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Sagt i Strandbaden...

Vad skulle du vilja att föreningen gör för att 
försköna och utforma Stationstorget?

Jag tycker att Strandbaden saknar en naturlig 
samlingsplats och Stationstorget har förutsätt-
ningar att bli en sådan plats. Man skulle t ex 
kunna utöka torghandeln och kanske även ha 
bakluckeloppis. Det väsentliga tror jag är att 
knyta någon form av aktivitet till platsen. 

En Eventgrupp har nyligen bildats inom för-
eningen. Vad skulle du vilja att de hittar på?

Midsommarfirandet på Lärkängen i Danne-
vang är uppskattat. 100 årsjubiléet förra året 
likaså. Den typen av evenemang brukar vara väl-
besökta. Jag skulle tycka det vore trevligt med 
en gatufest  i ”knytisform”. Inför planering av 
framtida evenemang kanske man kan fundera 
på vad syftet med evenemanget är. Vänder man 
sig i huvudsak till de boende i Strandbaden? 

Har du några specifika önskemål om trafik-
säkerhetshöjande åtgärder för väg 111? 

Under min tid i byaföreningens styrelse var jag 
själv kontaktperson för Trafikgruppen och tycker 
att gruppens arbete har resulterat i många bra 
trafikåtgärder för Strandbaden. Vi har fortfa-
rande problem med höga hastigheter och bus-
körning. Jag skulle önska att hastighetsvagnar 
står uppställda oftare längs med väg 111 som en 
påminnelse till bilisterna.  Är positiv till en förbi-
fart utanför byarna men tycker att det är viktigt 
att  den planeras så att den går att korsa lätt.

Har även reflekterat över att busshållplatsen 
mitt emot Rosa Huset behöver ett utrymme och 
en kur avsatt för de som väntar på bussen.

Vad vill du att föreningen arbetar för mer?
Dannevangens lekplats har blivit fin och utgör 

en trevlig samlingspunkt för hela byn. Lekplatser 
på fler ställen i Strandbaden vore en bra investe-
ring för alla de barnfamiljer som bor här. Naturen 
och badmöjligheterna är två av Strandbadens 
klara styrkor. Man kanske skulle kunna anlägga 
ytterligare barnaktiviteter i anslutning till gung-
orna på heden elller kanske förlägga nya aktivi-
teter på andra ställen längs med stranden? En 
strandnära kiosk skulle uppskattas, inte minst av 
mina barn. De önskar sig också en gräs/fotbolls-
plan på ängen i anslutning till badplatsen i Mar-
greteberg. 

Tycker för övrigt att föreningens förslag på 
verksamhetsplan som publicerades i föregående 
nummer av Strandbladet har rätt fokus och jag 
har bara hört positiva kommentarer om vår nya 
gemensamma postort i ett led för att skapa en 
starkare identitet för Strandbaden. 

Vad skulle du vilja att föreningen ska göra 
för att försköna och utforma Stationstorget? 

Jag skulle gärna se gammaldags vita bänkar 
som vätter dels mot Möllebanan och dels pla-
ceras i två halvcirklar omgivna av t ex rhododen-
dronbuskar.  Det finns en hel del fina träd på Sta-
tionstorget som man skulle kunna sätta belys-
ning under för att skapa en stämningsfull at-
mosfär. Torget skulle kunna bli en naturlig 
samlingsplats t ex genom torghandel då lokala 
odlare och knep och knåpare ställer ut sina varor 
och hantverk för försäljning. 

En Eventgrupp har nyligen bildats inom för-
eningen. Vad skulle du vilja att de hittar på?

Eventgruppen skulle kunna vidareutveckla 
torghandelsidén som jag nämnde tidigare. Ett 
absolut måste är att midsommarfirandet be-
varas och att Stina sjunger och spelar och leder 
lekarna i pedagogisk anda! 

I syfte att lära känna fler och skapa bättre ge-
menskap skulle man kunna ha gemensamma 
motionspromenader varje söndag. 

En Rolling Stones-spelning på Örestrand skulle 
vara en höjdpunkt tycker min man (skratt).

Har du några specifika önskemål om trafik-
säkerhetshöjande åtgärder för väg 111? 

Jag reflekterar fortfarande över att vägen är för 
bred. Det lockar till fortkörning och farliga om-
körningar. Bilisterna måste se vägen och tänka 
mindre på målet! Tyvärr stannar bilisterna alltför 
sällan vid övergångsställen och kör till och med 
om där. 

Vad vill du att föreningen arbetar för mer?
Först vill jag poängtera hur mycket jag upp-

skattar de eldsjälar som engagerar sig i byaför-
eningen och lägger så mycket tid på att för-
bättra för de boende. 

Både jag och min man arbetar mycket hem- 
ifrån och för oss är ett väl fungerande internet 
och Fiber To The Home (FTTH) viktigt. Vi hoppas 
därför att ännu fler Strandbadenbor anmäler sitt 
intresse för FTTH så att det förhoppningsvis kan 
bli verklighet inom en nära framtid. Om inte 
annat så bör det höja värdet på våra fastigheter. 

