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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Nyhamnsläge

Alla dagar kl 8-20

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.

Jag har tidigare skrivit att det var meningen 
att beslutsfattarna inom Höganäs kommun 
sent i höstas skulle fatta beslut om en ny 
översiktsplan, ÖP2030. Strandbadens Bya-
förening förde tidigt fram synpunkter på att 
förslaget i många avseenden var oaccep-
tabelt med väsentliga fel samt bristande för-
klaringar och argument. Länsstyrelsen 
underkände förslaget. Kommunen är nu 
tvingade att göra om förslaget till ny över-
siktsplan. Det nya förslaget kommer att 
ställas ut och vi får åter möjlighet att ge syn-
punkter. Den här processen kommer att ta 
tid. En utställning kommer att ske tidigast till 
hösten, men mer troligt någon gång nästa 
år.

En viktig del i förslaget till ny översiktsplan 
handlar om ny väg 111 öster om nuvarande 
väg. Här har byaföreningen lämnat syn-
punkter på föreslagen sträckning. Vi har 
också haft ett antal kontakter med företrä-
dare för kommunen. En del av dessa har 
skett i samråd och samverkan med 
Nyhamns Byförening. 

Vår argumentation är i korthet: Vi upp-
skattar aktiviteter som driver på en utveck-
ling mot en ny väg 111 öster om såväl Strand-
baden som Nyhamnsläge. Vi vill att denna 
väg ska prioriteras och byggas i en etapp. Vi 
vill inte att man i ett första skede bygger en 
ny väg norrut från rondellen väg 111/väg 112 
öster om outleten och öster om Strandbaden 
med en anslutning till nuvarande väg i höjd 
med Stora Skärsvägen. Det skulle leda till 
en mycket olycklig och synnerligen trafik-
farlig ”barriär” mellan Strandbaden och 
Nyhamnsläge. Det skulle också innebära att 
trafiksituationen genom Nyhamnsläge för 
mycket lång tid framöver skulle vara fortsatt 

ohållbar. Trafiken till och från Arild, Mölle, 
Kullaberg, m fl kommer med all sannolikhet 
att fortsätta att växa. Höganäs är ju en 
kommun som satsar på ökad turism inte 
minst vad gäller naturreservatet Kullaberg.

En väg öster om outleten kan vara OK, om 
detta ses som en första utbyggnad av ny väg 
111 enligt ovan. En annan förutsättning är då 
att anslutningen till nuvarande väg sker vid 
Margreteberg och inte i höjd med Höll-
viksgatan. En anslutning vid Margreteberg 
är klart bättre av många anledningar. Det ger 
en möjlighet för utfart från Höganäs AB 
utan att leda trafik genom Höganäs. Det blir 
enklare att leda trafik till och från renhåll-
ningsstationen.

I avvaktan på en ny väg 111 är det viktigt 
att framhålla att trafiksituationen redan idag 
är ohållbar. Det behövs omgående ett 
omfattande åtgärdsprogram med fler över-
gångsställen, bättre busshållplatser, fart-
begränsningar, omkörningsförbud, m m.
Byaföreningen har också framfört till kom-
munen att om det blir en tomatodling, grön-
saksodling och/eller fiskeodling av modell 
större öster om Dannevangsområdet, 
måste det till en acceptabel lösning av trafik 
till och från denna anläggning. Trafiken får 
inte ledas genom Dannevangsområdet och 
trafik får inte ledas ut till nuvarande väg 111 
via Väsby Fäladsväg.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Alla frågor inklusive val är väl förberedda  och 
dagordningen hittar du på nästa sida. Den 
kommer även att finnas tillgänglig på mötet. 
Tanken är att årsmötet ska vara relativt kort 
för att bereda plats åt den efterföljande pro-
grampunkten om framtiden för Margrete-
berg och Örestrand (se nedan). 

Årsavgiften för 2017, 100 kr per hushåll, kan 
betalas med bifogat inbetalningskort eller 
direkt vid mötet. 

Vi ser fram emot ett trevligt och informa-
tivt möte och hälsar alla Strandbadenbor 
varmt välkomna onsdagen den 5 april kl 19 
i kapellet på Örestrand.

