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Nu är vi 303!
Tack alla ni som stöttar byn genom att vara 
medlemmar i Strandbadens Byaförening! 
2019 hade föreningen 307 betalande med-
lemmar, 2018 var det 292 och 2017 hela 337 
medlemmar, vilket innebar att mer än 70 
procent av Strand badens hushåll valde att 
stötta föreningen detta året.

Nu vill vi tillbaka till 70 procent!
Just nu (augusti 2020) är ca 63 procent av 
Strandbadens ca 480 hushåll medlemmar i 
föreningen. Betald medlemsavgift är det 
enda kvittot vi får på att vi arbetar med rätt 
frågor.

Vi ber dig som ännu inte betalat din med-
lemsavgift att överväga detta en gång till. 

Tycker du att vår byaförening fyller en 
funktion? I så fall – kom med och stötta byn! 

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst gent-
emot kommunen, Trafikverket, företag och 
andra när det gäller att tillvarata Strand-
badens intressen.

Styrelsen för Strandbadens Byaförening

Just nu är ca 63 procent av Strandbadens hus
håll medlemmar i Strandbadens Byaförening.
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I år fyller Strandbaden 110 år! Vad är ett mer 
lämpligt sätt att fira byn än med en egen 
Strandbaden-flagga! 

Vill du också visa att du hyllar Strandbaden, 
kan du beställa en egen flagga, lika den som 
är hissad på Stationstorgets flaggstång.

• Flagga 200 x 120 cm kostar 595 kr/st.
• Fasadflagga 120 x 70 cm kostar 410 kr/st.

• Fasadflaggstång 135 cm, gul knopp 
– inkl väggfäste i plast kostar 125 kr/st.
– inkl väggfäste i metall kostar 210 kr/st.

Moms ingår i priserna. Frakt tillkommer med 
30 kr/flagga.

Skicka din beställning redan idag till 
info@strandbaden.info

Fira 110 år med en egen
Strandbaden-flagga

Tack till Eva Almér, Stina Blad, Jerry Melli-
ander och Svenn Floer som gjorde att mid-
sommarfirandet på Lärkan blev lyckat. Det 
var inte lika många firare som vanligt. 
Avspärrningar och andra restriktioner bidrog 
säkert till detta. Roligt att vi trots coronatider 
kunde genomföra midsommarfirandet 
nästan som vanligt.

Årsmötet, som var planerat till 1 april, flyt-

tades fram till söndagen den 2 augusti. 
Mötet hölls på Örestrand utomhus under 
tak. Tack till Karl-Axel Barkentin som age-
rade mötesordförande. Mötet genomfördes 
rekordsnabbt. Medlemsavgiften för år 2021 
blir oförändrat 100 kronor/hushåll. Kristina 
Hesselmark är ny i styrelsen. Kristina tar 
över rollen som styrelsens sekreterare efter 
Bitt Larsson. Bitt kommer dock att vara kvar 
i styrelsen. Tack till Elisabeth Rosenqvist 
som efter sex års engagerat arbete lämnar 
styrelsen. Eva Almér och Ulrica Kallin 
utsågs till valberedning.

Årsmötet var inledningen på årets som-
marträff med firandet av Strandbaden 110 

fiskdamm. Tårtan med föreningens logga 
uppskattades av alla. Tack till Janne Jurkie-
wicz som hade ett övergripande ansvar för 
dagen. 

Jag och många med mig är glada över att 
det under sommaren varit välbesökt på cam-
ping och hotell på Örestrand. Samma ope-
ratör har avtal även för nästa sommar. I höst 
ska hotellet liksom annexet åter användas 
som boende för nyanlända. Restaurangen 
står tom. Det är mycket trist.

För kommunens naturområde ”Strand
badens badplats och naturområde”, dvs Troll-
skogen samt hed och strand direkt väster 
om, har länge behövts en ökad tydlighet om 
vilka regler som gäller. Kommunen satte i 
början av sommaren upp nya anslag på de 
tre befintliga anslagstavlorna. Tyvärr räcker 
inte detta. Byaföreningen har föreslagit att 
man på ”bra” ställen även ska sätta upp 
mindre stolpar med de viktigaste reglerna i 

Hösten 2020!

Midsommar på Lärkan – trivsamt, roligt och soligt – och nästan som vanligt!

Efter årsmötet  delade ett tiotal Strandbadenbor med sig av sina minnen från 
det gamla Strandbaden. Lasse Bengtsson (bilden), ordförande i Tallbacken 
TK, inledde med tennisbanornas tillkomst på 1930talet. I bakgrunden syns bildutställningen om 
det gamla Strandbaden och till höger det 16sidiga häftet som delades ut till alla deltagare.

år. Tack Ragnar Falck och Berto Lindbom 
som höll i ”Minnen från Strandbaden” där 
strandbadenbor berättade om gamla tider. 

Tack också till Ragnar och Berto för bildut-
ställningen och skriften ”Det gamla Strand
baden”. Vi ser fram emot att den skriften 
växer från dagens 16 sidor till många fler. För 
barnen som nog inte var lika intresserade av 
minnen från förr fanns ansiktsmålning och 

Efter berättel
serna om det 
gamla Strand
baden bjöd 
byaföreningen 
på kaffe och specialdesignad födelsedagstårta.

Linneas ansikts
måling är alltid 
lika populärt 
bland barnen.

Årsmötet genomfördes utomhus under tälttak.