Förr fanns det en flotte en bit ut i havet som 
man kunde simma ut till och en strandnära gam-
meldags kaffestuga där man kunde köpa glass 
och annat. Det saknar jag idag. 

Vad skulle du vilja att föreningen gör för att 
försköna och utforma Stationstorget?

Grönsaksståndet som brukar finnas på torget 
under sommaren är uppskattat. En ordentlig och 
asfalterad parkeringsplats borde finnas tycker 
jag. En allmän uppfräschning av platsen och de 
intilliggande toaletterna tillsammans med fler 
och snyggare bänkar skulle nog bidra till att om-
rådet blir trevligare och mer inbjudande.

En Eventgrupp har nyligen bildats inom för-
eningen. Vad skulle du vilja att de hittar på?

Olika sociala arrangemang skulle man kunna 
tänka sig. Dessa ska dock hållas enkla för att att-
rahera så många som möjligt tror jag. Som ex-
empel fick jag och övriga boende i Kullens 
Havsbad en inbjudan i brevlådan att vi var väl-
komna att träffas i tennisklubbens lokaler på en 
öl (som var och en betalade själv). Vi var nog ett 
120-tal personer som kom och gick under 
kvällen. Det tyckte jag var en väldigt lyckad 
kväll. Arrangemanget var ett privat initiativ men 
jag kan tänka mig att liknande tillställningar 
skulle kunna ordnas av byföreningen. 

Har du några specifika önskemål om trafik-
säkerhetshöjande åtgärder för väg 111? 

Hur blir det med den östra dragningen av väg 
111 egentligen? Jag är uppväxt i Strandbaden 
och ända sedan 1950-talet har man pratat om en 
dragning utanför byarna. På 70-talet, när Mölle 
byggdes ut en hel del, talades det särskilt 
mycket om en sådan dragning av vägen. 

Varför finns det inget övergångsställe i anslut-
ning till ut/infarten från/till Nyrupsvägen och 
busshållplatsen? Man har anlagt refug men 
inget övergångsställe. Mina barnbarn bor på 
östra sidan av väg 111. När föräldrarna ringer och 
frågar kommunen hänvisas barnen till över-
gångsstället vid Dannevangsvägen. Men många 
barn i Dannevangsområdet/Slettvägen som går 
i skolan i Nyhamnsläge korsar väg 111 just vid 
Nyrupsvägen. När skolbussen stannar där i sö-
dergående körfält för att släppa av skolbarnen 
ser jag ofta att bilisterna kör om skolbussen i det 
andra körfältet. Hela situationen är livsfarlig. 
Hastigheterna är fortfarande höga. Hastighets-
kameror är sannolikt ett effektivt sätt att ta fart-
syndare. Hastighetsvagnen kunde gott sättas ut 
oftare som en påminnelse till bilisterna.  

Vad vill du att föreningen arbetar för mer?
Jag tror det hade uppskattats om föreningen 

arbetar för att öka gemenskapen i hela Strand-
baden och därigenom knyter de olika områdena 
närmare varandra. 

Carina Albertsson Mats ThulinBertil Andersson

Intervjuer genomförda i Strandbaden av 
Pernilla Myrefelt under våren 2011.
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Strandbaden tillsammans med kommu-
nens ledande politiker (se artikel på sid 5).

Den 6 april 2011 höll föreningen årsmöte 
på Örestrands Kursgård. Ca 60 personer 
närvarade. Vid årsmötet förärades Janet 
Svensson Scheffler hedersmedlemskap i 
föreningen för lång och trogen tjänst.

Inom ramen för Strandbadens Byaför-
ening har under våren en Eventgrupp bil-
dats (se artikel på sid 7). Gruppen åter-
kommer med detaljerad information via vår 
hemsida och i Strand-Bulletinen (ni har väl 
meddelat er e-postadress på hemsidan).

Avslutningsvis vill jag tillsammans med 
styrelsen för Strandbadens Byaförening, 
önska alla boende i Strandbaden en skön 
sommar!

Strandbaden juni 2011
Karl-Axel Barkentin 
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Ordföranden har ordet..

...och några rader från redaktören!

Strandbaden står 
för närvarande i full 
sommarskrud och 
de trogna besö-
karna på ”våra” 
stränder är tillbaka, 
trots att tempera-
turen i vattnet för 
mig är helt 
avskräckande. 

Under dessa mycket goda väderförhål-
landen i början av juni, pågår ett omfat-
tande arbete med att lägga sista handen 
vid denna utgåva av Strandbladet. Det är 
vår förhoppning att ni som vanligt skall få 
en stunds avkopplande läsning.