Skyltning längs kusten
Byaföreningen har på olika sätt framfört till 
kommunen och Länsstyrelsens natur-
vårdsenhet att anvisningar och skyltar längs 
kuststräckan utmed Kullaleden om cykling, 
hundar, eldning, camping, ridning m m är 
bristfälliga, fragmentariska, felaktiga och all-
mänt svårtolkade. Kommunen presenterade 
under våren ett förslag till reviderad natur-
vårdsplan. 

Byaföreningen har lämnat synpunkter på 
denna vad gäller kuststräckan i Strandbaden. 
Vi förordar att regler och anvisningar för 
kuststräckan görs mer enhetliga än vad som 
gäller idag. Vi stödjer förslaget om beträd-
nadsförbud på Ören under häckningsperi-
oden. Vi stödjer också förslaget om förbud 
mot cykling även inom den del av kust-
sträckan som är naturreservat.

Fiber
Fiberanslutningen är genomförd och samt-
liga hushåll i Strandbaden har getts möj-
lighet till fiber för internet, TV och telefon. En 
arbetsgrupp med Berto Lindbom, Jan Lön-
nerfors, Våge Svensson och Sven Åke 
Andersson har gjort en guide för att under-
lätta val av tjänsteleverantörer.

Elavtal
I slutet av våren gick byaföreningen ut med 
ett erbjudande om nytt elavtal från Dala-
kraft avseende treårsperioden 2017-19. 
Erbjudandet är exklusivt för föreningens 
medlemmar och förutsätter att man vid teck-
nandet även betalar medlemsavgift för de 
kommande tre åren. 

Avtalet från Dalakraft är framtaget efter en 

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

Strömstadsgatan 4
Tel 042-34 00 76
www.orestrand.se
Följ oss på Facebook

• Hotell • Restaurang 
• Konferens • Camping 

Om väg 111

I avvaktan på en ny väg 111 behövs omgående 
ett omfattande åtgärdsprogram med bland 
annat säkrare och fler övergångsställen.

Välkommen till årsmöte 
onsdag 5 april

Direkt efter årsmötet den 5 april kommer 
företrädare för Margreteberg och Öre-
strand att berätta om de framtida planerna 
för anläggningarna. Vardera anläggningen 
har fått ca 30 minuter på sig, varav ca 10 
minuter är tänkt för frågor, synpunkter och 
diskussion. 

Margretebergs tidigare restaurang, hotell 
och vandrarhem inrättades i början av 
hösten 2014 till tillfälliga bostäder för asyl-
sökande. Det nuvarande avtalet med Migra-
tionsverket löper ut i maj. 

Örestrand är en viktig samlingsplats och 
turistanläggning med restaurang, hotell, 
camping, förskola, m m. Annexet, som tidi-
gare fungerade som vandrarhem, har det 
senaste året utnyttjats som HVB-hem för upp 
till 32 barn och ungdomar. Det nuvarande 
avtalet med kommunen sträcker sig fram till 
sista augusti. 

Vad händer med anläggningarna när 
avtalen med Migrationsverket respektive 
kommunen löper ut? Välkommen onsdagen 
den 5 april kl 19.00 till kapellet på Örestrand.

Framtiden 
för Margreteberg 

och Örestrand

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.

        STRANDBADENS 
        BYAFÖRENING               
        www.strandbaden.info

        info@strandbaden.info

upphandling gemensamt för 18 av Kullabyg-
dens 20 byaföreningar.

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

Hemsida
Föreningen har en fungerande hemsida, 
www.strandbaden.info, där Strand-Bulle-
tinen och annan information om aktiviteter 
och händelser i Strandbaden läggs ut.

Ekonomi
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
Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under 
året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen 
skett bland annat över e-post. Styrelsen har 
under 2016 bestått av Carl Hellberg (ordfö-
rande), Jan Jurkiewicz, (vice ordförande), 
Monica Berg (kassör), Bitt Larsson (sekrete-
rare), Elisabeth Rosenqvist (ledamot), 
Bengt Arvidsson (ledamot), Thomas 
Hillmeus (ledamot) och Ragnar Falck 
(adjungerad).

