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Midsommar

Även i år blev midsommar
firandet på Lärkan en fin fest för
många! Stort tack till Eva Almér
som stod för sång och musik, till
Jerry Melliander och Per Telg
som körde med blomstervagnen
och såg till att midsommar
stången restes samt till ett antal
föräldrar som tog hand om täv
lingar för barnen. Alla får förnyat
förtroende nästa år!

Hösten 2022!
som idag finns representerade i
kommunfullmäktige i Höganäs
disponerade vardera 10 minuter
för att redogöra för hur man
agerar på 4 utvalda frågor.
Vi hade valt ut följande frågor:
1. NSR Återvinningsanläggning. Anläggningen växer på alla

osorterat avfall, stopp för att ta
emot avfall som inte kommer
från närområdet och stopp för all
form av utsläpp av vatten i Mar
gretebergsbäcken.
2. Väg 111. Trafiksituationen är
farlig med svåra anslutningar och
övergångar. Trafiken är omfat
tande och hastigheten är hög.

”Resenären”

Stort tack till Magnus Jarlöv
som iklädd stinsmundering med
stor glädje och kärlek söndagen
den 7 april avtäckte vår nya
staty på Stationstorget. ”Resenären” sitter nu på perrongen
och väntar på tåget, som nog
aldrig lär komma. Bänken hon
sitter på har kommunen skänkt.
Inköpet av statyn kan alla
medlemmar känna sig delaktiga i. Det är många som har och
vill bli fotograferade tillsammans
med ”resenären”. Du har väl
redan blivit det?

Sommarträff

Stort tack till alla politiker och
alla medlemmar som var med på
sommarträffen söndagen den 7
augusti. Årets tema var ”Partierna om Strandbaden”. Drygt
90 intresserade strandbadenbor
lyssnade på hur politikerna ser
på Strandbaden och vad de vill
göra för de boende. Varje parti

Magnus Jarlöv, Strandbadens stins denna dag, har tagit plats bredvid Resenären. Malin
Nilsson på Björns Motorsågskonst i Mölndal är konstnären bakom Resenären. Konstverket är
sågat ur en och samma ekstock.

en ny väg 111 öster om Strand
baden och Nyhamnsläge omgå
ende kommer med i planerna för
Trafikverket. I avvaktan på detta
borde man dels säga stopp för all
nybyggnad och alla satsningar på
turism som kan öka trafik
mängden på nuvarande väg, dels
omgående kraftfullt verkat för att
förbättra nuvarande trafiksitua
tion och då särskilt alla utfarter
och övergångsställen.
3. Örestrand och Margreteberg. Anläggningarna ägs av
kommunen. I ett antal år har
anläggningarna använts för till
fälliga boenden. Större delen av
Örestrand har det senaste året
lagts ut för hotell och camping.
Längre tillbaka i tiden användes
båda anläggningarna helt för
turism och besöksnäringen. Här
hade jag gärna sett att politi
kerna gav tydliga besked om att
både Örestrand och Margrete
berg ska vara till för turism och
besöksnäringen samt att plane
ringen ska ske nu. Detta arbete
bör prioriteras och man bör inte
vänta tills den segdragna frågan

håll. Mängden avfall däribland
farligt avfall ökar. En stor damm
har anlagts. Lakvatten leds ut i
Margretebergsbäcken. Här
hade jag gärna sett att politi
kerna klart tog avstånd från
ytterligare utbyggnad av anlägg
ningen, stopp för att ta emot

Foto: Pilar Synning

Planer för en ny väg 111 öster
om Strandbaden och
Nyhamnsläge tycks obefintliga. Här hade jag gärna sett att
politikerna haft tydliga uppfatt
ningar om hur man avser att
påverka regionansvariga, så att
Foto: Catharina Falck

om hotell i hamnen är klar.
4. Naturområdet vid Margretebergs Strand. Kommunen
äger till stor del detta område.
Ett tag fanns planer på att kom
munen skulle upplåta området
för båtuppställning. Här hade jag
Fortsättning på nästa sida.
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Soligt midsommarfirande (som vanligt)
Solen tycks alltid skina över
Strandbaden på midsommar – i
alla fall om man får tro på bil
derna från tidigare års firande.
Årets firande på Dannevang
var precis lika lyckat som alla
förväntar sig att det ska vara på
midsommar. Jerry Melliander
och Per Telg körde barnen på
blomstervagnen och hämtade

gärna sett att politikerna gav
tydliga besked om att hela
naturområdet norr om Margre
tebergs Strand och strandom
rådet längs med Böljegatan
ända fram till Örestrand ges ett
kommunalt naturvårdsförfarande.
På slutet blev det en kortare
frågestund, där åhörarna
ställde kritiska frågor till politi
kerna. Sommarträffen avslu
tades med en eftersits, där
politikerna fick prata och disku
tera med väljarna. Byafören
ingen bjöd på kaffe, bulle och
kaka.