Under den tid som passerat sedan 
Strandbladet 2/2010 gavs ut vid jultid 2010 
har många aktiviteter genomförts, t ex sty-
relsemöten, byaföreningens årsmöte, bya-
rådsmöte, infomöte med Kullabygdens 
naturreservat samt en byavandring inom 

© Strandbadens Byaförening 2011
E-post: info@strandbaden.info
Web: www.strandbaden.info

VI FINNS DÄR 
DU FINNS
Ingen annanstans. Med 34 kontor på 25 orter i västra Skåne är vi den 
enda banken med fullt fokus på Öresundsregionen. Vi bidrar till att 
människor, företag och andra verksamheter på orten utvecklas och 
mår bra. Och vi gör det bland annat genom att en del av vår vinst går 
till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, 
idrott samt näringsliv i västra Skåne. 

Välkommen till oss på Storgatan 77A i Höganäs!
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I skrivande stund njuter jag av kvällssolen 
och fåglarnas sång i en inte helt bekväm 
stol på min balkong. Jag har bott på lite 
olika ställen men i Strandbaden trivs jag 
bäst. 

Framför mig på bordet ligger boken 
”Vänner – En liten bok om sann vänskap”. 
Att träffa nya och gamla vänner är något 
som vi hoppas bli bättre på inom byafören-

ingen med hjälp av vår nybildade Event-
grupp. Tankarna går till en av min dotters 
favoriter – Nalle Puh – vad rätt han har när 
han säger: ”Det är så mycket vänligare med 
två (eller fler – mitt tillägg).

Vi syns på Familjefesten den 21 augusti.

Glad midsommar!
Pernilla Myrefelt
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Nya ansikten i styrelsen

Ordförande
Karl-Axel Barkentin, Skanörgatan 11
Tel 042-33 18 73, 070-586 18 72
E-post kabarkentin@hotmail.com

Vice ordförande
Jan Jurkiewicz, Triftvägen 7
Tel 042-33 16 65, 070-554 38 91
E-post jj@egecarpet.com

Kassör
Adrian Wallenholm, Tärnvägen 4
Tel 042-33 35 33, 070-666 15 35
E-post adrian@wallenholm.se

Sekreterare
Pernilla Myrefelt, Dannevangsvägen 6
Tel 042-34 94 49, 070-381 27 84
E-post pernilla@myrefelt.se

Ledamöter
Edvardas Lelius, Slettvägen 17
Tel 0762-80 30 95
E-post edvardasle@hotmail.com

Åsa Meijer, Mellbystrandsgatan 1
Tel 070-609 29 01
E-post asa@andersjohansson.se

Barbro Walsh, Krapperupsvägen 21B
Tel 042-34 44 24, 0730-57 42 66
E-post barbrowalsh@hotmail.com

Valberedning
Livia Deak Jönsson, Dannevangsvägen 22
Tel 042-12 96 34, 070-238 14 01
E-post livia.deak.jonsson@gmail.com

Sigurd Berg, Skanörgatan 7
Tel 042-34 37 28, 070-623 71 61
E-post monica.sigurd@hotmail.com

Revisorer
Doris Fröjd Bogren, Kullagatan 175
Tel 042-34 08 58
E-post leif.bo@telia.com

Marie-Louise Lindström, Kullagatan 171
Tel 042-34 37 49
E-post tolistrandbaden@gmail.com

Då var det dags för den nya styrelsen att 
presentera sig med namn och bild. Vi väl-
komnar här Åsa Meijer och Edvardas Lelius 
till styrelsen och hoppas att de kommer att 
tillföra en massa nya krafter, tankar och 
idéer för föreningens verksamhet.

Redan på årsmötet framkom det idéer 
om att starta en ”trivselgrupp” som numera 
kallar sig för Eventgruppen. Personerna 
bakom presenterar sina planerna närmare 
på kommande sidor. Tanken på sikt är att 
tillföra det där lilla extra som vi saknat på 
byn, nämligen tillfällen där vi alla kan 
träffas och umgås. Strandbaden saknar ju 
som bekant hamn, bystuga eller en naturlig 
samlingsplats som finns i många andra 
byar i vår kommun. Låt oss skapa nya tradi-
tioner och se till att vi bekantar oss med 
varandra: från norr till söder, från strand till 
åker, från slott till koja.

Idéerna kring styrelsens målsättningar 
för verksamheten lyftes upp för diskussion 
på årsmötet och antogs utan något större 
ståhej. Vi har sedan tidigare undersökt 
innehållet och jämfört med föreningens 
syfte enligt våra stadgar och har således 
sett till att dessa målsättningar ska kom-
plettera och förstärka föreningens formella 
syfte. Tycker du att något saknas i dessa 
målsättningar, bara säg till oss.

Strandbadens Byaförening ska arbeta för...

Har du några idéer är du varmt väl-
kommen att kontakta oss. Knacka på 
hemma hos någon i styrelsen så ska vi 
lyssna på vad du har att säga. Vi har sett till 
att sprida ut oss geografiskt inom Strand-
baden så du behöver inte röra dig särskilt 
långt.  

