
SEPTEMBER 2018

DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Nyhamnsläge

Okt-april alla dagar kl 8-20
Maj-sept alla dagar kl 8-21

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

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
I år har vi redan skickat ut 

åtta nummer av Strand-Bulletinen 
med e-post.

Skicka din e-postadress till 
info@strandbaden.info så kommer 

bulletinen direkt i din mejlbox. 

Strand-Bulletinen

Redaktion 
Strandbadens Byaförening, info@strandbaden.info
                      Produktion
                     Falcks Publishing AB, 070-524 80 54, info@falcks.eu

Tack till Eva Almér (till höger på bilden), 
Stina Blad (till vänster), Jerry Melliander 
och Svenn Floer som gjorde att midsom-
marfirandet på Lärkan blev så uppskattat 
av så många!

Tack till alla som var med och bidrog till ett 
bra sommarmöte 11 juli på temat ”Partierna 
om Strandbaden”. Ca 80 strandbadenbor 
med god blandning av fritids- och åretrunt-
boende lyssnade på och ställde frågor till 
partiernas representanter. Jag uppskattade 
att partierna medverkade genom ledande 
kommunpolitiker, som uppenbart satt sig in i 
för Strandbaden viktiga frågor. En stor 
poäng med politikernas medverkan är att de 
nu är väl insatta i våra viktigaste frågor.

Vid sommarträffen var det skönt att få tyd-
ligt besked om att alla planer på en gigantisk 
tomatodling öster om Dannevangsområdet 
är borta. Det blir inget vid Dannevangsom-
rådet eller i anslutning till annat bostadsom-
råde. I denna fråga tror jag att vi gemensamt 
har agerat på ett bra och kraftfullt sätt.

En resumé från sommarträffen finns på 
annan plats i Strand-Bulletinen.

Örestrand och Margreteberg
En skrivelse om Örestrand och Margrete-
berg lämnades fredag 29/6 till Kommun-
styrelsen i Höganäs kommun. I korthet 
handlar denna om att Strandbadens Bya-
förening begär en del saker av kommunen. 

På kort sikt (de närmaste 2-3 åren): dels att 
boendet för de nyanlända på Örestrand 
begränsas till annexet, dels att kommunen 
hittar former så att verksamheten med 
hotell, konferens, restaurang och camping 
kan bedrivas vidare utan uppehåll. 

Poängen är att man i så fall ger möjlighet 
till fortsatt drift av hotell, restaurang, konfe-
rens och camping. Jag uppfattar att detta är 
något som i princip alla i Strandbaden och 
många därtill skulle uppskatta.

På lång sikt (efter de närmaste 2-3 åren): 
dels att Margreteberg och Örestrand inte får 
göras till en ”restpost” där utvecklingen blir 
helt beroende av utvecklingen i hamnen, 
dels att de boende i Strandbaden får komma 
till tals i en medborgardialog om utveck-
lingen av Margreteberg och Örestrand. 

Byavandring
I september blir det en byavandring i 
Strandbaden. Under två timmar får represen-
tanter för byaföreningen möjlighet att träffa 
några kommunalråd och ett antal tjänste-
 män från kommunen. Då ges tillfälle att på 
plats diskutera Örestrand, trafiksäkerhet, 
cykelvägar m m. Jag återkommer med en 
rapport i nästa Strand-Bulletinen.

Vi saknar några medlemmar!
Det är många som är med i Strandbadens 
Byaförening. Ju fler medlemmar desto star-
kare är vår röst i kontakter med kommun, 
myndigheter, m fl. 

En del som betalade sin medlemsavgift 
2017 har inte gjort det 2018. Än finns möjlig-
heten. De senaste åren har Bitt Larsson från 
styrelsen gjort påminnelser i form av hem-
besök. Så blir det inte i år. Ni som väntat med 
att betala tills Bitt dyker upp kan sluta vänta. 
Om du inte har betalt för 2018 – var vänlig 
gör det nu! Se info på på sista sidan.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Snart höst

Nu är det jul igen
Strandbadens Julmarknad hålls i år söndag 
25 november kl 14-17 vid Örestrand. 
Strandbadens egen sångfågel Eva Almér 
höjer julstämningen med sång och musik och 
Strandbadens egen populära tomte kommer 
förstås också. I samband med julmarknaden 
kommer Strandbadens egen julgran att 
invigas på det nya Stationstorget.

