpunkt.

Grannarna på Margreteberg
Cecilia Sörensen, som är boendeansvarig 
på Margretebergs anläggning för tillfälligt 
boende för asylsökande, berättar ”allt” om 
de boende på Margreteberg. Varifrån 
kommer de och vad har de för ålder, familje-
förhållande, utbildning, yrkeserfarenheter, 
med mera? Vad gör de under tiden de bor på 
Margreteberg? Hur ser deras framtid ut och 
hur ser de själva på sin framtid?

Välkomna onsdagen den 8 april kl 19.00, 
Kapellet, Örestrand.

Rena stränder till sommaren
Lördag 11 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.

Strandstädningen sker under ledning av 
Jens Gislev, tel 070-203 56 71.

STRANDSTÄDNING 11 APRIL

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de 
  närvarande medlemmarna
 4. Val av två justerare som jämte mötets  
  ordförande justerar mötets protokoll,  
  inkl rösträkning 
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och  
  bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse:

  Jämna år väljs:
  – ordförande på ett år
  – sekreterare på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år

  Udda år väljs:
  – ordförande på ett år
  – vice ordförande på två år
  – kassör på två år 
  – en till tre ledamöter på ett år
 11. Val av två revisorer
 12. Val av valberedning som skall bestå av  
  minst två medlemmar varav en skall vara  
  sammankallande 
 13. Fastställande av medlemsavgifter för  
  2016. Medlemsavgift för innevarande år  
  är 100 kr/hushåll.
 14. Motioner och övriga medlemsförslag  
  lämnas skriftligen till någon i styrelsen  
  senast två veckor före mötet.
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Välkomna till Årsmöte i Strandbadens 
Byaförening onsdagen den 8 april kl 
19.00 i Kapellet, Örestrand.

Välkommen  
till Årsmötet

 Nytt år – nya möjligheter!

Fortsättning på nästa sida.

Dagordning 
vid Årsmötet 8 april

Kommunens gatuchef och Trafikverkets plane-
rare inspekterade tillfällig skyltning på väg 111. 

motorfordon, eldning, camping, ridning, 
m m längs stranden. Dessutom ställdes fråga 
om behovet av att även under icke-bad-
säsong ta vattenprover med tanke på att 
det finns industriell verksamhet och en livlig 
fartygstrafik.

I början av hösten blev Margretebergs res-
taurang, hotell och vandrarhem efter upp-
handling genomförd av Migrationsverket 
inrättad för tillfälliga bostäder för asylsö-
kande. Bakom detta finns politiska beslut 
och det är främst en angelägenhet för kom-
munen och olika stödorganisationer att få 
detta att fungera så bra som möjligt. Byaför-
eningen har tagit som en av sina uppgifter 
att snabbt förmedla korrekt och relevant 
information till sina medlemmar.

Strand-Bulletinen har i den tryckta ver-
sionen under året kommit ut fyra gånger. 
Den har delats ut till alla brevlådor i Strand-
baden. Strand-Bulletinen med aktualiteter 
och påminnelser har i en digital version dess-
utom skickats ut ett tiotal gånger till ett par 
hundra adresser.

Föreningen har en fungerande hemsida 
www.strandbaden.info där Strand-Bulle-
tinen och annan aktuell information om akti-
viteter och händelser i Strandbaden läggs ut.

Föreningen höll ordinarie årsmöte den 9 
april på Örestrand för verksamhetsåret 2013. 
Vid årsmötet närvarade 36 av föreningens 
medlemmar.

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. 
Föreningens ekonomi är stabil. Den största 
kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulle-
tinen. Till ca en tredjedel täcks denna av 
annonsintäkter. Den näst största kostnads-
posten avser webbhotell, domäner, program, 
försäkring och andra administrativa kost-
nader. De arrangemang föreningen 
genomför ska i stort sett vara självfinansie-
rade genom bidrag m m.

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger 
under året. Det fortlöpande arbetet har i sty-
relsen skett bland annat över e-post. Sty-
relsen har under 2014 bestått av Carl Hell-
berg (ordförande), Jan Jurkiewicz, (vice 
ordförande), Monica Berg (kassör), Bitt 
Larsson (sekreterare), Elisabeth Rosen-
qvist (ledamot), Jörgen Synning (ledamot) 
och Ragnar Falck (adjungerad). En plats i 
styrelsen har varit vakant.

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen 
har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen), 
Carina Albertsson och Cecilia Tukiainen 
(julmarknaden), Livia Deak Jönsson (mid-
sommarfirande), Pernilla Myrefelt (Grannar 
mot brott), Jens Gislev (strandrensning) 
samt Lisbeth Löfgren (teaterombud). Därtill 
kommer föreningens revisorer Maria Edes-
gård och Anna Dahlberg samt valbered-
ningen med Livia Deak Jönsson och 
Anders Cumtell.

kan skylla saknade skyltar m m på att de för-
modligen är nedmonterade. De har helt fel. 
Skyltarna har varit borta sedan länge. Det är 
faktiskt så att efter den tillfälliga nedmonte-
ringen har skyltningen blivit bättre än på 
mycket länge. Det finns idag (19 februari) sex 
trafikdelarskyltar. De är visserligen av plast 
och lågt monterade, men det är klart bättre 
än vad vi är vana vid.

Besiktningen skedde från Margreteberg till 
i höjd med Dannevangsvägen. Längre kom 
man tydligen inte. Det är oklart varför. 
Kanske hade man inte mer tid. Kanske visste 
man inte att vägen fortsätter. Kanske vet man 
inte var Strandbaden slutar.

I direkt anslutning till besiktningen fattade 
man snabbt och gemensamt beslut om 
åtgärder. Dessa går i korthet ut på:

1. Ta bort trafikdelarskyltar och ersätta 
dessa med låga pollare, dvs låga 
plaststolpar med en reflex på. 
Därmed underlättar man för om-
körningar, vilket är synnerligen 
allvarligt speciellt nära övergångs-
ställen och busshållplatser. 

2. Ta bort pollare som finns i 
vägkanten, bland annat i höjd 
med Dannevangsvägen. Därmed
 breddar man vägen och möjligheterna till 
högre hastigheter.

Inga beslut om vad som ska hända vid Tall-
backsvägen och Stora Skärsvägen. De syn-
punkter och förslag som byaföreningen 
framfört har man inte det minsta brytt sig 
om. De beslutade åtgärderna ska skyndsamt 
genomföras (läs ”rapporten” på vår hemsida, 
www.strandbaden.info).
 
Byaföreningen arbetar för en ökad trafik-
säkerhet. Trafikverket tycks mest ange-
lägna om att skydda sina stolpar och pol-
lare. Kommunen tycks mest intresserade 
av att vara Trafikverket till lags.

Bristande skyltning på stranden
En annan fråga som vi fortsätter att arbeta 
med är bristen på skyltning och fragmen-
tarisk skyltning om hundar, cykling, motor-
fordon, eldning, camping, ridning, m m längs 