En glad midsommar önskar vi er!

Styrelsen 2010-2011, från vänster: Jan Jurkiewicz, Pernilla Myrefelt, Åsa Meijer, Edvardas Lelius, 
Barbro Walsh, Karl-Axel Barkentin och Adrian Wallenholm.

... att stärka inflytandet för de boende genom
... att öka föreningens medlemsantal, vilket stärker föreningens ekonomi och 
 handlingskraft och därigenom möjligheten för de boende att påverka ortens framtid.
... att föra en nära dialog med kommunens ledande politiker om ortens utveckling.
... att ha en hög beredskap för att agera för Strandbadens bästa vid nyuppkomna 
 situationer eller frågeställningar.

... att marknadsföra Strandbaden inåt och utåt genom
... att ge ut tidningen Strandbladet minst en gång per år.
... att byföreningens hemsida hålls levande och utvecklas kontinuerligt.
... att uppdatera medlemmarna med aktuella händelser genom återkommande 
 e-nyhetsbrev Strand-Bulletinen.
... att medverka till en ”mjuk” etablering av Skåneleden genom Strandbaden.
... att synliggöra och framhäva ortens näringsliv på hemsidan, i tidningen, i nyhetsbrev 
 samt övrig media vi kan påverka.

... att öka trivsel och mervärde för de boende genom
... att arbeta för ökad säkerhet på väg 111 samt att arbeta för att väg 111 dras öster om 
 byn tidigare än Trafikverkets plan 2035.
... att förhandla fram prisvärda energiavtal i samverkan med övriga byföreningar inom 
 Höganäs kommun.
... att hålla grannsamverkan levande genom ”Grannar mot brott”.
... att skapa ett ”välkomstpaket” med information för nyinflyttade till Strandbaden.
... att arrangera träffar för föreningens medlemmar så att gemenskapen i byn ökar.
... att förhandla så att Höganäs busslinje ”Flexlinjen” också omfattar Strandbaden.
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Tillfället 
gör tjuven

Grannar mot brott bygger på ett 
samarbete mellan polisen, Länsför-
säkringar och de boende i området. 

Genom ett socialt närverk, där de boende 
samarbetar, stödjer och hjälper varandra, 
kan brottsligheten minska och tryggheten 
öka. Detta är också målet för Grannar mot 
brott. 

Vill du veta mer om Grannar 
mot brott så besök gärna 
www.strandbaden.info 
och anmäl ditt intresse, 
eller kontakta Pernilla 
Myrefelt som koordinerar 
områdesansvar (se 
kontaktinformation 
på föregående sida).

På byavandring med politikerna

Vad du kan göra för att minska risken för inbrott:

 1 Se till att alla ytterdörrar, även altan- och balkongdörrar, har godkända lås.
 2 Skaffa lås som en eventuell tjuv inte kan öppna inifrån.
 3 Se till att stegar, yxor och spett är inlåsta eller åtminstone fastlåsta.
 4 Tänk på att en insynsskyddad tomt gör att tjuven kan arbeta mer ostört.
 5 Sätt upp rörelsestyrd utebelysning.
 6 Skaffa ett larm av en certifierad leverantör – på www.ssf.nu hittar du en lista över 
  godkända företag.
 7 Se till att alla fönster är stängda när du lämnar huset.
 8 Medflyttning av telefon.
 9 Informera om att du ska bort (”grannlapp”) – men inte till alla utan bara till de som 
  har koll på ditt hus.
 10 Be någon att tömma brevlådan, klippa gräset, skotta, trampa upp runt huset,  
  ställa bilen hos dig när du är bortrest.
 11 Tomma soptunnor är ett tydligt tecken på att ingen är hemma. Be grannarna 
  slänga sopor i dina soptunnor när du är bortrest.
 12 Undvik att nämna i sociala medier såsom Facebook, Twitter m fl när du är bortrest.
 13 Låt det se ut som att du är hemma! Låt belysning och en radio stå på då och då.
 14 Har du hund – sätt gärna upp en skylt om detta. 
 15 Grannsamverkan har avskräckande effekt mot bostadsinbrott. Det räcker 
  emellertid inte med att bara sätta upp Grannar mot brott-skyltar.
 16 Tipsa polisen på 114 14 alternativt tipsapolisen@polisen.se och larma 112 vid 
  pågående brott. 

Den 23 maj genomfördes Strand-
badens första byavandring som för-
hoppningsvis följs av fler under 
kommande år. 

Initiativtagare till byavandringen var 
ursprungligen kommunledningen. Byaför-
eningen var emellertid inte sen att formellt 
bjuda in politikerna till den första vand-
ringen. 

Syftet med byavandringar är att på plats 
delge kommunens företrädare byarnas 
önskemål om förbättringar av olika slag.  I 
huvudsak togs fem områden/punkter upp 
på Strandbadens byaförenings lista över 
önskade åtgärder.

