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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 hemsidan – www.strandbaden.info

Kontakata någon i styrelsen eller gå in på www.strandbaden.info för mer information. 
Du når oss också på info@strandbaden.info

Får du våra e-postutskick?
Strand-Bulletinen med e-post utkommer 

oftare än den tryckta versionen. Skicka din 
e-postadress till info@strandbaden.info.

”provokativt, 
utlämnande och 

personligt”

Lokal-
producerad!

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10–18, lördag 10–15.

Läs, odla, laga – och så Horace Engdahl.
Hos oss hittar du alltid drygt 3.000 titlar i lager parallellt med ett uppdaterat 
sortiment av pappers- och kontorsvaror – och så en kaffe-meny som inte skäms för sig. 
 Varmt välkommen till en riktig bokhandel, alltså!

”Grönt gräs” 
på sommarträffen

Onsdag 13 juli kl 17-19 är det dags för 
årets sommarträff. 

Efter förra årets uppskattade evenemang 
bjuder nu Strandbadens Byaförening åter-
igen in till ett möte på Örestrand för alla 
Strandbadenbor.  Speciellt välkomna är alla 
sommarboende som inte har möjlighet att 
delta i årsmötet och andra arrangemang.

Sommar!
Midsommarfirande på Lärkan

På midsommarafton blir det sedvanligt 
firande på Lärkan i Dannevangsområdet 
från kl 14 med sång, dans, lekar och godis-
regn under ledning av Stina Blad och Svenn 
Floer samt med sång av Eva Almér.

Blomstervagnen avgår kl 9 från Lärkängen. 
Kl 10 kläs stången med blommor och blader. 
Dagen avslutas med brännbollscup på fot-

bollsplanen omkring kl 16. 
Byaföreningen står som ansvariga.

Midsommarfirande på Tallbacken ordnas 
som vanligt av vägföreningen. 

Midsommar firas även på Örestrand med 
sillunch och dans runt midsommarstången, 
www.orestrand.se

I Strandbaden finns tre fina grusbanor. Ten-
nistider bokas via hemsidan.

Tennisskola erbjuds veckorna 26-29 under 
ledning av Douglas Rutgersson och David 
Torstensson. Tennisskolan är öppen för alla 
från fem år och uppåt. Tennisskolan är 
mycket uppskattad. Den vill ge alla, såväl 
nybörjare som erfarna spelare, en möjlighet 
till förkovran och glädje. Det går bra att 
anmäla sig till en eller flera veckor. Anmäl-
ningslistor finns på anslagstavlan vid klubb-
stugan och på klubbens hemsida 
www.tallbackentk.se.

Tallbacken Open genomförs vecka 30 i form 
av poolspel vilket innebär att alla får spela 
många matcher. Alla kan vara med. Anmälan 
via hemsidan eller vid anslagstavlan.

Välkommen till Tallbackens Tennisklubb.

Tallbackens Tennisklubb

Tack till alla som den 9 april hjälpte till med 
strandstädningen. Ovanligt många hade 
som vanligt ett par trevliga förmiddags-
timmar med avslutande korvgrillning. 

Tack till Maria Edesgård och Tommy 
Månsson för insatser under året i styrelsen. 
Tråkigt att ni lämnar Strandbaden och 
därmed engagemanget i byaföreningen. Väl-
kommen till Bengt Arvidsson och Thomas 
Hillméus som ersätter Maria och Tommy.

Grävning för fiber pågår för fullt i Tall-
backsområdet. I södra området pågår plane-
ringsarbete för den kommande grävningen. 
Någon gång i höst ska alla i Strandbaden ha 
möjlighet till fiber för internet, TV och 
telefon. Det gillar vi.

Det nuvarande elavtalet med DalaKraft 
löper ut vid kommande årsskifte. Ett nytt tre-
årsavtal hoppas jag finns med som bilaga till 
detta nummer av Strand-Bulletinen. Vår 
ambition är att kunna erbjuda ett exklusivt 
treårsavtal för 2017-19. Vi tror att många upp-
skattar att få hjälp med val av elavtal.