I anslutning till Strandbadens födelsedagsfest 
hissades Strandbadenflaggan för första 
gången på heden nedanför Tallbacken. Flagg
stången tillhör Vägföreningen Kullens Havsbad.
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symbolform, dvs symboler som visar att det 
är förbjudet med cykling, camping, eld-
ning och ridning samt att hundar alltid 
ska vara kopplade. Vid Kullaledens grill-
plats kommer kommunen i höst att dra fram 
vatten från toaletthuset. Detta för att under-
lätta släckning efter grillning.

Inom kommunen har man diskuterat vilka 
byar som ska tilldelas gran och julbelys-
ning. Kommunens stadsmiljöavdelning har 
beslutat att bidra med en gran till varje ser-
viceort samt de två största byarna i kom-
munen. Serviceorter är Viken, Lerberget, 
Nyhamnsläge och Jonstorp. De två största 
byarna därutöver är Strandbaden och 

Mölle. Utifrån detta tilldelade stadsmiljö-
avdelningen gran till de fyra serviceorterna 
samt Mölle och Arild. När vi begärde ändring, 
fick vi till svar ”… att det är det som gäller.” Vi 
tog frågan vidare till kommunchefen och 
begärde rättelse. Vi fick till svar att matema-
tiskt ”… är Strandbaden större än både Mölle 
och Arild, till och med större än dessa två till
sammans.” Därefter ansågs ”diskussionen” 
vara avslutad. Det är uppenbart att ett beslut 
är taget på felaktig grund. Fel kan begås, 
men när det upptäcks bör man göra om och 
göra rätt! Fotsättning följer!

Byaföreningen lämnade den 13 augusti 
2019 en skrivelse till kommunen med olika 

Trevligt med en full camping på Örestrand, men trist med en stängd restaurang!

En perfekt dag på Margretebergs Strand! Bakom stranden, 
längst bort till höger på bilden, har kommunen inte släppt tanken på en båtuppställningsplats.
Klipp från HD 28 augusti 2020.

INSTÄLLD!

VI ÅTERKOMMER 21 NOVEMBER 2021!

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. Idag är vi nästan lika 
många som förra året, men något under 2017 
års toppnotering. Om du ännu inte betalat 
och tycker att byaföreningen gör en god 
insats – betala nu!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande, Strandbadens Byaförening

Ska Strandbadens egen julgran hinna växa till 
sig till jul eller får byn en gran av kommunen? 
Följ den spännande utvecklingen i Strand 
Bulletinen.

krav på den framtida användningen för 
Örestrand, Margreteberg och Margrete-
bergs Strand. Vi blev i slutet av oktober ut -
lovade ett skriftligt svar. Kommunen äger 
båda anläggningarna Örestrand och Margre-
teberg. Anläggningarna används främst som 
boende för nyanlända och det ska de göra 
som längst till 1 september 2021. Avsikten är 
att Örestrand och Margreteberg därefter ska 
vara viktiga delar i kommunens utveckling av 
upplevelse- och besöksnäringen. Det är om 
ett (1) år. Vi vill kunna påverka processen. Det 
är inte en dag för sent att vi får ta del av kom-
munens planer. I mitten av juni sa kommu-
nalrådet ja till att träffa byaföreningens sty-
relse, men inte förrän i slutet av sommaren. 
Vecka 35 skulle vi fått förslag till tider. Fort-
sättning följer! Vi vill arbeta konstruktivt, 
men det är inte alltid så lätt.

Julmarknad var planerad till söndagen 
den 24 november. Tyvärr blir det ingen jul-
marknad i år. Det finns inga bra möjligheter 
att genomföra detta arrangemang med folk-
samling begränsad till 50 personer. Vi hoppas 
på nästa år!

ÄNTLIGEN GLASS 
PÅ STRANDEN
Strand-Bulletinen har 
länge efterlyst en glass-
kiosk på stranden och i 
år gick drömmen i upp-
fyllelse. Martin Olsson 
har ”patrullerat” strand-
remsan från Örestrand 
till Margreteberg och 
vidare till hamnen och 
staden med sin glass-
cykel. Välkommen till-
baka nästa sommar, 
säger vi.

Var vill du läsa om 
Strandbadens historia?

I samband med 110 årsfestligheterna tog 
Strandbadens Byaförening fram tio affi-
scher om byns historia i format 70 x 100 cm. 
Har du någon idé om var vi kan hänga upp 
dem under en period så att allmänheten får 
tillgång, är du välkommen att höra av dig till 
info@strandbaden.info.

Nystart för Grannar mot Brott
Verksamheten Grannar mot Brott har – i alla fall på vissa håll – legat 
lågt de senaste åren.  Nu har lokalpolischef Helen Alexandersson 
bjudit in till en träff i oktober och byaföreningens avsikt är att sätta 
igång verksamheten ordentligt i Strandbaden.

Kristina Hesselmark, som är nyvald sekreterare i föreningen, 
kommer att samordna verksamheten i Strandbaden.

Har du frågor eller vill du själv starta en grupp i ditt område, är du 
välkommen att kontakta henne:

kristinahesselmark@gmail.com

LYCKAD BIGÅRDSSAFARI. Den 30 juli bjöd 
Christine och Lars Rosenqvist på bigårdsvisning 
vid bikuporna nära flygplatsen i Höganäs. Del
tagarna fick lära sig hur modern biodling 
bedrivs och vilka produkter som blir resultatet. 
Även deltagande juniorer fick prova på biodlar
yrket.
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