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen 
har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen och 
hemsidan), Eva Almér, Stina Blad och 
Svenn Floer (midsommarfirande), Pernilla 
Myrefelt (Grannar mot brott), Lisbeth Löf-
gren (teaterombud) samt ”fiberambassadö-
rerna” Berto Lindbom, Våge Svensson med 
flera . Därtill kommer föreningens revisorer 
Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt val-
beredningen med Elisabeth Rosenqvist 
(sammankallande), Tomas André och Jerker 
Evaldsson.



Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se

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

ALLT INOM GLASARBETEN
Bilglas - Plexiglas - Tavelinramning - Glasreparationer - Isolerglas

Solfilm - Spegelglas - Stöldskyddsmärkning

i Höganäs AB – Simon Rembring
Tel 042-34 13 21

  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  
  2018. Medlemsavgift för innevarande år  
  (2017) 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 onsdag 5 april kl 19 till kapellet 
på Örestrand.

Dagordning vid årsmötet 5 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

2016 hade Strandbadens Byaförening 316 
betalande medlemmar. Året före var motsva-
rande siffra 317. Därtill kommer två heders-
medlemmar. Från styrelsen har Bitt Larsson 
under sommaren gjort en medlemsvärvning 
med besök hos ett stort antal icke-med-
lemmar i Strandbaden. 

Det är inte av ekonomiska skäl som det är 
angeläget med medlemmar. Det viktigaste 
skälet är att ju fler medlemmar desto star-
kare är byaföreningens röst i kontakter och 
dialog med kommunen, myndigheter och 
organisationer. Från kommunen erhåller bya-
föreningen två gånger om året en förteck-
ning över nyinflyttade. Härigenom ges möj-
lighet att välkomna dessa till Strandbaden. 
Detta görs i anslutning till medlemsvärv-
ningen.

Årsmöte 2016
Årsmöte hölls den 6 april på Örestrand för 
verksamhetsåret 2015. Vid årsmötet när-
varade ett femtiotal personer represente-
rande 32 av föreningens hushåll.

Efter årsmötesförhandlingarna informe-
rade Höganäs nya kommunpolis Ola
Tufvesson om den nya polisorganisationen.

Strandstädning
Strandstädning skedde den 9 april. Ovanligt 
många hade som vanligt ett par trevliga för-
middagstimmar. Monica Berg svarade för 
den avslutande korvgrillningen.

Midsommarfirande
Midsommarfirande skedde traditionsenligt 
på Lärkängen den 24 juni. Många var med på 
det lyckade arrangemanget med sång, dans 
och lekar under ledning av Eva Almér, Stina 
Blad och Svenn Floer.

Sommarmöte
Sommarmöte med nyttig information och 
diskussion om vad som är på gång inom 
Strandbaden hölls på Örestrand den 13 juli. 
Tommy Månsson och ”Förhållandevis 
grönt gräs” underhöll ca 35 medlemmar. 
Därtill bjöds på mingelmat från Örestrand.

Strandbadens Skördefest
Skördefesten, på temat ”Smaka på det nära” 
med tonvikt på närodlat och närproducerat, 
lockade söndagen 11 september några 
hundra personer till Örestrand. Ett 15-tal 
utställare deltog. Jan Jurkiewicz ansvarade 
för ett lyckat arrangemang.

Strandbadens Julmarknad
Julmarknaden i kapellet i Örestrand genom-
fördes söndag 20 november med ca 20 
utställare. Lotteri till stöd för Barncancer-
fonden. Elisabeth Rosenqvist, Monica 
Berg och Bitt Larsson svarade för god pla-
nering och samordning.

Byaråd
Under 2016 hölls två byaråd med kommu-
nens byaföreningar samt politiker och tjäns-
temän från kommunen. Mötena hölls 13 april 
i Mjöhult och 12 oktober i Fjälastorp. Repre-
sentanterna från Strandbaden har här främst 
drivit två frågor. Den ena gäller behovet av 
underhåll av nuvarande väg 111. Den 
andra gäller behovet av en ny väg 111 öster 
om såväl Strandbaden som Nyhamnsläge.

Ny väg 111
Byaföreningen har länge verkat för en ny väg 
111 öster om Strandbaden. Vårt förslag är att 
den nya vägen ska gå utom såväl Strand-
baden som Nyhamnsläge. Vi vill inte ha en 
barriär mellan Strandbaden och skolor, fri-
tidshem, idrottsplats m m i Nyhamnsläge. 

