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Lyckad julmarknad
Årets julmarknad på eftermid-
dagen söndagen den 20 
november blev en succé. Vi hade 
förlagt julmarknaden till Sta-
tionstorget och hade vädret 
helt på vår sida. Eva Almér sva-
rade för julsång av hög klass. 
Julthomas önskelista från 
barnen till tomten blev längre är 
vanligt. 25 utställare och minst 
500 besökare såg alla glada ut.

Stort tack till alla som hjälpte 
till med att få allt att fungera 
under ledning av Kristina Hes-
selmark, Pilar Synning och 
Sanna Lindberg.

Julgranar på fot och rot
För fem år sedan lät kommunen 
göra en upprustning av Stations-
torget. Invigningen av torget 
skedde genom att julgranen 
tändes för första gången i anslut-
ning till det årets julmarknad.

På vårt förslag planterades en 
gran som under julen ska 
fungera som julgran. Till en 
början har denna gran varit i 
minsta laget. Därför har kom-
munen varje år tilldelat en jul-
gran till Stationstorget. Så har 
även skett i år. Granen på rot har i 
år även den smyckats med belys-
ning. Den får i år gå bredvid för 
att prova och stimuleras att nästa 
år ta över ansvaret på egen hand. 
Hoppas att den hinner växa till 
sig.

Du kanske har undrat varför 
det i år finns två julgranar. Nu vet 
du varför.

NSR återvinnings-
anläggning
NSRs ansökan om fortsatt och 
utökad avfallsverksamhet är 
överklagad till Mark- och mil-
jööverdomstolen. Överklagan är 
gjord av både NSR och Länssty-
relsen.

Byaföreningen har lämnat en 
skrivelse som i stort samman-
faller med Länsstyrelsens åsikter. 

Från 22 till 23!

Troligen avgörs ärendet någon 
av de första månaderna kom-
mande år.

Örestrand och 
Margreteberg
Båda anläggningarna ägs av 
kommunen. På Örestrand avslu-
tades boendet för nyanlända 

förra hösten. Joachim Lindell 
driver genom Destination 
Strandbaden hotell och cam-
ping.

Restaurangen har under 2022 
stått outnyttjad. Det är mycket 
trist. Åsa Adenborg med Tea 
Room Kullaberg borde ha fått 
fortsätta med sin verksamhet.
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Annexet disponeras av kom-
munen. Det är sedan några 
månader outnyttjat. Kommunen 
har annexet som beredskap för 
placering av kvotflyktingar och 
eventuella flyktingar från 
Ukraina.

Fortsättning på nästa sida.
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Annexet är i dåligt skick. Efter 
lite tjat har kommunen åtagit 
sig att i början av sommaren 
åtgärda södra väggen. Det är 
den väggen som syns mest och 
som är sämst.

I begränsad utsträckning 
utnyttjas Margretebergs-an-
läggningen fortfarande för till-
fälligt boende. På lång sikt är 
kommunens ambition att båda 
anläggningarna ska användas 
för turistverksamhet. Trots upp-
repade påtryckningar händer 
tyvärr inget.

Probiostål-anläggning
Inom Höganäsbolagets indu-
striområde har i flera år skett 
stora satsningar på att anlägga 
en probiostålanläggning. Den 
planerade anläggningen har 
möjlighet att bli en ur ett miljö-
perspektiv angelägen satsning. 
Att ersätta dagens försörjning 
med fossil naturgas och pro-
cesskol med förnyelsebara alter-
nativ är angeläget.

Inför ansökan om ändringstill-
stånd avseende miljöfarlig verk-
samhet har Höganäs Sweden 
AB skickat ut ett samrådsun-
derlag, som ger möjlighet för 
myndigheter, organisationer 
och boende att inkomma med 
synpunkter. Ett antal boende i 
södra delen av Strandbaden 
har fått aktuellt samrådsun-
derlag. En del av dessa har bett 
byaföreningen att agera i 
frågan.

Byaföreningen skickade den 
18 november in synpunkter. 
Skrivelsen avslutades enligt föl-
jande:

Många i Strandbaden är 
mycket oroliga över den plane-
rade anläggningen. Det handlar 
inte minst om de i samrådsunder-
laget befarade störningarna i 
form av lukt, buller och utsläpp 
till luft av vissa ämnen. Vi ser fram 
emot att få ta del av hur ovanstå-
ende frågor och farhågor 
kommer att hanteras. En hel del 
behöver konkretiseras och förtyd-
ligas vad gäller ämnen, volymer, 
nivåer, mängder och spridning 
samt vilka gränsvärden som finns 
eller som kommer att finnas.