Margretebergs badplats
Första stoppet på vandringen utgjordes av 
Margretebergs badplats med omnejd och 
önskemål framfördes om en generell upp-
rustning och försköning av området, t ex 

genom att asfaltera den idag grusbelagda 
parkerings- och vändplatsen samt omge 
den med kantsten och planteringar. Vidare 
framfördes önskemål om minskad insyn till 
Höganäs ABs område genom t ex busk-

plantering, samt en höjd servicenivå för de 
badande genom att skapa förutsättningar 
för kiosketablering vid badstranden.

Rondellen vid Margreteberg
Vandringen gick vidare till den framtida 
rondellen vid Margreteberg och den tänkta 
nya väganslutningen till Höganäs AB. Kom-
munens företrädare bekräftade att en 
framtida anslutning inte kommer att gå via 
Smergelgatan/nedfarten till badstranden 
utan att en separat anslutning kommer att 
anläggas. 

Cykelväg till Nyhamn
Byaföreningen framförde även önskemål 
om en cykelväg på östra sidan väg 111 som 
förbinder Strandbaden med Nyhamnsläge 
samt att möjligheterna utreds om en alter-
nativ infartsväg till trädgårdsmästeriet i 
Dannevangen via Väsby Fäladsväg. 

Stationstorget
Vandringen avslutades vid Stationstorget. 
Förslag på åtgärder var bl a att stations-
skylten återställs, befintliga träd förses med 
belysning samt att torget förses med fler 
bänkar/bord samt flaggstång. Vidare fram-
fördes önskemål om förbättrade möjlig-
heter till torghandel inklusive en säker tra-
fikmiljö för in- respektive utfart till torgom-
rådet.

Vill du som bor i Strandbaden vara med 
och aktivt påverka utformningen av Sta-
tionstorget går det bra att framföra kon-
kreta förslag till någon i styrelsen.

Cederhags
Elinstallation med tradition

Elektriker i din närhet
Vi hjälper dig snabbt och enkelt

Cederhags Elektriska
Brännerigatan 5A
263 37 Höganäs

042-651 01
info@cederhags.se



STRANDBLADET 1/2011

6

Olycksdrabbad väg blir säkrare
Trafikgruppen i Strandbaden 
arbetar för en säkrare trafikmiljö på 
och runt väg 111 genom byn. Lyck-
ligtvis har de riktigt allvarliga olyck-
orna varit få, men de många små 
incidenterna och de dagliga till-
buden kan lätt utvecklas till allvar-
liga olyckor.

Vårt mål är i första hand att med olika 
medel sänka genomsnittshastigheten. De 
riktiga fortkörarna kommer dessvärre alltid 
att finnas, men med relativt enkla medel 
försöker vi säkra övergångsställen och 
gångpassager, ta bort omkörningsmöjlig-
heter och skapa gångvägar.

Trafikgruppen identifierar potentiella 
risker längs vägen och påtalar bristerna för 
Trafikverket som har ansvaret för vägen. I 
vissa fall går Höganäs kommun in och 
bidrar med anslag och arbete.

Sedan Trafikgruppen bildades 2003 har 
följande genomförts (norr till söder):
– Refug med gångpassage vid Tallbacks- 
 vägen (Trafikverket tycker inte om över-
 gångsställen).
– Asfaltering av vägren vid Tallbacksvägen.
– Pollare och målad avsmalning vid Danne- 
 vangsvägen (Trafikverkets lösning).
– Refug vid övergångsstället vid Ström-
 stadsgatan.
– Flyttning av busshållplats på östra sidan  
 vid Strömstadsgatan.

– Refug med gångpassage vid Mellby-  
 strandsgatan.
– Förhandling med Trafikverket vid ny-
 asfaltering ledde till asfaltering även av  
 gång- och cykelbana samt kantsten längs  
 hela sträckan Margreteberg-Örestrand 
 (i stället för Trafikverkets lösning med ny  
 asfalt enbart på körbanan).

I Trafikgruppens första åtgärdsprogram 
med prioriterade åtgärder kvarstår:
– Chikaner (liknande de i Nyhamnsläge) på  
 båda sidor om övergångsstället vid   
 Dannevangsvägen.

– Refug med trafikdelarmärke vid 
 Marstrandsgatan.
– Asfaltering av gångväg mellan buss-
 hållplatsen vid Strömstadsgatan och  
 Dannevangsvägen (östra sidan).
Trafikverket har inte för avsikt att genom-
föra dessa åtgärder på grund av saknade 
medel. Förhandling pågår därför för närva-
rande med Höganäs kommun. 

I Trafikgruppens åtgärdsförslag har även 
ingått en rondell vid Margreteberg. En ny 
väg från Väsbyrondellen via Tjörröd och 
vidare till Höganäsbolaget projekteras för 
närvarande  och därvid kommer hela trafik-
situationen vid Margreteberg att lösas.

Trafikgruppens åtgärdsförslag finns att läsa 
på byaföreningens hemsida:
www.strandbaden.info.