I slutet av våren presenterade kommunen 
ett förslag till översiktsplan som ska vara väg-
ledande för kommunen fram till år 2030, ÖP 
2030. I denna finns förslag på en ny väg 111. I 
en första etapp föreslås en ny väg från ron-
dellen väg 111/112 utom outletområdet för 
att ansluta till nuvarande väg 111 i höjd med 
Höllviksgatan. En andra etapp föreslås gå 
öster om Strandbaden för att ansluta till 
nuvarande väg i höjd med Stora Skärs-
vägen. En fortsatt ny väg öster om även 
Nyhamnsläge anges utan förklaringar och 
argument ligga utanför översiktsplanens 
tidshorisont. Byaföreningen har i skarpa 
ordalag protesterat mot denna dragning. Vi 
vill direkt ha en ny väg 111 utom såväl Strand-
baden som Nyhamnsläge. 

Byaföreningen framhöll att förslaget till 
översiktsplan i många avseenden är klart 
under vad som är acceptabelt. Det finns 
väsentliga fel och man bortser från viktiga 
frågor och fakta. Under hösten underkände 
länsstyrelsen förslaget till översiktsplan. 
Kommunen måste nu göra om förslaget. Det 
är vår förhoppning att de av oss framförda 
synpunkterna nu blir beaktade.

Bristande underhåll
Byaföreningen har på olika sätt framfört syn-
punkter till kommunen och Trafikverket 
angående bristande underhåll av nuvarande 
väg 111 och att det finns ett antal direkta tra-
fikfaror. 

Under 2014-16 har kommunen och Trafik-
verket gemensamt gjort en så kallad åtgärds-
valsstudie av väg 111. I denna studie kommer 
man fram till det som vi länge vetat, dvs att 
trafiksituationen på väg 111 genom bl a 
Strandbaden är ohållbar. Det finns i studien 
inte ett enda förslag till åtgärder. Byafören-
ingen har lämnat ett antal konkreta förslag 
till åtgärder. I avvaktan på att dessa åtgärder 
genomförs har byaföreningen upprepade 
gånger krävt att kommunen omedelbart 
anlägger en gång- och cykelväg öster om 
väg 111 mellan Dannevangsområdet och 
Nyhamnsläge. På så sätt skulle skolbarn m fl 
slippa att korsa väg 111 på sin väg till skolan 
mm i Nyhamnsläge. Det senaste svaret från 
kommunen är att man ska ta upp byafören-
ingens önskan och begäran i förestående 
dialog med Trafikverket om vidare utred-
ningar inom ramen för väg 111.
Fortsättning på nästa sida.

Verksamhetsberättelse 2016

Uppdatering 
om tomatodlingen

Bakluckeloppis lördag 18 mars kl 12-15 
mellan kapellet och hotellet. 100 kr/plats.
Anmälan till info@orestrand.se eller recep-
tionen. Fri entré.

Lunchhäfte, 11 lunchkuponger för 895 kr.

Öppet kontor varje dag kl  9-16. Kaffe och 
smörgås, fri wifi, dagstidning, Dagens Indu-
stri, utskriftsmöjlighet och en plats att sitta 
på i huvudbyggnaden. 50 kr.

Valborg firas som vanligt på stranden ned-
anför Örestrand med tal, sång och majbrasa.

Händer på Örestrand

Lördag 8 april kl 10 samlas vi för att rensa 
stränderna från skräp inför den kommande 
badsäsongen. Vi samlas på campingplatsen 
vid Örestrand och rensar mellan bron vid 
Margretebergs badplats och Skälebäcken vid 
Stora Skärsvägen. Plockpinnar och säckar 
finns att tillgå. Efter rensningen, ca kl 12, 
bjuder vi på grillad korv vid Örestrand. 
Strandstädningen sker under ledning av 
Calle Hellberg (070-654 40 01) och Monica 
Berg (070-534 37 49).

Rena stränder i sommar

Boka biljetter till Helsingborgs Stadsteater 
via byaföreningens ombud till ett reducerat 
pris.
• 150 kr på Storan (ord pris 230 kr).
• 140 kr på Lillan (ord pris 220 kr).