”Det gamla
Strandbaden”
I slutet av sommarträffen delade
Berto Lindbom ut en ny skrift i
den populära serien ”Det gamla
Strandbaden” denna gång med
fokus på Smergelområdet. Ragnar
Falck och Berto har avslöjat att
nästa utgåva ska handla om
Lönnskogsområdet. Den ser vi
fram emot!

blommor och grönt till
midsommarstången. Eva Almér
stod för underhållningen med
dans och musik och barnens
föräldrar ledde lekarna.
Strandbadens Byaförening
riktar ett varmt tack till alla
som medverkade till en lyckad
midsommarfest!

Julmarknad
Boka in julmarknad söndagen
den 20 november kl 14-17.
Boka gärna även in strandstädning lördagen den 1 april
kl 10-12 och årsmöte söndagen
den 2 april kl 13-15.
Välkomna!
Calle
Carl R Hellberg
Ordförande, Strandbadens
Byaförening
Foto: Sara Arvidsson

HALLÅ STRANDBADEN

2021 skickade vi ut åtta
nummer av StrandBulletinen med e-post.
Skicka din e-postadress
till info@strandbaden.
info så får du en fullmatad bulletin direkt
till din mejlbox.

Motorklubben ”The
Saints” håller sista
Fikaträffen:
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Nytt elavtal
Vi har idag ett elavtal med
DalaKraft som löper ut 31
December 2022 och vi är en
grupp bestående av 11 byaföreningar samt LRF-Kullabygden
som träffades första gången i
maj för att bestämma en lista
på elleverantörer som vi
skickade ett anbud till. Anbud
skickades ut till 25 stycken leve
rantörer. På grund av rådande
osäkerhet på svensk
elmarknad och i synnerhet i
elområde 4, har vi fått nej från
75% av de elleverantörerna,
som inte vill ge någon offert.
På vårt senaste möte den 23
augusti bestämdes att vi
kontaktar resterande 25% av
elleverantörerna för att försöka
få fram förslag på elavtal och då
pratar vi i det här läget om ett
1-årsavtal med så bra
förutsättningar som möjligt.
Målsättningen är att ha ett avtal
klart till i oktober.
Vi kommer fortlöpande
informera via e-bulletinen, till er
som lämnat sina mailadresser,
och via hemsidan:
www.strandbaden.info/elavtal
Jan Jurkievicz

Vi på Dalakraft är stolta över att vara

KULLABYGDENS
ELAVTALSPARTNER
dalakraft.se

0771 48 80 00

info@dalakraft.se

Information om dina konsumenträttigheter, vår reklamationshantering och uppgift
om var konsumenten kan få hjälp med råd om tvistlösning, finns på www.dalakraft.se

Byaföreningens
skrivelse om
återvinnings
anläggningen

P.S. Detta är en medlemsförmån
så för att få ansluta sig till ett
nytt elavtal är det enda vi begär
att du är betalande medlem i
byaföreningen!

Källa: www.svt.se/datajournalistik/elpriskollen/

2022.09.06 kl 10:43

Ett tips i dessa tider är att besöka
www.svk.se som visar elproduk
tionen i Sverige. (Reds anm.)

Källa: www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/ 2022.09.01 kl 10:08

Nu blir Länsbergs Mäklarhuset.
Starkare och smartare tillsammans.
Vi byter kostym, men fortsätter med att
göra bostadsdrömmar till verklighet här
på Kullahalvhön, där vi bor, lever och
verkar. Nu backade av ett av Sveriges
största mäklarföretag. Det innebär
bland annat att vi kan erbjuda dig en
större kundbas och smartare tjänster i
samband med bostadsaffären.
Varmt välkommen!