Vi i medlemsgruppen gläder oss mycket åt 
kontakten med alla trevliga medlemmar. 
Även när vi ringer och påminner om att 
medlemsavgiften inte är betald, blir det 
alltid en trevlig pratstund. Många betalar 
årsavgiften kontant i samband med års-
mötet, andra betalar via internet eller via 
sitt bankgiro. En del överlämnar en hund-
ring när vi möts någonstans i Strandbaden, 
och då sätter vi in årsavgiften på fören-

ingens bankgiro och meddelar kassören, så 
gör han genast en notering i registret att 
medlemmen betalat.

Ni får betala på vilket sätt ni vill! Det vik-
tigaste för oss är, att ni vill fortsätta med-
lemskapet och att ni tycker att Strand-
badens Byaförening gör ett bra jobb.

Sommarhälsningar från Medlemsgruppen

Kontakt önskas

Ny väg 
utanför 
byarna

Du har väl skrivit 
under uppropet?

www.bygg111ostra.nu

Trafikgruppen består av:

Eva Sture, Krapperupsvägen 8
Tel 042-34 45 04, 070-719 67 73
E-post prinssture@telia.com

Ragnar Falck, Kullagatan 188
Tel 042-33 33 75, 070-524 80 54
E-post ragnar.falck@falcks.eu

Ulf Wallenholm, Kullagatan 210
Tel 042-34 34 43, 070-799 73 90
E-post ulf.wallenholm@hem.utfors.se

Medlemsgruppen består av:

Barbro Walsh, Krapperupsvägen 21B
Tel 042-34 44 24, 0730-57 42 66
E-post barbrowalsh@hotmail.com

Edvardas Lelius, Slettvägen 17
Tel 0762-80 30 95
E-post edvardasle@hotmail.com

Medlemsgruppen vill gärna ha dina 
synpunkter på föreningens verk-
samhet. Vad är bra och vad är dåligt?
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Eventgruppen smider planer
Strandbaden är en fantastiskt 
vacker plats att bo på, men här 
händer inte så mycket och det vill vi 
försöka ändra på.

Vi vill vara med och skapa ett roligare 
Strandbaden, där barn, tonåringar och 
vuxna har trevligt tillsammans och lär 
känna nya vänner. Många i området känner 
knappt sina grannar och kanske delar sitt 
livs stora intresse med någon som bara bor 
en gata bort, utan att veta om det. Nu 
kommer möjligheten att ses och ha kul till-
sammans, bjuda in släkt och vänner och 
bredda bekantskapskretsen. 

Picknick 21 augusti
Strandbadens första evenemang, ”Strand-
badens Familjefest”, går av stapeln sön-
dagen den 21 augusti på Örestrand. Det är 
fri entré och picknick så alla är välkomna! 

Vill man inte ta med sig egen mat, är 
planen att vi ska grilla korv och erbjuda 
kaffe, saft och kanelbullar för en guldpeng 
styck. Clownen och trollkarlen Gregory 
kommer att trolla och skoja med barnen, 
det blir ansiktsmålning och figurballonger, 
och för de vuxna underhåller sångerskan 
Eva Almér med skön jazz, pop och kända 
örhängen.

Familjefesten börjar klockan 14.00 och 

avrundas runt 18.00, men vi gissar att 
många stannar kvar och njuter av solned-
gången vid vattnet. 
   Fler roliga överraskningar för alla åldrar är 
på gång till festen och allt presenteras på 
www.strandbaden.info i sommar. 

Vinprovning 1 oktober
 Därtill planerar vi 
 ett annat spän-
 nande event under 
 hösten för de lite 
 mer ”vuxna”: Vin-
 provning med 
 middag på pris-
 belönade Kulla-
 halvöns Vingård 
 lördagen den 1 
 oktober. 

Rapport från strandrensningen
I regn och blåst genomförde Strand-
gruppen strandrensning med benäget 
bistånd av ett 15-tal små och stora frivilliga 
miljöhjältar längs med Strandbadens kust 
mellan Margreteberg och Storaskärsvägen 
lördagen den 16 april. En mindre mängd 
plast och en stor mängd övrig bråte samt 
ett antal döda fåglar blev insamlat. Tack till 

Naturvårdsbränning på heden
För att få bukt med det tjocka gräset, som 
anses ha tagit överhanden, och få fler 
strandväxter att trivas, genomfördes en 
naturvårdsbränning under kontrollerade 
former i mars i år vid Kullens Havsbad av 
Höganäs kommun i samarbete med läns-
styrelsen.

Ett område på ca 10 000 kvm brändes av 
bit för bit. Kvar blev ett sotigt täcke men 
enligt experten och bränningsledaren Kill 
Persson kommer marken med hjälp av vår-
regnen att återhämta sig snabbt och den 
brända marken kommer att upplevas som 
ännu grönare än tidigare.