Boka via mail till 2lilovi@gmail.com, ange 
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.

www.helsingborgsstadsteater.se

Välkommen till en trevlig teatervår!
Lisbeth Löfgren

Spännande vår
på Stadsteatern

Som Strand-Bulletinen redogjort för tidi-
gare planerar Kullatomater AB en anlägg-
ning för tomatodling öster om Dannevangs-
området.  

Olle Olofsson, som har rekryterats som vd 
för företaget, meddelar att han återkommer 
med en uppdatering i nästa nummer av 
Strand-Bulletinen som delas ut 17-18 juni. 
Finns det några nyheter innan dess, kommer 
detta att publiceras i e-postutgåvan av bulle-
tinen.
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angeläget med medlemmar. Det viktigaste 
skälet är att ju fler medlemmar desto star-
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Årsmöte hölls den 6 april på Örestrand för 
verksamhetsåret 2015. Vid årsmötet när-
varade ett femtiotal personer represente-
rande 32 av föreningens hushåll.

Efter årsmötesförhandlingarna informe-
rade Höganäs nya kommunpolis Ola
Tufvesson om den nya polisorganisationen.

Strandstädning
Strandstädning skedde den 9 april. Ovanligt 
många hade som vanligt ett par trevliga för-
middagstimmar. Monica Berg svarade för 
den avslutande korvgrillningen.

Midsommarfirande
Midsommarfirande skedde traditionsenligt 
på Lärkängen den 24 juni. Många var med på 
det lyckade arrangemanget med sång, dans 
och lekar under ledning av Eva Almér, Stina 
Blad och Svenn Floer.

Sommarmöte
Sommarmöte med nyttig information och 
diskussion om vad som är på gång inom 
Strandbaden hölls på Örestrand den 13 juli. 
Tommy Månsson och ”Förhållandevis 
grönt gräs” underhöll ca 35 medlemmar. 
Därtill bjöds på mingelmat från Örestrand.

Strandbadens Skördefest
Skördefesten, på temat ”Smaka på det nära” 
med tonvikt på närodlat och närproducerat, 
lockade söndagen 11 september några 
hundra personer till Örestrand. Ett 15-tal 
utställare deltog. Jan Jurkiewicz ansvarade 
för ett lyckat arrangemang.

Strandbadens Julmarknad
Julmarknaden i kapellet i Örestrand genom-
fördes söndag 20 november med ca 20 
utställare. Lotteri till stöd för Barncancer-
fonden. Elisabeth Rosenqvist, Monica 
Berg och Bitt Larsson svarade för god pla-
nering och samordning.

Byaråd
Under 2016 hölls två byaråd med kommu-
nens byaföreningar samt politiker och tjäns-
temän från kommunen. Mötena hölls 13 april 
i Mjöhult och 12 oktober i Fjälastorp. Repre-
sentanterna från Strandbaden har här främst 
drivit två frågor. Den ena gäller behovet av 
underhåll av nuvarande väg 111. Den 
andra gäller behovet av en ny väg 111 öster 
om såväl Strandbaden som Nyhamnsläge.

Ny väg 111
Byaföreningen har länge verkat för en ny väg 
111 öster om Strandbaden. Vårt förslag är att 
den nya vägen ska gå utom såväl Strand-
baden som Nyhamnsläge. Vi vill inte ha en 
barriär mellan Strandbaden och skolor, fri-
tidshem, idrottsplats m m i Nyhamnsläge. 

I slutet av våren presenterade kommunen 
ett förslag till översiktsplan som ska vara väg-
ledande för kommunen fram till år 2030, ÖP 
2030. I denna finns förslag på en ny väg 111. I 
en första etapp föreslås en ny väg från ron-
dellen väg 111/112 utom outletområdet för 
att ansluta till nuvarande väg 111 i höjd med 
Höllviksgatan. En andra etapp föreslås gå 
öster om Strandbaden för att ansluta till 
nuvarande väg i höjd med Stora Skärs-
vägen. En fortsatt ny väg öster om även 
Nyhamnsläge anges utan förklaringar och 
argument ligga utanför översiktsplanens 
tidshorisont. Byaföreningen har i skarpa 
ordalag protesterat mot denna dragning. Vi 
vill direkt ha en ny väg 111 utom såväl Strand-
baden som Nyhamnsläge. 

