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IFTEN?
BETALAT MEDLEMSAVG

Inför 2017!

Skördefest och julmarknad
Under hösten har vi haft två lyckade arrangemang på Örestrand. Söndagen den 11
september var det skördefesten Smaka på
det nära och söndagen den 20 november
var det Strandbadens Julmarknad. Många
nöjda besökare och belåtna utställare. Stort
tack till Janne Jurkiewicz samt Monica
Berg, Bitt Larsson och Elisabet Rosenqvist
för god planering och samordning. Båda
arrangemangen återkommer nästa höst. Vi
ser gärna att ytterligare någon eller några vill
hjälpa till. Hör av dig om du är intresserad!

Nuvarande väg 111

Anders Bogren vann en weekend på Örestrand i lotteriet. Alla intäkter gick oavkortat
till Barncancerfonden.

Du är väl med
i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år
och hushåll (bankgiro 5559-7306).
Du kan också swisha till 123 562 54 47.
Ange namn och adress.
Skriv gärna in dina medlemsuppgifter på
byaföreningens hemsida.

Nyhamnsläge

Alla dagar kl 8-20

www.strandbaden.info
info@strandbaden.info

En av våra viktigaste frågor gäller det bristande underhållet och förekomsten av ett
antal trafikfaror på väg 111 genom Strandbaden. Under 2014-16 har Höganäs
kommun och Trafikverket gjort en så kallad
”Åtgärdsvalsstudie väg 111”. Efter två och ett
halvt år (!) och med hjälp av en konsultfirma
har man kommit fram till att det finns ”ett
behov av att utreda möjligheterna att förtäta
gång- och cykelnätet längs stråket. Att identifiera åtgärder som kan bidra till ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet till
fots och till cykel är en viktig pusselbit i arbetet
med att försöka begränsa omfattningen på
den förväntade trafiktillväxten längs stråket.”
Vidare pekar man på ”ett behov av att närmare studera tänkbara åtgärder för att bättre
integrera väg 111 till stadsbilden längs delar av
stråket, där vägens utformning och de stora
avstånden mellan korsningspunkterna gör att
vägen harmonierar dåligt med den omgivande
bebyggelsen.”
Jag vill uttrycka det som att kommunens

Swisha din medlemsavgift
Nu är det enkelt att betala årsavgiften
i Strandbadens Byaförening.

Swisha 100 kr för år 2017 till
123 562 54 47
Ange namn och adress.

experter tillsammans med Trafikverket och
externa konsulter nu kommit fram till det
som vi alla redan länge vetat, dvs att trafik
situationen på väg 111 genom bl a Strandbaden är ohållbar. Det finns i studien inte ett
enda förslag till åtgärder. Strandbadens
Byaförening har lämnat förslag till åtgärder.
Uppmaningen till kommunen och Trafikverket är: Ta del av våra förslag till
åtgärder! Och genomför dessa nu!

Ny väg 111
Meningen var att beslutsfattarna inom
Höganäs kommun sent denna höst skulle
fatta beslut om en ny översiktsplan ÖP2030.
I denna plan föreslås i en första etapp en ny
väg från rondellen väg 111/väg 112 i Höganäs
utom outletområdet för att ansluta till nuvarande väg i höjd med Höllviksgatan. En
andra etapp ska gå öster om Strandbaden
för att ansluta till nuvarande väg i höjd med
Stora Skärsvägen. Så vill vi inte ha det! Vårt
förslag är att man låter en ny väg gå öster
om såväl Strandbaden som Nyhamnsläge.
Vi vill inte ha en barriär mellan Strandbaden
och skolor, fritidshem, idrottsplats, m m i
Nyhamnsläge.
I förra numret a Strand-Bulletinen skrev
jag att förslaget till ÖP2030 i många avseenden är klart under vad som är acceptabelt.
Det finns väsentliga fel. Man struntar i viktiga
frågor. Man struntar i inlämnade synpunkter.
Man utelämnar förklaringar.
Länsstyrelsen har nu underkänt förslaget
till översiktsplan. Länsstyrelsen kritiserar förslaget på många punkter och att planen inte
lever upp till lagkraven. Kommunen måste
göra om förslaget till översiktsplan. Hoppas
nu att kommunen bryr sig om vad vi i
Strandbaden vill!

Årsmöte och strandrensning
Onsdagen den 5 april blir det årsmöte och
lördagen den 8 april på förmiddagen blir det
strandrensning.

God Jul & Gott Nytt År!
Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Succéer i repris
Såväl Strandbadens Skördefest i september som Strandbadens Julmarknad i
november var – liksom tidigare – år välbesökta evenemang med god stämning och
”mycket att handla”. Fler bilder finns på följande sidor.

Trångt i jul?
Kanske är släkten på besök. Under perioden
23 december-9 januari erbjuder Örestrand
rum för 495 kr/rum. Under denna period
ingår endast boende, ingen extra städning,
frukost eller receptionsservice.
Boka på tel 042-34 00 76, info@orestrand.se
eller i receptionen.
www.orestrand.se

Oklart om
Kullatomater

Kullatomaters skiss över
”Etapp 1” inlagd på
satellitbild (Google).
Gul linje markerar ”vall
med plantering”.
Ut- och infart för gods
och personal ska ske
via Väsby Fäladsväg
(röd linje) ”så att belastningen för grannar och
Kullagatan blir så små
som möjligt.”

Med Dala Elfond slipper
Kullabygdens
du välja avtal igen!

elavtalspartner

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.
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

I början av september fanns en artikel i HD
om hur restvärme från Höganäs ABs fabriker
ska återanvändas till växthus och fiskodlingar. Det handlar om en anläggning på 7-15
hektar och arbetstillfällen för 150-200 personer. Man har i artikeln i HD en förhoppning
om att man kan ha en anläggning i drift
inom tre år.
I början av oktober fick boende på Drivhusvägen ett brev från Kullatomater AB. I
detta berättas att företaget köpt mark och
har för avsikt att bygga växthus öster om
Dannevangsområdet (i brevet står ”väster”
om nuvarande växthus, men av en bifogad
handritad skiss framgår att man menar öster
om!) I brevet berättas om att man har tänkt
att alla transporter ska ske via Väsby
Fäladsväg.
Det projekt som i optimistiska ordval
beskrevs i HD är detsamma som lite mer
begränsat beskrivs i brevet. Strandbadens
Byaförening har tagit reda på att detta är
ett projekt som diskuterats i flera år och att
Höganäs kommun i grunden är positiv, bl a
med tanke på möjligheterna till arbetstillfällen.
Tillståndsprocessen kommer att ske i sedvanlig ordning med detaljplaner, bygglov,
tillstånd för transportvägar, m m. Här återstår
mycket.
Kommunen har efter uppmaning från byaföreningen försökt få Kullatomater AB att
hålla ett öppet informationsmöte, där även
företrädare från kommunen skulle medverka.
Kullatomater AB har svarat att man inte är
beredda på detta ännu, utan att man vill
avvakta.
Det är oklart varför man vill vänta. Det är
oklart varför man skickat brevet. Det är
mycket som är oklart.

Vill du sälja?
www.lansbergs.se

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

Märk dina
värdesaker

Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

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”

Lokalproducerad!

Kommunpolis Ola
Tufvesson uppmanar alla
att DNA-märka sina värdesaker. Polisens folder om
DNA-märkning finns på
www.strandbaden.info

IBC elinstallation
el - tele - data
Du ringer
042-33 00 10
vi kommer
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