Tryggt elavtal
Nu finns ett erbjudande om 
elavtal att gälla från 1 januari. 
Jag har utnyttjat denna möj-
lighet i alla år som den funnits. 
Jag tänker fortsätta att göra det. 
Jag tycker att det känns tryggt 
att lita på att byaföreningarnas 
el-grupp får fram bättre avtal, 
än vad jag kan åstadkomma på 
egen hand. Tack till Janne 
Jurkiewicz som lägger ner tid 
på detta för strandbadenbornas 
bästa.

Bussar med förhinder
Bussresor mellan Strandbaden 
och Helsingborg kan ibland ta 
uppemot en och en halv timme, 
där nästan en timme är till för 
väntan i Höganäs. Vi vill ha 
tätare avgångstider och kortare 
restid.

Det svar vi fick från Skånetra-
fiken var minst sagt torftigt. Det 
enda positiva var att man i de 
flesta fall inte kommer behöva 
byta buss i Höganäs.

Samma dag som vi fick svar 
från Skånetrafiken, gjorde man 

ett utskick till alla i Strandbaden 
om bekväma bussresor mellan 
Höganäs och Helsingborg.

Under senare år har Skånetra-
fiken förbättrat möjligheterna 
till bussresande mellan Höganäs 
och Helsingborg. Det är hög tid 
att man även förbättrar bussre-
sandet för de som bor norr och 
öster om Höganäs tätort. 
Nyhamns Byförening fort-
sätter att med stöd från oss 
driva denna fråga. Kommunens 
trafikplanerare har förståelse för 
problematiken, men tycks inte 
heller kunna påverka Skånetra-
fiken i någon högre grad.

Väg 111 - igen
I mitten av oktober 2021 var 
Janne Jurkiewicz och jag med 
på ett byarådsmöte. Byarådet 
består av representanter för alla 
kommunens byaföreningar och 
kommunen. En av de frågor vi 
då tog upp gällde väg 111. Det 
handlar dels om behovet av en 
ny väg öster om Strandbaden 

och Nyhamnsläge, dels om 
behovet av förbättringar av 
nuvarande väg.
Vid mötet bestämdes att 
kommunen skulle kalla 
byaföreningarna till ett separat 
möte med fokus på 111an och 
112an. Trots ett antal 
påstötningar har så fortfarande 
inte skett. Inom kommunen 
anser man sig inte ha möjlighet 
att kalla till detta angelägna 
trafikmöte förrän i februari-mars 
2023, dvs nästan ett och ett 
halvt år efter beslut.

Suck!

Strandstädning och 
årsmöte
Lördagen den 1 april kl 10-12 
blir det strandstädning + 
grillning av korv. 

Årsmöte är planerat till sön-
dagen den 2 april kl 13-15. Själva 
årsmötet kommer som vanligt 
att vara väl förberett. Direkt 
efter mötet lämnar vi över ordet 
till vårt nya kommunalråd 
Johan Ingvarson. Vi har bett 
honom att prata om sina utma-
ningar och visioner - gärna med 
lite koppling till Strandbaden 
följt av frågor och diskussion.

Medlemsavgift 2023
För oss som driver 
byaföreningens frågor är det av 
stor vikt att medlemsandelen är 
hög. Ju fler medlemmar desto 
starkare är vi i dialoger med 
kommunen, myndigheter och 
organisationer. Om alla nu i 
slutet av december betalar för 
det kommande året 2023, 
slipper vi alla tjatiga 
påminnelser.

God Jul & Gott Nytt År!

Calle

Carl R Hellberg
Ordförande, Strandbadens 
Byaförening

Den 1 april kl 10-12 gör vi vårfint på vår 
vackra strand. Vi utgår som vanligt från 
ställplatsen vid Destination Strand-
baden. Vi avslutar med korvgrillning.

Höganäs kommun kommer att snygga 
till den södra väggen på  annexet till 
sommaren.
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Nu blir Länsbergs Mäklarhuset. 
Starkare och smartare tillsammans.

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

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!