Byaföreningen är positiv till en ny väg 111 
öster om Strandbaden. Kommunen har nu 

en utställning på biblioteket med en skiss 
över etappvisa utbyggnader. Den första 
etappen av ny väg 111 är skissad att gå från 
rondellen väg 111/väg 112 utom outlet-
området och ansluta till nuvarande väg i 
höjd med Höllviksgatan. Den andra 
etappen är skissad att gå öster om Strand-
baden för att ansluta i höjd med Stora 
Skärsvägen. Vi kommer att motsätta oss 
båda dessa anslutningar. Låt den nya väg 111 
byggas direkt utanför såväl Strandbaden 
som Nyhamnsläge. Vi vill inte ha en barriär 
mellan Strandbaden och skolor, fritidshem, 
idrottsplats, m m i Nyhamnsläge.

Byaföreningen har upprepade gånger fört 
fram synpunkter vad gäller det bristande 
underhållet av nuvarande väg 111. Vi gör nu 
gemensam sak med kommunen för att få 
ordning på Trafikverket. Ansträngningar för 
att få fram en möjlighet för skolbarn att ta 

Bandet Förhållandevis grönt gräs 
kommer att stå för underhållningen och bya-
föreningen bjuder på lite mingelmat samt 
berättar om föreningens verksamhet. Passa 
på att ställa frågor och komma med förslag 
och synpunkter!

Varmt välkomna till en trevlig sommarträff på 
Örestrand!

Nya väg 111 föreslås i etapp 1 ansluta vid Höll-
viksgatan och i etapp 2 vid Stora Skärsvägen. 
Att leda ned trafiken från en ny bred tillfartsväg 
direkt in i byn är en förkastlig lösning, anser 
byaföreningen och kräver att hela sträckan 
dras öster om Strandbaden och Nyhamnsläge 
direkt (blåprickad linje).

sig från Dannevangsområdet till skola m m i 
Nyhamnsläge utan att korsa väg 111 fort-
sätter. Vi kommer inom kort att skicka en 
begäran om detta till kommunstyrelsen.

Förslag har inkommit om en hundrast-
plats på Dannevangsområdet i närheten av, 
men inte alltför nära, lekplatsen. Kommunen 
undersöker nu möjligheterna för detta.

Hoppas att vi träffas på byaföreningens 
sommarmöte onsdag 13 juli med start kl 17. 
Förutom musik med ”Förhållandevis grönt 
gräs” blir det gott om tillfälle att prata 
”Strandbaden”. Jag berättar kort om vad vi i 
styrelsen håller på med och du ställer frågor 
samt kommer med synpunkter och förslag!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening
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PLATS FÖR NY KIOSK. Ännu har ingen ny 
entreprenör anmält intresse att driva kioskverk-
samheten på Margretebergs Strand. Intres-
serade kan kontakta Ingrid Larsson på 
Höganäs kommun, tel 042-33 71 00.
På bilden ser vi Ali Saleh servera glass under 
förra sommarens värmebölja.

Nyhamnsläge
Öppet alla dagar kl 8-21

(juni-augusti)



Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

Som Strand-Bulletinen tidigare rapporterat 
har ungdomsgäng under flera helger festat 
på Kullaledens grill- och rastplats i Tallbacks-
skogen. Sedan de närboende larmat, har 
polis, vaktbolag och kommunens fältassis-
tenter besökt och övervakat platsen på hel-
gerna. Enligt grannar har nu festandet helt 
upphört.

Strandbadens Byaförening riktar ett 
stort tack till berörda instanser som tog 
larmen på stort allvar och satte in nödvän-
diga åtgärder.

Festen är över

Som många märkt har Höganäs 
Energi börjat gräva för fiber i de södra 
delarna av Norra Strandbaden och 
jobbar sig norrut. När Norra Strand-
baden är anslutet kommer de att 
påbörja anslutningsarbetet för Södra 
Strandbaden.