Om du vill sälja på marknaden, bokar du 
plats genom att kontakta Bitt Larsson, 073-
183 63 93, bitt.larsson@telia.com. Det kostar 
ingenting att medverka.

Bitt behöver också hjälp med det praktiska. 
Kontakta henne om du vill hjälpa till.

NEJ, SÅ HÄR GÅR DET NOG INTE TILL! Det är 
fortfarande husse och matte som måste plocka 
upp efter sina hundar. Trist att ständigt behöva 
påminna om detta!

Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se

Enligt Höganäs kommun kommer arbetet 
med Stationstorget att påbörjas i höst. 
Invigningen av torget kommer att ske i sam-
band med Strand badens Julmarknad den 
25 november då belysningen kommer att 
tändas i Strand badens egen julgran på 
torget. Det är flera decennier sedan Strand-
baden hade en egen julgran – den gången 
på Målaregården på Kullagatan 159. 

Strandbadens Byaförening har arbetat 
fram en skylt till torget (bilden) som dels 
innehåller några fakta om dagens Strand-
baden, dels beskriver verksamheterna runt 
stationen under förra seklet.

Stationstorget 
på gång

Sommaren 1910 invigdes Hotell Strandbaden, med café- och matsals-
verandor på ovan våningen. I källarplanet fanns kök och några resande  rum. På 
1940-talet tillkom ett annex. Sedan 1960 har anläggningen drivits av Svenska 
missionskyrkan och närstående verksamheter under namnet Örestrand. 
1982 byggdes Örestrands kyrkan och 2009 en ny och modern hotellbyggnad. 

När detta skrivs i slutet av augusti är framtiden oviss för hotellverksam-
heten. Beskedet från Höganäs kommun, som tar över fastigheten från början 
av september, är att anläggningen ska användas till bostäder för nyanlända. 
Strandbadens Bya förening har vädjat till kommunen att försöka hitta en lös-
ning där endast annexet används för detta ändamål och att en entreprenör får 
fortsätta att driva hotell, camping och restaurang i övriga delar av anlägg-
ningen.

Slutet nära för Hotell Strandbaden?



Ulf Molin (C), Peter Schölander (M), Kjell Dahlin (SD), Johan Ingvarson (MP), Lennart Nilsson (S), Fredrik Johannesson (KD) och Ros-Mari Paulsson (L) 
förklarade vad de vill göra för Strandbaden.

Sommarträff: Partierna om Strandbaden
Årets sommarträff den 11 juli lockade ett 
80-tal personer. Temat för året var ”Parti-
erna om Strandbaden”. De partier som 
idag finns representerade i kommunfull-
mäktige fick vardera 10 minuter för att 
berätta om hur man ser på det som 
händer och som man vill ska hända i 
Strandbaden samt sådant som man upp-
fattar som viktigt för de boende i Strand-
baden.

Turordningen för de medverkande hade lot-
tats enligt följande: Centerpartiet – Ulf 
Molin, Nya Moderaterna – Peter Schö-
lander, Sverigedemokraterna – Kjell 
Dahlin, Miljöpartiet – Johan Ingvarson, 
Socialdemokraterna – Lennart Nilsson, 
Kristdemokraterna – Fredrik Johannesson 
och Liberalerna – Ros-Mari Paulsson. 
Några av partierna hade ytterligare repre-
sentanter beredda att medverka vid frågor. 
Vänsterpartiets Emma Wennerholm hade 
inte möjlighet att komma pga sjukdom. 

Alla var överens om att situationen på 
nuvarande väg 111 genom Strandbaden är 
ohållbar. Underhåll och trafiksäkerhet måste 
förbättras. Ett stort problem är att det är Tra-
fikverket som ansvarar för denna väg. Det är 
uppenbart mycket svårt att påverka Trafik-
verket och deras prioriteringar.

Flera betonade också att cykelvägarna 
inom Strandbaden – Nyhamnsläge måste 
bli bättre och mer trafiksäkra. Någon var 
inne på att det nu är läge att få klart en 
cykelväg från Dannevangsområdet till 
Nyhamnsläge utan att passera väg 111.