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

KULLABYGDENS
ELAVTALSPARTNER

Vi på Dalakraft är stolta över att vara

”Ett tryggt elavtal”. Så beskriver 
deltagarna i ”el-gruppen” det 
nya elavtalet som presente-
rades i förra utgåvan av 
Strand-Bulletinen. De som mis-
sade artikeln kan ta del av 
avtalet här nedan. 

Två förtydliganden har till-
kommit:

• Medlemmar kan teckna det 
nya avtalet även för fast bostad 
eller sommarhus på annan ort.
Anmäl den adressen på: www.
dalakraft.se/kullabygden

De som redan anmält en andra 
adress får det nya avtalet auto-
matiskt från 2023-01-01.

Fakturan anger priset som 
gäller i det elområde där 
bostaden/sommarhuset har sin 
adress.

• Om du vill ha månadssnitt-
pris eller timdebitering får du själv 
kontakta Dalakraft och uppge 
dina önskemål.

Dala Elfond 2023
• Det nya avtalet Dala Elfond 

2023 ersätter det nuvarande 
avtalet med Dalakraft som löper 
ut vid årsskiftet.

• Alla som har nuvarande 
avtal med Dalakraft får automa-

tiskt det nya avtalet.

• Om du inte vill fortsätta med 
det nya avtalet ska du meddela 
Dalakraft detta.

• Medlemmar som inte har 
avtal idag men som vill ansluta 
sig till det nya elavtalet går in på: 
www.dalakraft.se/kullabygden 
eller kontakta Dalakrafts kund-
tjänst, tel 0771-48 80 00. 

Se villkor längst ned.

Det nya avtalet har en helt 
annan konstruktion än det inne-
varande. Se bakgrund nedan. 

Glöm fast avgift och rörligt 
områdestillägg. Dala Elfond 
arbetar med en kontinuerlig 
upphandling av el utifrån 
rådande läge på elmarknaden. 
Historiskt och sett över tid, 
har Dala Elfond legat under 
det rörliga elpriset.

Strandbadens Byaförening 
har förhandlat fram detta avtal 
tillsammans med 10 andra 
byaföreningar samt LRF i Kulla-
bygden och föreningarna 
känner sig trygga med denna 
lösning.

Fortsättning på nästa sida.

Priset per kWh varierar från 
månad till månad, varför vi inte 
här kan säga mer om markna-
dens utveckling. Priset med-
delas på fakturan. Dala Elfond 
ger ett stabilt elpris över tid 
då riskerna sprids.

En elfond med utveckling. 
Dala Elfond passar våra med-
lemmar på den oroliga marknad 
vi befinner oss i nu. Men om 
marknaden stabiliserar sig och 
vi ser möjligheter till prissäk-
ringar, har vi möjligheter i ett 
senare skede att byta till ett 

avtal baserat på planerad för-
brukad volym med en mix av 
säkrad volym och rörligt pris.

Byaföreningarna bevakar 
marknaden och informerar 
medlemmarna om och när det 
blir mer fördelaktigt att byta 
avtalsform.

Avtalslängd beror på mark-
nadens utveckling. Vi går i 
nuvarande läge inte in i ett 
längre avtalsförhållande, men 
kommer kontinuerligt att 
bevaka marknaden och se till så 
gott vi kan att våra medlemmar 
har ett tryggt, långsiktigt 
avtal, utan häftiga prisänd-
ringar. Anpassningen av vårt 
elavtal sker således helt efter 
marknadens utveckling och vi 
söker kontinuitet på längre sikt.

Medlemmarna får löpande 
information om marknadens 
förändring och när det är möj-
ligt att skifta till en mer fördel-
aktig avtalsform.

Bakgrund
Vi har nu höga elpriser av euro-
peiskt genomsnitt. Det är inte 
säkert att vi kommer ner till de 

Tryggt elavtal på en osäker marknad



Så här blir du medlem 
i Strandbadens Byaförening:

Medlemsavgiften är 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 nedan. Ange namn, 
adress, e-post och medlemsår (2023). Skriv 

ELAVTAL om du avser att teckna 
nytt elavtal.