Stort intresse
Intresset är stort. Över 60 procent av de 
boende i Norra Strandbaden och 51 procent 
i Södra Strandbaden har skickat in sina avtal. 
Varje vecka inkommer det ytterligare avtal 
från kunder som bor på gatorna där gräv-
ningen är påbörjad.

Inte för sent för kampanjpris
Kampanjpriset erbjuds fram till dess att 
Höganäs Energi grävt förbi en tomt. Där-
efter gäller ordinarie pris för efteranslutning. 
Om du är osäker på om grävmaskinen pas-
serat ditt hus kan du ringa till Höganäs 
Energi (042-33 74 00) eller gå ut och fråga 
grävarna på plats. Det finns avtal i alla gräv-
maskiner som du kan skriva på för att 
utnyttja kampanjpriset.

Följ arbetet
Höganäs Energi uppdaterar sin hemsida 
varje vecka med aktuell information gällande 
anslutningsarbetet. Där finns även kartor 
över den planerade grävningen.

www.hoganasenergi.se/fibernat

Lägesrapport 
om fiber

Grävmaskinisten Micke Olsson och Tor Nilsson, 
som bor på Ginstvägen, diskuterar tidplanen. 
Micke arbetar på Mark och Anläggning, en 
markentreprenör inhyrd av NCC.

– Strandbadens Fibergrupp arbetar med 
att få ett lättillgängligt och vettigt avtal för 
Byaföreningen, säger Berto Lindbom. Vi 
räknar med att komma med förslag i god tid 
före installationen. Detta förslag blir inte på 
något sätt bindande utan det är helt fritt för 
varje hushåll att välja den eller de leveran-
törer som man själv tycker passar bäst. Titta 
gärna på Öresundskrafts hemsida och fun-
dera hur du vill ha det. 

Hur väljer man telefoni, tv och internet?
Titta också över hur dina avtal ser ut med 

de befintliga leverantörerna för telefoni, tv 
och internet och gör inga onödiga förläng-
ningar, vi räknar med att installationerna är 
klara i höst.

Läs mer på Öresundskrafts hemsida:
http://stadsnat.oresundskraft.se/service-
guide/

Vill du hjälpa dina grannar med det praktiska?
– Hur ska jag placera min box, vilka sladdar och 
dosor behöver jag, hur ska jag koppla ihop det 
hela?

Lite hjälp får du vid besöket där man dis-
kuterar hur fibern ska dras in i ditt hus. Du 
hittar också installatörer på Höganäs 
Energi/Öresundkrafts hemsida. 

Men ibland behövs IT-kunniga personer 

som kan ställa upp och hjälpa grannarna. Kan 
du själv eller har du en dotter/son, som tycker 
att detta skulle vara en intressant uppgift? 
Kontakta i så fall:
Våge Svensson, tel 0703-13 05 04, 
e-post vage@telia.com eller 
Berto Lindbom, tel 0708-79 00 08, 
e-post B.Lindbom@gmail.com

VALBORG PÅ ÖRESTRAND. Traditionsenlig Valborgsmässoafton firades med brasa, sång och tal.

NYA STYRELSEN.  Styrelsen i Strandbadens Byaförening består efter årsmötet 6 april av följande 
personer (från vänster): Carl Hellberg (ordförande), Monica Berg (kassör), Bengt Arvidsson (leda-
mot), Bitt Larsson (sekreterare), Elisabeth Rosenqvist (ledamot), Jan Jurkiewicz (vice ord-
förande) samt Thomas Hillméus (ledamot). 
Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida, www.strandbaden.info.

Söndag 11 september är det dags för tredje 
upplagan av Strandbadens Skördefest.

