HÄNT I STRANDBADEN

I år har det utkommit 10 nr av Strand-Bulletinen med e-post.
Skicka din e-postadress till info@strandbaden.info
så kommer bulletinen direkt i din mejlbox.

Strandbadens egen brandman
Matt Strickland, som till vardags arbetar på
Kullakajak och Kullabergsguiderna, bor
på Kullagatan i Strandbaden. Han är deltidsbrandman vid Räddningstjänsten i
Höganäs och har jour var fjärde vecka.
Under jourveckorna disponerar han ett
utryckningsfordon dygnet runt för att
snabbt kunna ta sig till brandstationen på

Bruksgatan och rycka ut tillsammans med
den ordinarie styrkan.
Vissa pass arbetar Matt som RFG (räddningsförstärkning) och beger sig vid larm
direkt till larmadressen i räddningstjänstens
speciella RFG-bil. Han ger en lägesrapport till
styrkan på väg och kan göra en första insats
på plats.

Kullabussen gör
stopp i Strandbaden?
Kullabussen, med Strandbaden-profilen
Stene Boldt (bilden) som guide, gjorde sin
sista tur för säsongen i söndags. Stene är nöjd
med sommarens premiärsäsong även om
han tycker att man inte nått ända fram med
marknadsföringen. Mest populära hållplatser
har varit Mölle hamn, Kullens fyr, Arild och
Flickorna Lundgren på Skäret, enligt Stene.
Om det blir en fortsättning nästa sommar
lovar Stene att försöka få ett stopp även vid
Örestrand. I vilket fall berättar Stene valda
delar ur Strandbadens historia när bussen
kör genom byn.
Stene Boldt var tidigare platsansvarig för
restaurang, hotell, vandrarhem och camping
på Örestrand. Nu arbetar han vidare med
integrationsfrågor på företaget Fimi när han
inte guidar på Kullabussen.
Kullabussen är en ideell förening i samarbete med Höganäs kommun, Länsstyrelsen och näringslivet i Kullabygden.
Bussen har rullat under tiden 6 juli till 4
augusti enligt konceptet hop-on, hop-off.

När Matt har jour har han alltid
utryckningsbilen lätt tillgänglig.
Här deltar han tillsammans med
sonen Oscar vid byaföreningens
strandstädning i april.
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Från sommar till höst
Trevlig midsommar på Lärkan
Tack till Eva Almér, Stina Blad, Jerry Melliander och Svenn Floer som gjorde att midsommarfirandet på Lärkan blev så uppskattat av så många!

På byfesten fick barnen tjusiga och fantasifulla
ansiktsmålningar av Linnea.

Många trotsade regnet
Sommarens värsta regnoväder inträffade lördagen den 10 augusti kl 15-18. Detta regn
oväder inträffade samtidigt som vi hade
byfest på Örestrand. Planerade utomhus
aktiviteter var omöjliga att genomföra. Tur
att vi kunde vara i ”kyrkan” med grillarna
precis utanför. Tack till alla som var med och
bidrog till att det trots allt blev trevligt. Det
blir en liknande träff även nästa sommar. Då
måste vädret bli bättre.
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042-33 00 10
vi kommer

Öppet och stängt på Örestrand
Du är väl med
i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år
och hushåll, bankgiro 5559-7306.

Livet går inte i repris.
Ät ost och må bra!
Köpmansgatan 6 Höganäs
www.odbaren.se
Tel 042-33 05 05

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

Jag och många med mig är jätteglada över
att det under sommaren varit full fart på
camping och hotell på Örestrand. Ett stort
tack till Madelene Bernaxel och Peo
Nilsson för detta. De kommer att ha hand
om campingen även de två kommande somrarna.
Från 1 september ska hotellet liksom
annexet användas som boende för nyanlända.
Örestrands restaurang har det senaste
året stått oanvänt. Det är mycket trist. Det
har funnits och finns personer som är intresserade av att driva restaurangen, men hittills
har ingen kommit överens med kommunen
om de ekonomiska villkoren. Jättetrist.
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Margreteberg och Örestrand
Strandbadens Byaförening har lämnat en
begäran till kommunen angående framtiden