Information från Strandgruppen

Stora och små miljöhjältar vid en av uppsam-
lingsplatserna

alla Er som medverkade! Nästa år samlas vi 
åter igen i mitten av april och vi hoppas så 
klart på ännu större uppslutning. 

Kullaleden förprojekteras
Strandgruppen har under det gångna året 
medverkat i förprojekteringsarbetet för 
Kullaleden, bl a genom en gemensam 
vandring längs med stranden från Margre-
teberg till Storaskärsvägen. Vandringen 
utmynnade i ett förslag på ett antal förbätt-
ringsåtgärder som delgivits förprojekte-
ringsgruppen för Kullaleden.

Föreslagna åtgärder består bl a av väl-
komstskyltar med kort beskrivning av 
Strandbaden placerade vid Storaskärs-
vägen respektive vid pumphuset vid Mar-
greteberg, anvisningar till Höganäs Lågpris-
hotell och Vandrarhem och till Örestrand, 
anvisning till och uppfräschning av den 
kommunala toaletten placerad i närheten 
av banvallen i Strandbadsskogen, förtät-
ning av antalet papperskorgar längs med 
den tänkta Kullaleden, förnyelse av broarna 
vid Storaskärsvägen och Margreteberg 
samt separat markering av Ören.

Det blir en fantastisk kväll med goda 
smaker och trevliga Strandbadenbor! Vi 
återkommer med anmälan till det.

Men först och främst laddar vi nu inför 
Strandbadens första Familjefest och det blir 
en underbar dag! Hjärtligt välkomna den 
21 augusti på Örestrand! 

Varma hälsningar,
Eventgruppen Eva, Åsa och Christina 
& Strandbadens Byaförening

Christina, Åsa och Eva i Eventgruppen

Eventgruppen består av:

Åsa Meijer, Mellbystrandsgatan 1
Tel 070-609 29 01
E-post asa@andersjohansson.se

Eva Almér, Dannevangsvägen 10
Tel 0704-82 82 18
E-post eva.almer@gmail.com

Christina Svensson, Tylösandsgatan 7
Tel 042-12 98 40
E-post 129840@bredband.net

Kontakta oss med dina idéer på event 
både för stora och små. Vi tar tacksamt 
emot din hjälp om du vill dra igång 
något för de som bor i Strandbaden, 
stora som små. Du hittar oss på hem-
sidan, www.strandbaden.info.

Strandgruppen består av:

Karl G Nilsson, Drivhusvägen 4
Tel 042-34 36 38
E-post puffinus@live.se

Jens Gislev, Smögengatan 4
Tel 042-34 10 99, 070-203 56 71
E-post jens.gislev@telia.com
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Du och din familj är nyinflyttade i 
Strandbaden. Varför valde ni att 
flytta hit?

När vi började leta hus förälskade vi oss i 
Kullabygden och har sedan dess bott tio år 
i Höganäs. Förra sommaren bestämde vi 
oss emellertid för att sälja huset i Höganäs. 
Våra blickar vändes mot kuststräckan norr 
om Höganäs och den fantastiska utsikten 
mot Kullaberg. Vi hade en  romantisk bild 
av Strandbaden med konstnärssjälar och en 
bredd hos de boende som passar oss som 
individer. Strandbaden kändes som en by 
där man kan gå sin egen väg. Enda haken 
var att det inte fanns särskilt många hus till 
salu. Men till slut hittade vi vårt hus! 

Vi är inga storstadsmänniskor utan liten-
heten tilltalar oss, cykelavstånd till både 
Nyhamnsläge och Höganäs främjar dess-
utom våra hälsotankar. Jag tror att jag 
kommer att finna ett lugn för mig själv och 
familjen i Strandbaden, att bo nära havet är 
rofyllt och ger möjlighet till eftertanke. Här-
omdagen joggade jag längs med kusten i 
solnedgången,  det var vindstilla och 
blicken vilade på Kullaberg. Bättre än så 
kan det nog inte bli tror jag!

Vi flyttade till Strandbaden för bara fyra 
veckor sedan men vi har redan hunnit med 

att besöka lekplatsen i Dannevangen där vi 
träffade många föräldralediga mammor 
som genast såg att vi var nya och gav oss 
ett positivt mottagande. Många verkar 
känna/känna till varandra. För mig känns 
det tryggt för framtiden att det finns ett 
socialt nätverk bland barn och föräldrar 
som kan stötta varandra. 

En annan bidragande orsak till vår flytt är 

att vi önskar att barnen ska få gå i en förhål-
landevis liten skola och vi tror därför att 
Nyhamnsskolan uppfyller våra förvänt-
ningar. 

Redan innan vi flyttade till Strandbaden 
kände vi till att det finns en byförening här. 
Jag tror att jag läste om byföreningen i tid-
ningen i samband med att ansökan om 
ändring av postort uppmärksammades i 
tidningen. Strandbaden är ett vackert 
namn och jag tycker det är väldigt positivt 
med en egen postort. 