Intresserade utställare kan kontakta 
Jan Jurkiewicz
Tel 070-554 38 91
E-post jj@egecarpets.com

MEDLEMSAVGIFT. Vi saknar några med-
lemmar som ännu inte betalat årsavgiften. Bitt 
Larsson från styrelsen kommer att ”knacka 
dörr” i juli för att informera om verksamheten 
och ta upp medlemsavgifter. Hon hoppas på 
samma trevliga bemötande som vid förra som-
marens ”turné”.
Vill du inte vänta på Bitt kan du betala 100 kr 
till bankgiro 5559-7306 redan nu.

Årets skördefest spikad

Får du våra e-postutskick?
Strand-Bulletinen med e-post utkommer 

oftare än den tryckta versionen. Skicka din 
e-postadress till info@strandbaden.info.

Med Dala Elfond slipper  
du välja avtal igen!

Oberoende användarrådgivning, konsumenträttigheter 
och uppgifter kring hjälp med råd och tvistlösning 
finns att läsa på www.dalakraft.se www.dalakraft.se   0771 48 80 00   info@dalakraft.se

Våra elhandelsexperter gör inköpen och avtalet rullar på 
så länge du vill. Dala Elfond – det nya sättet att handla el. 

Ring oss på 0771 48 80 00 för 
att få Dala Elfond du också.

Kullabygdens
elavtalspartner
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höjd med Höllviksgatan. Den andra 
etappen är skissad att gå öster om Strand-
baden för att ansluta i höjd med Stora 
Skärsvägen. Vi kommer att motsätta oss 
båda dessa anslutningar. Låt den nya väg 111 
byggas direkt utanför såväl Strandbaden 
som Nyhamnsläge. Vi vill inte ha en barriär 
mellan Strandbaden och skolor, fritidshem, 
idrottsplats, m m i Nyhamnsläge.

Byaföreningen har upprepade gånger fört 
fram synpunkter vad gäller det bristande 
underhållet av nuvarande väg 111. Vi gör nu 
gemensam sak med kommunen för att få 
ordning på Trafikverket. Ansträngningar för 
att få fram en möjlighet för skolbarn att ta 

Bandet Förhållandevis grönt gräs 
kommer att stå för underhållningen och bya-
föreningen bjuder på lite mingelmat samt 
berättar om föreningens verksamhet. Passa 
på att ställa frågor och komma med förslag 
och synpunkter!

Varmt välkomna till en trevlig sommarträff på 
Örestrand!

Nya väg 111 föreslås i etapp 1 ansluta vid Höll-
viksgatan och i etapp 2 vid Stora Skärsvägen. 
Att leda ned trafiken från en ny bred tillfartsväg 
direkt in i byn är en förkastlig lösning, anser 
byaföreningen och kräver att hela sträckan 
dras öster om Strandbaden och Nyhamnsläge 
direkt (blåprickad linje).

sig från Dannevangsområdet till skola m m i 
Nyhamnsläge utan att korsa väg 111 fort-
sätter. Vi kommer inom kort att skicka en 
begäran om detta till kommunstyrelsen.

Förslag har inkommit om en hundrast-
plats på Dannevangsområdet i närheten av, 
men inte alltför nära, lekplatsen. Kommunen 
undersöker nu möjligheterna för detta.

Hoppas att vi träffas på byaföreningens 
sommarmöte onsdag 13 juli med start kl 17. 
Förutom musik med ”Förhållandevis grönt 
gräs” blir det gott om tillfälle att prata 
”Strandbaden”. Jag berättar kort om vad vi i 
styrelsen håller på med och du ställer frågor 
samt kommer med synpunkter och förslag!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening
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PLATS FÖR NY KIOSK. Ännu har ingen ny 
entreprenör anmält intresse att driva kioskverk-
samheten på Margretebergs Strand. Intres-
serade kan kontakta Ingrid Larsson på 
Höganäs kommun, tel 042-33 71 00.
På bilden ser vi Ali Saleh servera glass under 
förra sommarens värmebölja.

Nyhamnsläge
Öppet alla dagar kl 8-21

(juni-augusti)