för anläggningarna Örestrand och Margreteberg samt naturområdet strax norr om
Margretebergs badplats. Dessa ägs av
kommunen och man har tydligt uttalat att
avsikten är att dessa ska vara viktiga delar i
utvecklingen av upplevelse- och besöks
näringen.
Vi vill att Örestrand åter ska bli en turist
anläggning med hotell och restaurang.
”Kyrkan” bör finnas kvar som en viktig samlingsplats med utrymme för olika arrangemang. Kanske det också ska finnas möjligheter till camping. Byggnaderna bör liksom
idag anpassas till omkringliggande bebyggelse. Vi vill inte ha höghus och vi vill inte ha
byggnader längst ner mot havet. Eventuellt
kan hotell kompletteras med någon typ av
andelslägenheter med permanentboende
för att stabilisera verksamheten.
Vi vill även att anläggningen Margreteberg
används för besöksnäringen och att man
kopplar denna till närliggande Margretebergs badplats. Vandrarhem, restaurang och
uppställningsplats för husbilar är en möjlighet. Även här gäller att byggnaderna bör
anpassas till omkringliggande bebyggelse.
I kommunens naturvårdsplan anges att
naturområdet strax norr om Margretebergs
badplats är viktigt för att säkra tillgången till
kustnära naturmark och naturvärdena
betonas. Vi vill absolut inte att området
används som uppställningsplats för båtar
och/eller för camping.
Gemensamt för Örestrand, Margreteberg
och naturområdet strax norr om Margretebergs badplats gäller att vi vill att kommunens arbete med den framtida användningen ska ske nu. Det är nu dags att ta fram
konkreta planer. Det finns varken tid eller
argument för att vänta. Örestrand och Margreteberg används nu som boende för nyanlända. Detta ska pågå som längst till 1 september 2021.

Synpunkter på översiktsplanen
I höst kommer kommunfullmäktige att
fatta beslut om ÖP2035– Översiktsplan för
Höganäs kommun. Detta är en översiktsplan för mark- och vattenanvändning fram
mot 2035 med utblick till 2050. Byaför
eningen lämnade förra hösten synpunkter
på förslaget till ÖP2035.

Boka julmarknaden!
Strandbadens Julmarknad hålls söndag 24
november kl 14-17 på Örestrand. Kontakta
Bitt Larsson för mer information och platsbokning.
E-post: bitt.larsson@gmail.com
Mobil: 073-183 63 93
En ny väg 111 öster om Strandbaden och
Nyhamnsläge ligger långt fram i tiden. Vi
tycker fortfarande att det inte behövs mer
utredning. Vårt förslag är att man snarast
bygger en ny väg 111 öster om såväl outlet
området som Strandbaden och Nyhamnsläge.
I planen finns en gång- och cykelväg
öster om nuvarande väg 111 från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge. Det förslaget stödjer vi och föreslår att den byggs
snarast.
I förslaget angavs att det vid Lovisefred
finns ett par mindre vindkraftverk. Det är nu
ändrat till två mindre och två större vindkraftverk. Vi föreslog att det därmed är
olämpligt för ytterligare utbyggnad. I planen
anges trots det att det är potentiellt möjligt
med ytterligare utbyggnad.
I förslaget angavs att det kunde byggas ca
15 småhusbostäder vid fd handelsträdgården. Detta är i planen ändrat till ca 50.

Tycker du vi gör ett bra jobb?
Det är många som är med i Strandbadens
Byaförening. Ju fler medlemmar desto starkare är vår röst i kontakter med kommun,
myndigheter, m fl. Idag är vi en medlem mer
än förra året, men något under 2017 års toppnotering. Än finns möjligheten. Om du ännu
inte betalt och tycker att byaföreningen gör
en god insats - betala!
Det blir julmarknad söndagen den 24
november. Det ser vi fram emot!
Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Nu väntar vi
bara på dig!
Strandbaden
på ”Det goda livet”
När inredningsmässan ”Det goda livet”
invigde den nya Blå Hallen i Höganäs
19-21 juli fanns Strandbaden representerad av Studio Formata och Clara och
Ingela Bergman.
Mor och dotter Ingela och Clara Bergman
driver en designstudio på Dannevangsvägen. I källaren skapar de marmorerade
brickor som säljs i designbutiker i både Sverige och utomlands.
Det började med en resa till Italien där
intresset för marmoreringstekniken väcktes.
– Clara och jag satt och brainstormade då vi
plötsligt fick idén att det skulle vara spännande att skapa marmorerade mönster och
sedan överföra dessa på brickor. Vi började
experimentera här nere i källaren och testade olika tekniker för att hitta vårt eget
uttryck. Sedan skickade vi in prover till en tillverkare, berättar Ingela för tidningen Hallå!
Höganäs (15 maj 2019).
Idag finns förutom brickor bland annat
bordsunderlägg och anteckningsböcker i
sortimentet.

Fler bilder från Lärkan finns i Strand-Bulletinen den 9 juni 2019 på www.strandbaden.info.

När du vill unna dig
en god paus.
Höganäs Outlet-område - Gärdesgatan 9 263 39 Höganäs
Tel 070-417 04 20 info@mkbaren.se

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

Har du betalat din medlemsavgift?