Byaföreningen framhöll att förslaget till 
översiktsplan i många avseenden är klart 
under vad som är acceptabelt. Det finns 
väsentliga fel och man bortser från viktiga 
frågor och fakta. Under hösten underkände 
länsstyrelsen förslaget till översiktsplan. 
Kommunen måste nu göra om förslaget. Det 
är vår förhoppning att de av oss framförda 
synpunkterna nu blir beaktade.

Bristande underhåll
Byaföreningen har på olika sätt framfört syn-
punkter till kommunen och Trafikverket 
angående bristande underhåll av nuvarande 
väg 111 och att det finns ett antal direkta tra-
fikfaror. 

Under 2014-16 har kommunen och Trafik-
verket gemensamt gjort en så kallad åtgärds-
valsstudie av väg 111. I denna studie kommer 
man fram till det som vi länge vetat, dvs att 
trafiksituationen på väg 111 genom bl a 
Strandbaden är ohållbar. Det finns i studien 
inte ett enda förslag till åtgärder. Byafören-
ingen har lämnat ett antal konkreta förslag 
till åtgärder. I avvaktan på att dessa åtgärder 
genomförs har byaföreningen upprepade 
gånger krävt att kommunen omedelbart 
anlägger en gång- och cykelväg öster om 
väg 111 mellan Dannevangsområdet och 
Nyhamnsläge. På så sätt skulle skolbarn m fl 
slippa att korsa väg 111 på sin väg till skolan 
mm i Nyhamnsläge. Det senaste svaret från 
kommunen är att man ska ta upp byafören-
ingens önskan och begäran i förestående 
dialog med Trafikverket om vidare utred-
ningar inom ramen för väg 111.
Fortsättning på nästa sida.

Verksamhetsberättelse 2016

Uppdatering 
om tomatodlingen

Bakluckeloppis lördag 18 mars kl 12-15 
mellan kapellet och hotellet. 100 kr/plats.
Anmälan till info@orestrand.se eller recep-
tionen. Fri entré.

Lunchhäfte, 11 lunchkuponger för 895 kr.

Öppet kontor varje dag kl  9-16. Kaffe och 
smörgås, fri wifi, dagstidning, Dagens Indu-
stri, utskriftsmöjlighet och en plats att sitta 
på i huvudbyggnaden. 50 kr.

Valborg firas som vanligt på stranden ned-
anför Örestrand med tal, sång och majbrasa.

Händer på Örestrand

Lördag 8 april kl 10 samlas vi för att rensa 
stränderna från skräp inför den kommande 
badsäsongen. Vi samlas på campingplatsen 
vid Örestrand och rensar mellan bron vid 
Margretebergs badplats och Skälebäcken vid 
Stora Skärsvägen. Plockpinnar och säckar 
finns att tillgå. Efter rensningen, ca kl 12, 
bjuder vi på grillad korv vid Örestrand. 
Strandstädningen sker under ledning av 
Calle Hellberg (070-654 40 01) och Monica 
Berg (070-534 37 49).

Rena stränder i sommar

Boka biljetter till Helsingborgs Stadsteater 
via byaföreningens ombud till ett reducerat 
pris.
• 150 kr på Storan (ord pris 230 kr).
• 140 kr på Lillan (ord pris 220 kr).

Boka via mail till 2lilovi@gmail.com, ange 
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.

www.helsingborgsstadsteater.se

Välkommen till en trevlig teatervår!
Lisbeth Löfgren

Spännande vår
på Stadsteatern

Som Strand-Bulletinen redogjort för tidi-
gare planerar Kullatomater AB en anlägg-
ning för tomatodling öster om Dannevangs-
området.  

Olle Olofsson, som har rekryterats som vd 
för företaget, meddelar att han återkommer 
med en uppdatering i nästa nummer av 
Strand-Bulletinen som delas ut 17-18 juni. 
Finns det några nyheter innan dess, kommer 
detta att publiceras i e-postutgåvan av bulle-
tinen.
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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Nyhamnsläge

Alla dagar kl 8-20

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.