Alla var överens om att det behövs en ny 
väg 111 öster om Strandbaden. Här fanns 
olika uppfattningar om dels hur frågan ska 

hanteras, dels hur sträckningen ska ske. 
Några talade för en ny väg öster om Strand-
baden med anslutning till nuvarande väg 
norrut i höjd med Stora Skärsvägen. Andra 
talade om vikten av att den nya vägen leds 
öster om såväl Strandbaden som Nyhamns-
läge.

Det blev mycket tydligt att det inte blir 
någon gigantisk tomatodling öster om 
Dannevangsområdet. Det kanske blir en 
större tomatodling eller liknande, men den 
kommer i så fall inte att placeras öster om 
Dannevangsområdet eller i närheten av 
annat bostadsområde.

Flera pratade om framtiden för Margrete-
berg och Örestrand. Båda anses viktiga för 

upplevelse- och besöksnäringen. En del 
betonade vikten av att alla ska få möjlighet 
att ge synpunkter på såväl hamnområdet 
som dessa anläggningars utformning.

En del andra frågor togs också upp. Vissa 
handlade om förhållanden i Strandbaden, 
medan andra handlade om ekonomi och 
kommunen i stort.

Vi som var på plats fick idéer inför valet! 
Kommunpolitikerna är i hög grad samstäm-
miga i många lokala frågor, men betonar och 
prioriterar på lite olika sätt. 

Ett viktigt mål för byaföreningen med årets 
sommarträff var att politikerna skulle bli väl 
insatta i Strandbaden-frågorna. Det borde de 
vara nu.

Sommarträffen avslutades med en lättare 
buffé. Där fanns det tillfälle att prata med 
politikerna. Här blev det många frågor och 
bra samtal om Strandbaden.

Byaföreningens ordförande Calle Hellberg hälsade ett åttiotal Strandbadenbor och ett tiotal poli-
tiker välkomna till årets sommarträff.

Byaföreningens ordförande Calle Hellberg 
presenterade Ragnar Falck, som utsetts till 
hedersmedlem i Strandbadens Byaförening.

Ny hedersmedlem utsedd
Ragnar Falck blev vid sommarträffen 11 juli 
utsedd till hedersmedlem i Strandbadens Bya-
förening. Ragnar har under lång tid på ett fan-
tastiskt sätt arbetat med Strand- Bulletinen, 
hemsidan, mm, mm och fortsätter att göra detta.

Styrelsen kan genom enhälligt beslut utse 
hedersmedlem för lång och trogen tjänst inom 
föreningen eller för extraordinära insatser i och 
för Strandbaden. Ragnar Falck uppfyller dessa 
kriterier med råge och styrelsen för Strand-
badens Byaförening beslöt därför 29 maj att utse 
Ragnar till hedersmedlem.

Tidigare hedersmedlemmar är Leif Bogren 
och Janet Scheffler.

I höst blir det tyvärr ingen skördefest. 
Alltför få utställare har visat intresse och det 
är oklart om Örestrand är tillgängligt. 

Utbudet av skördefester eller liknande är 
stort. Bya föreningen ser gärna något annat 
arrangemang i början av september. Det kan 
vara en grillfest, en loppis, en bokbytardag, 
ja, kom med förslag. Nu har vi ett år på oss 
att tänka ut något bra. 

Har du en bra idé? Skicka den till 
info@strandbaden.info

Har du idéer 
till en byfest?

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

Solfilm - Spegelglas - Stöldskyddsmärkning

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

www.dalakraft.se   0771 48 80 00   info@dalakraft.se

Kullabygdens 
elavtalspartner

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

• Botell • Hotell • Camping 
• Café • Bistro • Konferens

Gropen vid Margreteberg
I Strand-Bulletinen har vi tidigare skrivit om 
busshållplatsen Höganäs – Margreteberg 
norrgående, dvs på vägens östra sida. Den är 
i bedrövligt skick. Det är inte rimligt att man 
ska behöva gå av och på i en vattensamling 
eller en grop. Busshållplatsen bör omgående 
rustas upp till en anständig nivå. 

Strandbadens Byaförening har skrivit till 
Trafikverket, som ansvarar för detta. Det 
svar Trafikverket lämnat är att man skickat 
synpunkten vidare till Skånetrafiken med 
hänvisning till ”om det finns en bättre lämpad 
placering.”