1. Höganäs
2. Viken
3. Lerberget
4. Jonstorp
5. Nyhamnsläge
6. Strandbaden
7. Mölle
8. Väsby
9. Farhult
10. Mjöhult
11. Arild
12. Ingelsträde
13. Skäret
14. Svanshall
15. Rekekroken
16. Norra Häljaröd
17. Lerhamn
18. Landsbygden

Antal fritidshus 2018
9 612
4 624
2.824
1 762
1 424
915
594
460
339
326
314
245
230
150
144
128
107
2.342
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7. Strandbaden
8. Nyhamnsläge
9. Jonstorp
10. Lerberget
11. Norra Häljaröd
12. Lerhamn
13. Svanshall
14. Rekekroken
15. Mjöhult
16. Väsby
17. Ingelsträde
18. Landsbygden

Källa: Höganäs kommun.

Strandbadenborna trotsade regnet
Det kraftiga regnet lördag 10 augusti höll på
att sätta stopp för Strandbadens byfest.
”Lekytan” väster om kyrkan förvandlades till
en mindre sjö.
Trots vädret anlände ett åttiotal strand
badenbor för att träffas, äta hamburgare
och korv, fika och få information om vad som
händer i byn. Till och med solen anlände till
slut.
Många barn fick tjusiga och fantasifulla

ansiktsmålningar av Linnea och fick prova på
fiskdammen med godispåsar.
Styrelsen i Strandbadens Byaförening
vill tacka alla strandbadenbor som trotsade
vädret och gjorde byfesten till en trevlig tillställning.

Fler bilder från byfesten finns i Strand-Bulletinen
den 13 augusti 2019 på www.strandbaden.info.

Skyltning förbjuden!

Styrelsen uppmanar de hushåll som ännu
inte betalat medlemsavgiften att göra detta
snarast (se info på sista sidan).
– Det är inte av ekonomiska skäl som det är
angeläget med många medlemmar. Det viktigaste skälet är att ju fler medlemmar, desto
starkare är byaföreningens röst i kontakter
och dialog med Höganäs kommun, myndigheter, företag och organisationer, säger
Calle Hellberg, ordförande i Strandbadens
Byaförening.
Folkmängd 2018

Nya hållplatsskyltar
talar om
när bussen
kommer
Busshållplatserna för södergående bussar
vid Stora Skärsvägen, Strömstadsgatan
(Örestrand) och Margreteberg har försetts
med skyltar som anger ankomst för nästa
buss.
Ansvarig på Skånetrafiken har för när
varande semester och det har därför inte
gått att få fram ytterligare information, men
pressavdelningen uppger att det rör sig om
ett test.
– Det är ännu bara på försöksstadiet. En hel
del ska testas innan det blir klart, säger
Thomas Johansson, pressansvarig på
Skånetrafiken.

Strandbadens Byaförening räknar regelbundet antal hushåll (brevlådor) i Strandbaden i samband med utdelningen av
Strand-Bulletinen. Under 2018 fanns i
genomsnitt 468 brevlådor.
Föreningen hade 294 medlemmar 2018
vilket ger en hushållstäckning på cirka 63
procent. Just nu (augusti 2019) är medlemsantalet 296 hushåll.
Medlemsantalet 2017 var 337 hushåll
(rekord i föreningens historia), vilket kan ha
ett samband med den då pågående planeringen av ett gigantiskt växthus öster om
Dannevang, något som byaföreningen protesterade mot.
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Våren 2018 hade Höganäs kommun vänligheten att låta sätta upp en hastighetsskylt
på väg 111 i Strandbaden trots att vägen
egentligen tillhör Trafikverket. Många som
körde längs vägen när skylten satt uppe
sänkte hastigheten och strandbadenborna
uppskattade kommunens initiativ.
Nu meddelar Carl-Gustav Lindh, ingenjör
på Samhällsbyggnadsavdelningen på
Höganäs kommun, att kommunen i fortsättningen inte kommer att sätta upp skyltar på
väg 111 då de inte har tillstånd till detta från
Trafikverket!