Jag har tidigare skrivit att det var meningen 
att beslutsfattarna inom Höganäs kommun 
sent i höstas skulle fatta beslut om en ny 
översiktsplan, ÖP2030. Strandbadens Bya-
förening förde tidigt fram synpunkter på att 
förslaget i många avseenden var oaccep-
tabelt med väsentliga fel samt bristande för-
klaringar och argument. Länsstyrelsen 
underkände förslaget. Kommunen är nu 
tvingade att göra om förslaget till ny över-
siktsplan. Det nya förslaget kommer att 
ställas ut och vi får åter möjlighet att ge syn-
punkter. Den här processen kommer att ta 
tid. En utställning kommer att ske tidigast till 
hösten, men mer troligt någon gång nästa 
år.

En viktig del i förslaget till ny översiktsplan 
handlar om ny väg 111 öster om nuvarande 
väg. Här har byaföreningen lämnat syn-
punkter på föreslagen sträckning. Vi har 
också haft ett antal kontakter med företrä-
dare för kommunen. En del av dessa har 
skett i samråd och samverkan med 
Nyhamns Byförening. 

Vår argumentation är i korthet: Vi upp-
skattar aktiviteter som driver på en utveck-
ling mot en ny väg 111 öster om såväl Strand-
baden som Nyhamnsläge. Vi vill att denna 
väg ska prioriteras och byggas i en etapp. Vi 
vill inte att man i ett första skede bygger en 
ny väg norrut från rondellen väg 111/väg 112 
öster om outleten och öster om Strandbaden 
med en anslutning till nuvarande väg i höjd 
med Stora Skärsvägen. Det skulle leda till 
en mycket olycklig och synnerligen trafik-
farlig ”barriär” mellan Strandbaden och 
Nyhamnsläge. Det skulle också innebära att 
trafiksituationen genom Nyhamnsläge för 
mycket lång tid framöver skulle vara fortsatt 

ohållbar. Trafiken till och från Arild, Mölle, 
Kullaberg, m fl kommer med all sannolikhet 
att fortsätta att växa. Höganäs är ju en 
kommun som satsar på ökad turism inte 
minst vad gäller naturreservatet Kullaberg.

En väg öster om outleten kan vara OK, om 
detta ses som en första utbyggnad av ny väg 
111 enligt ovan. En annan förutsättning är då 
att anslutningen till nuvarande väg sker vid 
Margreteberg och inte i höjd med Höll-
viksgatan. En anslutning vid Margreteberg 
är klart bättre av många anledningar. Det ger 
en möjlighet för utfart från Höganäs AB 
utan att leda trafik genom Höganäs. Det blir 
enklare att leda trafik till och från renhåll-
ningsstationen.

I avvaktan på en ny väg 111 är det viktigt 
att framhålla att trafiksituationen redan idag 
är ohållbar. Det behövs omgående ett 
omfattande åtgärdsprogram med fler över-
gångsställen, bättre busshållplatser, fart-
begränsningar, omkörningsförbud, m m.
Byaföreningen har också framfört till kom-
munen att om det blir en tomatodling, grön-
saksodling och/eller fiskeodling av modell 
större öster om Dannevangsområdet, 
måste det till en acceptabel lösning av trafik 
till och från denna anläggning. Trafiken får 
inte ledas genom Dannevangsområdet och 
trafik får inte ledas ut till nuvarande väg 111 
via Väsby Fäladsväg.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Alla frågor inklusive val är väl förberedda  och 
dagordningen hittar du på nästa sida. Den 
kommer även att finnas tillgänglig på mötet. 
Tanken är att årsmötet ska vara relativt kort 
för att bereda plats åt den efterföljande pro-
grampunkten om framtiden för Margrete-
berg och Örestrand (se nedan). 

Årsavgiften för 2017, 100 kr per hushåll, kan 
betalas med bifogat inbetalningskort eller 
direkt vid mötet. 

Vi ser fram emot ett trevligt och informa-
tivt möte och hälsar alla Strandbadenbor 
varmt välkomna onsdagen den 5 april kl 19 
i kapellet på Örestrand.

Skyltning längs kusten
Byaföreningen har på olika sätt framfört till 
kommunen och Länsstyrelsens natur-
vårdsenhet att anvisningar och skyltar längs 
kuststräckan utmed Kullaleden om cykling, 
hundar, eldning, camping, ridning m m är 
bristfälliga, fragmentariska, felaktiga och all-
mänt svårtolkade. Kommunen presenterade 
under våren ett förslag till reviderad natur-
vårdsplan. 