Vid sommarträffen fick byaföreningen 
möjlighet att berätta om gropen. Dagen efter 
kom mail från kommunalråd Ulf Molin (C).
– Busshållplats Margreteberg åtgärdas 
om gående. 

Tack!

Årets Midsommar på Lärkängen blev precis 
så lyckad som ett midsommarfirande kan bli. 
Sång och dans runt midsommarstången med 
Strandbadens egen sångfågel Eva Almér 
och sedan lekar under ledning av allas vår 
Stina Blad.

Stina har hållt i midsommarfirandet i 32 år, 
från början tillsammans med Bisse Björk. De 
båda tog över efter Artur och Alma Persson 

(som hade Kaffestugan i Tallbacken) och 
deras dotter Anita. På den tiden såldes både 
kaffe, hembakade bullar och glass. Anita 
fortsatte själv och därefter blev det dags för 
Stina och Bisse att driva arrangemanget. 
Efterhand avvecklades en del av aktivite-
terna, då det blev svårt att engagera med-
hjälpare.

Ett tag såg det ut som om blomster-

Sol, sång, lekar 
och picknick

vagnen skulle utebli vid årets midsommar-
firande men Jerry Melliander och Svenn 
Floer såg på nytt till att barnen kom iväg på 
midsommaraftons förmiddag för att plocka 
blommor och grönt till midsommarstången. 
Blomstervagnen är en fin tradition som en 
gång startades av glasmästare Göran 
 Magnusson.

Strandbadens Byaförening riktar ett 
stort tack till alla frivilliga krafter som i år – 
och alla tidigare år – hjälpt till att göra Mid-
sommar på Lärkängen till en riktigt fin 
familje fest. Stina, Jerry och Svenn vädjar dock 
om hjälp till kommande år så att vi kan fort-
sätta fira en trevlig midsommar. 

Har du idéer eller vill hjälpa till att arran-
gera nästa midsommar är du välkommen att 
höra av dig till Elisabeth Rosenqvist, 073-
908 41 08, nowtc@outlook.com

Fler bilder från midsommar finns i Strand-
Bulletinen fredag 6 juli 2018 som går att 
läsa på www.strandbaden.info
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läsa på www.strandbaden.info
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DETTA EXEMPLAR KOSTAR

ATT TRYCKA. DU HAR VÄL 

BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN?

5 KRONOR

Nyhamnsläge

Okt-april alla dagar kl 8-20
Maj-sept alla dagar kl 8-21

Du ringer 
042-33 00 10

vi kommer

IBC elinstallation
el - tele - data

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
I år har vi redan skickat ut 

åtta nummer av Strand-Bulletinen 
med e-post.

Skicka din e-postadress till 
info@strandbaden.info så kommer 

bulletinen direkt i din mejlbox. 
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Tack till Eva Almér (till höger på bilden), 
Stina Blad (till vänster), Jerry Melliander 
och Svenn Floer som gjorde att midsom-
marfirandet på Lärkan blev så uppskattat 
av så många!

Tack till alla som var med och bidrog till ett 
bra sommarmöte 11 juli på temat ”Partierna 
om Strandbaden”. Ca 80 strandbadenbor 
med god blandning av fritids- och åretrunt-
boende lyssnade på och ställde frågor till 
partiernas representanter. Jag uppskattade 
att partierna medverkade genom ledande 
kommunpolitiker, som uppenbart satt sig in i 
för Strandbaden viktiga frågor. En stor 
poäng med politikernas medverkan är att de 
nu är väl insatta i våra viktigaste frågor.

Vid sommarträffen var det skönt att få tyd-
ligt besked om att alla planer på en gigantisk 
tomatodling öster om Dannevangsområdet 
är borta. Det blir inget vid Dannevangsom-
rådet eller i anslutning till annat bostadsom-
råde. I denna fråga tror jag att vi gemensamt 
har agerat på ett bra och kraftfullt sätt.

En resumé från sommarträffen finns på 
annan plats i Strand-Bulletinen.

Örestrand och Margreteberg
En skrivelse om Örestrand och Margrete-
berg lämnades fredag 29/6 till Kommun-
styrelsen i Höganäs kommun. I korthet 
handlar denna om att Strandbadens Bya-
förening begär en del saker av kommunen. 