Om du är osäker på om du redan 
har betalat för 2023, kollar vi 
det gärna. Skicka ett mejl till:

Produktion Marie Ingemansson
079-329 29 92, marieingemansson@gmail.com

Strand-Bulletinen
Redaktion Strandbadens Byaförening 
info@strandbaden.info
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Du ringer 
042-33 00 12

vi kommer

IBC elinstallation

STRANDBADENS
BYAFÖRENING

www.strandbaden.info 
info@strandbaden.info

Gilla Strandbaden!
När vintersolen tittar fram, är 
det tid att beställa Strandba-
denflaggan. 
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.                  775 kr

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

Foto: Marie Ingemansson

nivåer vi varit vana vid. Så 
blir det på en öppen 

marknad. Ett krig utanför 
vår dörr och brist på gas i 

Europa spär på de höga pri-
serna.

Priset på el kan svänga kraf-
tigt och hastigt och det enda 
man kan göra är att söka parera 
för svängningarna så gott det 
går. Detta gör vi med ett 
elavtal knutet till en fond 
som jämnar ut priserna. Dala 
Elfond har historiskt över tid 
lyckats lägga sig under det rör-
liga priset.

Senare, på en mer förut-
sägbar marknad, när priserna 
sjunkit, kan vi genom Dalakraft 

Stort tack, alla annonsörer!
Strandbadens Byaförening vill framföra ett stort tack till våra 
annonsörer 2022 som gjort det möjligt för oss att ge ut 
Strand-Bulletinen.

Kontakta Jan Jurkiewicz för annonsering under 2023.
janne.jz54@gmail.com

byta till en mix av säkrad volym 
och rörligt pris. Om detta åter-
kommer vi till när det blir aktu-
ellt.

Villkor för att teckna 
elavtal genom Strand-
badens Byaförening
Den som tecknar detta förmån-
liga elavtal för byaföreningens 
medlemmar ska vara medlem i 
föreningen, samt ha betalat in 
medlemsavgiften för 2023, 100 
kronor, senast 2022-12-31.

För mer information:

Jan Jurkiewicz
janne.jz54@gmail.com

Medlemsuppgifter (tidigare medlem fyller endast i namn + adress)
Medlemsavgift 100 kr/hushåll/år. Avser år 2022 2023

Namn

Strandbadenadress

Ny medlem anger även: 
 

Alternativ adress

Tel/mobil

E-postadress

Strandbadens Byaförening
c/o Monica Berg
Skanörgatan 7

263 58  STRANDBADEN

5559-7306

STRANDBADENS
BYAFÖRENING

Om du ska teckna det nya elavtalet 
Dala Elfond med Dalakraft måste du ha 
betalat medlemsavgift för 2023 i Strand-
badens Byaförening senast den 31 
december 2022.

Även om du inte ska teckna det nya el -
avtalet ser vi gärna att du betalar med-
lemsavgiften vid samma tidpunkt, alltså 
den 31 december 2022.

Tycker du att byaföreningen gjort ett 
gott jobb i år får du gärna stötta oss 
genom att betala även för 2022 (om du 
inte redan är medlem).

www. strandbaden.info
info@strandbaden.info

100 kr/hushåll/år.
Betala senast 31 december 2022.
Bankgiro 5559-7306
 

Swish 123-562 54 47
Uppge namn, adress, e-post och med-
lemsår (avseende 2022 och/eller 2023).
Skriv ELAVTAL om du avser att teckna 
avtal och är ny kund hos Dalakraft.

Nu börjar det bli bråttom!
Tack på förhand!

Vi önskar dig
En Riktigt God Jul

och
Ett Gott Nytt År!

Styrelsen för Strandbadens Byaförening

Detta är en del av allt Strandbadens Byaförening gjort under 2022:

• Organiserat strandstädning.
• Hållit årsmöte med möte om ”Grannar mot brott”.

• Publicerat skrift nr 4 och 5 i serien ”Det Gamla Strandbaden”.

• Informerat och lämnat synpunkter om nytt bostadsområde 

   vid f d handelsträdgården.
• Lämnat synpunkter på NSRs avfallsverksamhet.

• Arrangerat midsommar på Lärkan.
• Arrangerat sommarträff med lokalpolitikerna.
• Beställt och finansierat ”Resenären” på Stationstorget.

• Deltagit i byaföreningarnas förhandling om ett nytt elavtal.

• Lämnat synpunkter på Höganäs ABs probiostålanläggning. 

• Arrangerat Strandbadens Julmarknad.
• Publicerat 4 trycka utgåvor av Strand-Bulletinen samt 

   8 utgåvor av den digitala Strand-Bulletinen.

Vad får jag för pengarna?

100
KRONOR
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