Byaföreningen har lämnat synpunkter på 
denna vad gäller kuststräckan i Strandbaden. 
Vi förordar att regler och anvisningar för 
kuststräckan görs mer enhetliga än vad som 
gäller idag. Vi stödjer förslaget om beträd-
nadsförbud på Ören under häckningsperi-
oden. Vi stödjer också förslaget om förbud 
mot cykling även inom den del av kust-
sträckan som är naturreservat.

Fiber
Fiberanslutningen är genomförd och samt-
liga hushåll i Strandbaden har getts möj-
lighet till fiber för internet, TV och telefon. En 
arbetsgrupp med Berto Lindbom, Jan Lön-
nerfors, Våge Svensson och Sven Åke 
Andersson har gjort en guide för att under-
lätta val av tjänsteleverantörer.

Elavtal
I slutet av våren gick byaföreningen ut med 
ett erbjudande om nytt elavtal från Dala-
kraft avseende treårsperioden 2017-19. 
Erbjudandet är exklusivt för föreningens 
medlemmar och förutsätter att man vid teck-
nandet även betalar medlemsavgift för de 
kommande tre åren. 

Avtalet från Dalakraft är framtaget efter en 

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

Strömstadsgatan 4
Tel 042-34 00 76
www.orestrand.se
Följ oss på Facebook

• Hotell • Restaurang 
• Konferens • Camping 

Om väg 111

I avvaktan på en ny väg 111 behövs omgående 
ett omfattande åtgärdsprogram med bland 
annat säkrare och fler övergångsställen.

Välkommen till årsmöte 
onsdag 5 april

Direkt efter årsmötet den 5 april kommer 
företrädare för Margreteberg och Öre-
strand att berätta om de framtida planerna 
för anläggningarna. Vardera anläggningen 
har fått ca 30 minuter på sig, varav ca 10 
minuter är tänkt för frågor, synpunkter och 
diskussion. 

Margretebergs tidigare restaurang, hotell 
och vandrarhem inrättades i början av 
hösten 2014 till tillfälliga bostäder för asyl-
sökande. Det nuvarande avtalet med Migra-
tionsverket löper ut i maj. 

Örestrand är en viktig samlingsplats och 
turistanläggning med restaurang, hotell, 
camping, förskola, m m. Annexet, som tidi-
gare fungerade som vandrarhem, har det 
senaste året utnyttjats som HVB-hem för upp 
till 32 barn och ungdomar. Det nuvarande 
avtalet med kommunen sträcker sig fram till 
sista augusti. 

Vad händer med anläggningarna när 
avtalen med Migrationsverket respektive 
kommunen löper ut? Välkommen onsdagen 
den 5 april kl 19.00 till kapellet på Örestrand.

Framtiden 
för Margreteberg 

och Örestrand

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.

        STRANDBADENS 
        BYAFÖRENING               
        www.strandbaden.info

        info@strandbaden.info

upphandling gemensamt för 18 av Kullabyg-
dens 20 byaföreningar.

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

Hemsida
Föreningen har en fungerande hemsida, 
www.strandbaden.info, där Strand-Bulle-
tinen och annan information om aktiviteter 
och händelser i Strandbaden läggs ut.

Ekonomi
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
Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under 
året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen 
skett bland annat över e-post. Styrelsen har 
under 2016 bestått av Carl Hellberg (ordfö-
rande), Jan Jurkiewicz, (vice ordförande), 
Monica Berg (kassör), Bitt Larsson (sekrete-
rare), Elisabeth Rosenqvist (ledamot), 
Bengt Arvidsson (ledamot), Thomas 
Hillmeus (ledamot) och Ragnar Falck 
(adjungerad).

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen 
har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen och 
hemsidan), Eva Almér, Stina Blad och 
Svenn Floer (midsommarfirande), Pernilla 
Myrefelt (Grannar mot brott), Lisbeth Löf-
gren (teaterombud) samt ”fiberambassadö-
rerna” Berto Lindbom, Våge Svensson med 
flera . Därtill kommer föreningens revisorer 
Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt val-
beredningen med Elisabeth Rosenqvist 
(sammankallande), Tomas André och Jerker 
Evaldsson.