På kort sikt (de närmaste 2-3 åren): dels att 
boendet för de nyanlända på Örestrand 
begränsas till annexet, dels att kommunen 
hittar former så att verksamheten med 
hotell, konferens, restaurang och camping 
kan bedrivas vidare utan uppehåll. 

Poängen är att man i så fall ger möjlighet 
till fortsatt drift av hotell, restaurang, konfe-
rens och camping. Jag uppfattar att detta är 
något som i princip alla i Strandbaden och 
många därtill skulle uppskatta.

På lång sikt (efter de närmaste 2-3 åren): 
dels att Margreteberg och Örestrand inte får 
göras till en ”restpost” där utvecklingen blir 
helt beroende av utvecklingen i hamnen, 
dels att de boende i Strandbaden får komma 
till tals i en medborgardialog om utveck-
lingen av Margreteberg och Örestrand. 

Byavandring
I september blir det en byavandring i 
Strandbaden. Under två timmar får represen-
tanter för byaföreningen möjlighet att träffa 
några kommunalråd och ett antal tjänste-
 män från kommunen. Då ges tillfälle att på 
plats diskutera Örestrand, trafiksäkerhet, 
cykelvägar m m. Jag återkommer med en 
rapport i nästa Strand-Bulletinen.

Vi saknar några medlemmar!
Det är många som är med i Strandbadens 
Byaförening. Ju fler medlemmar desto star-
kare är vår röst i kontakter med kommun, 
myndigheter, m fl. 

En del som betalade sin medlemsavgift 
2017 har inte gjort det 2018. Än finns möjlig-
heten. De senaste åren har Bitt Larsson från 
styrelsen gjort påminnelser i form av hem-
besök. Så blir det inte i år. Ni som väntat med 
att betala tills Bitt dyker upp kan sluta vänta. 
Om du inte har betalt för 2018 – var vänlig 
gör det nu! Se info på på sista sidan.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Snart höst

Nu är det jul igen
Strandbadens Julmarknad hålls i år söndag 
25 november kl 14-17 vid Örestrand. 
Strandbadens egen sångfågel Eva Almér 
höjer julstämningen med sång och musik och 
Strandbadens egen populära tomte kommer 
förstås också. I samband med julmarknaden 
kommer Strandbadens egen julgran att 
invigas på det nya Stationstorget.

Om du vill sälja på marknaden, bokar du 
plats genom att kontakta Bitt Larsson, 073-
183 63 93, bitt.larsson@telia.com. Det kostar 
ingenting att medverka.

Bitt behöver också hjälp med det praktiska. 
Kontakta henne om du vill hjälpa till.

NEJ, SÅ HÄR GÅR DET NOG INTE TILL! Det är 
fortfarande husse och matte som måste plocka 
upp efter sina hundar. Trist att ständigt behöva 
påminna om detta!

Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se

Enligt Höganäs kommun kommer arbetet 
med Stationstorget att påbörjas i höst. 
Invigningen av torget kommer att ske i sam-
band med Strand badens Julmarknad den 
25 november då belysningen kommer att 
tändas i Strand badens egen julgran på 
torget. Det är flera decennier sedan Strand-
baden hade en egen julgran – den gången 
på Målaregården på Kullagatan 159. 

Strandbadens Byaförening har arbetat 
fram en skylt till torget (bilden) som dels 
innehåller några fakta om dagens Strand-
baden, dels beskriver verksamheterna runt 
stationen under förra seklet.

Stationstorget 
på gång

Sommaren 1910 invigdes Hotell Strandbaden, med café- och matsals-
verandor på ovan våningen. I källarplanet fanns kök och några resande  rum. På 
1940-talet tillkom ett annex. Sedan 1960 har anläggningen drivits av Svenska 
missionskyrkan och närstående verksamheter under namnet Örestrand. 
1982 byggdes Örestrands kyrkan och 2009 en ny och modern hotellbyggnad. 

När detta skrivs i slutet av augusti är framtiden oviss för hotellverksam-
heten. Beskedet från Höganäs kommun, som tar över fastigheten från början 
av september, är att anläggningen ska användas till bostäder för nyanlända. 
Strandbadens Bya förening har vädjat till kommunen att försöka hitta en lös-
ning där endast annexet används för detta ändamål och att en entreprenör får 
fortsätta att driva hotell, camping och restaurang i övriga delar av anlägg-
ningen.

Slutet nära för Hotell Strandbaden?