– Strandbaden finns med i Trafikverkets prioriteringslista för hastighetsdisplayer sedan
ett par år. Jag har vid påminnelse helt nyligen
fått besked om att man inte avslöjar hur prioriteringslistan ser ut, säger Calle Hellberg,
ordförande i Strandbadens Byaförening.

i Höganäs AB – Simon Rembring
Tel 042-34 13 21
ALLT INOM GLASARBETEN
Bilglas - Plexiglas - Tavelinramning - Glasreparationer - Isolerglas
Solfilm - Spegelglas - Stöldskyddsmärkning

Vi har familjer som vill bo i Kullabygden

Vill du sälja?
www.lansbergs.se
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Tel 042-33 05 05

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

Jag och många med mig är jätteglada över
att det under sommaren varit full fart på
camping och hotell på Örestrand. Ett stort
tack till Madelene Bernaxel och Peo
Nilsson för detta. De kommer att ha hand
om campingen även de två kommande somrarna.
Från 1 september ska hotellet liksom
annexet användas som boende för nyanlända.
Örestrands restaurang har det senaste
året stått oanvänt. Det är mycket trist. Det
har funnits och finns personer som är intresserade av att driva restaurangen, men hittills
har ingen kommit överens med kommunen
om de ekonomiska villkoren. Jättetrist.
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Margreteberg och Örestrand
Strandbadens Byaförening har lämnat en
begäran till kommunen angående framtiden

för anläggningarna Örestrand och Margreteberg samt naturområdet strax norr om
Margretebergs badplats. Dessa ägs av
kommunen och man har tydligt uttalat att
avsikten är att dessa ska vara viktiga delar i
utvecklingen av upplevelse- och besöks
näringen.
Vi vill att Örestrand åter ska bli en turist
anläggning med hotell och restaurang.
”Kyrkan” bör finnas kvar som en viktig samlingsplats med utrymme för olika arrangemang. Kanske det också ska finnas möjligheter till camping. Byggnaderna bör liksom
idag anpassas till omkringliggande bebyggelse. Vi vill inte ha höghus och vi vill inte ha
byggnader längst ner mot havet. Eventuellt
kan hotell kompletteras med någon typ av
andelslägenheter med permanentboende
för att stabilisera verksamheten.
Vi vill även att anläggningen Margreteberg
används för besöksnäringen och att man
kopplar denna till närliggande Margretebergs badplats. Vandrarhem, restaurang och
uppställningsplats för husbilar är en möjlighet. Även här gäller att byggnaderna bör
anpassas till omkringliggande bebyggelse.
I kommunens naturvårdsplan anges att
naturområdet strax norr om Margretebergs
badplats är viktigt för att säkra tillgången till
kustnära naturmark och naturvärdena
betonas. Vi vill absolut inte att området
används som uppställningsplats för båtar
och/eller för camping.
Gemensamt för Örestrand, Margreteberg
och naturområdet strax norr om Margretebergs badplats gäller att vi vill att kommunens arbete med den framtida användningen ska ske nu. Det är nu dags att ta fram
konkreta planer. Det finns varken tid eller
argument för att vänta. Örestrand och Margreteberg används nu som boende för nyanlända. Detta ska pågå som längst till 1 september 2021.

Synpunkter på översiktsplanen
I höst kommer kommunfullmäktige att
fatta beslut om ÖP2035– Översiktsplan för
Höganäs kommun. Detta är en översiktsplan för mark- och vattenanvändning fram
mot 2035 med utblick till 2050. Byaför
eningen lämnade förra hösten synpunkter
på förslaget till ÖP2035.

Boka julmarknaden!
Strandbadens Julmarknad hålls söndag 24
november kl 14-17 på Örestrand. Kontakta
Bitt Larsson för mer information och platsbokning.
E-post: bitt.larsson@gmail.com
Mobil: 073-183 63 93
En ny väg 111 öster om Strandbaden och
Nyhamnsläge ligger långt fram i tiden. Vi
tycker fortfarande att det inte behövs mer
utredning. Vårt förslag är att man snarast
bygger en ny väg 111 öster om såväl outlet
området som Strandbaden och Nyhamnsläge.
I planen finns en gång- och cykelväg
öster om nuvarande väg 111 från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge. Det förslaget stödjer vi och föreslår att den byggs
snarast.
I förslaget angavs att det vid Lovisefred
finns ett par mindre vindkraftverk. Det är nu
ändrat till två mindre och två större vindkraftverk. Vi föreslog att det därmed är
olämpligt för ytterligare utbyggnad. I planen
anges trots det att det är potentiellt möjligt
med ytterligare utbyggnad.
I förslaget angavs att det kunde byggas ca
15 småhusbostäder vid fd handelsträdgården. Detta är i planen ändrat till ca 50.

Tycker du vi gör ett bra jobb?
Det är många som är med i Strandbadens
Byaförening. Ju fler medlemmar desto starkare är vår röst i kontakter med kommun,
myndigheter, m fl. Idag är vi en medlem mer
än förra året, men något under 2017 års toppnotering. Än finns möjligheten. Om du ännu
inte betalt och tycker att byaföreningen gör
en god insats - betala!
Det blir julmarknad söndagen den 24
november. Det ser vi fram emot!
Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