Köpmansgatan 1a, Höganäs
Tel: 042-33 08 09
maklarhuset.se/hoganas

Mark- och miljödomstolen fattade
den 6 maj beslut om fortsatt och
utökad avfallsverksamhet vid
NSRs återvinningsanläggning
belägen öster om Strandbaden.
Merparten av ansökan beviljades. Utsläpp av vatten till Mar
gretebergsbäcken gavs en pröv
otid på fyra år. Under prövo
tiden ska NSR utreda de tekniska
och ekonomiska förutsättning
arna för lokal rening av vatten.
Under prövotiden gäller att
utsläpp av lakvatten ska
begränsas och får inte ske till
Margretebergsbäcken under
månaderna juni, juli och augusti.
Byaföreningens inlämnade
synpunkter gav inga märkbara
resultat.
Vi är mycket oroade av att
anläggningen tar emot och pla
nerar för allt större mängder
avfall, särskilt då allt mer avfall
kommer från olika typer av
industriell verksamhet.
Våra oroliga synpunkter
handlade även om trafik, lukt,
buller, damning och nedskräpning samt estetik.
Både NSR och Länsstyrelsen har
överklagat till Mark- och miljööver
domstolen vid Svea hovrätt.
Byaföreningen har lämnat en
skrivelse med bl a våra kvarstå
ende oroliga synpunkter. Skri
velsen är gjord av Stig Wiinberg
och Calle Hellberg. Stig och
Calle har tillsammans med
Jörgen Synning och Mikael
Wallenholm varit inbjudna till
möte med ansvariga på NSR.
Länk till byaföreningens skri
velse till Mark- och miljööverdom
stolen finns i e-postversionen av
Strand-Bulletinen den 3 augusti.
3

NY HEMSIDA
www.strandbaden.info
Vi arbetar just nu med en
uppdatering av föreningens
hemsida!
Det är Pilar Synning och Anders
Rinaldo som arbetat med

uppdatering och modernisering
av tekniken. Anders Bengtsson
har utvecklat en väderstation
för Strandbaden som också ska
ingå i den nya hemsidan.
Välkommen in på en
förhandstitt!

IBC elinstallation
Du ringer
042-33 00 12
vi kommer
Gilla Strandbaden!

Nu, när höstsolen tittar fram, är
det hög tid att beställa Strandbadenflaggan.
Visa att du gillar Strandbaden!
• Bordsflagga
18 x 12 cm, 50 cm hög. 195 kr
• Fasadflagga
117 x 70 cm med stång och
metallfäste.
650 kr
• Flagga
200 x 120 cm.
625 kr

Bra jobbat,
Strandbaden!

Vid senaste medlemsräkningen
i juli var vi 334 betalande medlemmar i Strandbadens Byaför
ening.
Med Strandbadens ca 480 hus
håll betyder det att 70 procent
är medlemmar i föreningen
(ska vi vara petiga fattas det två
medlemmar till dess, men det har
vi säkert löst efter att denna
Strand-Bulletinen delats ut!).

PS 1: Om du är osäker på om
du redan har betalat medlems
avgiften, kollar vi det gärna.
Skicka ett mejl till info@strandbaden.info, så får du ett snabbt
svar.
PS 2: Vi har extra många
nyinflyttade i Strandbaden
denna sommar 2022. Berätta
gärna om byaföreningen för
dina nya grannar!

Moms ingår.
Skicka din beställning till:
info@strandbaden.info

Det Gamla Strandbaden
Nästa nummer av Det Gamla
Strandbaden handlar bl a om
Lönnskog (vid pilen på kartan),
Har du bilder, berättelser och
minnen får du gärna höra av
dig. Kontakt: Ragnar Falck

Hej Strandbaden!

Detta nummer
av Strand
Bulletinen görs
av mig, Marie
Ingemansson,
sommarboende på Ginstvägen.
Till vardags håller jag till i Växjö i
Småland där jag jobbar som
ingenjör och tar fram manualer
och tekniska illustrationer. Jag
har tillbringat alla mina somrar
här i Strandbaden, det började
med att mina farföräldrar köpte
en tomt med ett litet hus år
1951...resten är historia!
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Du är väl medlem
i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll.
Betala via: bankgiro 5559-7306.
Du kan också swisha till 123-562 54 47
eller scanna QR-koden här
Ange namn och adress.
Skriv gärna in dina medlems
STRANDBADENS
uppgifter på byaföreningens
BYAFÖRENING
hemsida:
www.strandbaden.info
info@strandbaden.info
Strand-Bulletinen

Foto: Marie Ingemansson
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