Jag har inte hunnit reflektera särskilt 
mycket angående några specifika frågor 
som byföreningen ägnar sig åt. Men en sak 
har redan slagit mig och det är att det 
borde vara 30 km/t hela dagen på väg 111 i 
höjd med Nyhamnsskolan och inte bara en 
halvtimme på morgonen.  

Jag förstår att byföreningen arbetar för 
att få till stånd en cykelväg från östra 
Strandbaden till Nyhamnsläge. Då skulle 
barnen som bor öster om väg 111 slippa att 
korsa vägen flera gånger om dagen när de 
ska till och från skolan. Midsommarfirandet 
på Lärkängen har vi hört talas om och det 
låter väldigt tilltalande. Vi ser fram emot 
den nyligen bildade Eventgruppens fram-
tida aktiviteter för allas trevnad!

Intervju och foto: Pernilla Myrefelt

I maj bar det så äntligen iväg på den 
efterlängtade cykelturen till Mölle. 

Stormullarna, dvs 5-6 åringarna vid för-
skolan I Ur och Skur Glada Laxe i Strand-
baden, och deras pedagoger, Hanna 
Svensson och Britt-Marie Johansson, var 
alla mycket taggade inför äventyret och 
fokuserade på uppgiften. Med fullpackade 
ryggsäckar och siktet inställt på lekplatsen i 
Mölle ringlade sig cykeltåget längs Mölle-
banan. 

Till hösten börjar de flesta Stormullarna i 
Småskolan på Nyhamnsskolan. Under våren 
och inför skolstarten har Stormullarna med-
verkat i ”Utekul” tillsammans med andra 
förskolebarn som också ska börja på 
Nyhamnsskolan. Vid träffarna lär barnen 
känna varandra och får träffa Småskolans 
pedagoger. 

– Det är fjärde året som vi kör Utekul i den 
här formen och det har fallit väl ut, säger en 
av Småskolans pedagoger, Boel Åkerblom. 

De flesta av träffarna går av stapeln på 
heden i Strandbaden men barnen har även 
besökt Kullaberg och höjdpunkten brukar 
vara när barnen besöker Nyhamnsskolan 
och äter lunch i skolans matsal. Vid träf-
farna samlas barn och pedagoger i en stor 
ring och presenterar sig för varandra. Där-
efter delas barnen in i mindre grupper och 

får olika uppgifter att lösa tillsammans. 
Samarbetsövningarna följs av fruktstund 

och Utekul avslutas med fri lek. Redan efter 
några få träffar leker barnen från de olika 
förskolorna gärna med varandra vilket är 
väldigt roligt att se, tycker pedagogerna.

Stormullarnas nästa äventyr under våren 
blir en övernattning i vindskydd på Kulla-
berg tillsammans med gruppens ambitiösa 
och positiva ledare. 

Nyinflyttad i Strandbaden

Utekul med Glada Laxe

Marie Andréasson vid villan på Bergdahls väg.

Är du intresserad att söka plats för 
ditt barn? Just nu genomförs intag till 
höstens småbarnsgrupper. Kontakta 
Therése Bengtsson på tel 042-34 51 80 
och läs mer på www.gladalaxe.se
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Strandbadsskogen

Följande artikel publicerades 1929 i 
den andra utgåvan av Kullabygd. 
Den är återpublicerad med tillstånd 
av Kullens Hembygdsförening.

Vid ett sammanträde den 4 januari 1927 
med styrelsen för Kullens Hembygdsför-
ening behandlades väckt fråga, vad som 
kunde åtgöras för att vid ifrågaställt upp-
låtande av byggnadstomter i skogen vid 
Strandbaden vinna skydd för åtminstone 
den del av skogen, som inom sig rymmer 
en mera egenartad trädvegetation, framför 
allt i form av fantastiskt vridna och delvis 
utefter marken krypande tallstammar.

I närheten av detta parti av skogen finnes 
den bästa badstranden, och det är just hit, 
som under de senare åren ortsbefolk-

ningen m. fl. sommartiden i allt större 
utsträckning sökt sig för att bada och finna 
rekreation. Man ansåg, att skogens bestånd 
skulle äventyras, om de planerade som-
marstugorna bleve uppförda. Dessa syn-
punkter framfördes i en skrivelse till sko-
gens ägare, innehavaren av Krapperups 
fideikommiss, som meddelade, ”att behörig 
hänsyn komme att tagas till önskvärdheten 
att i möjligaste mån bevara martallsbe-
ståndet”.

Under 1928 fastställde länsstyrelsen 
styckningsplan över södra delen av skogen, 
och förberedande uthuggningsarbeten 
inom detta område påbörjades under sen-
hösten.

På olika sätt, bl. a. genom tidningarna, 
framgick då, att många önskade få skogen, 

  

Örestrand – er mötesplats vid havet
Hotell │ Vandrarhem │ Kurs │ Konferens

Dagens lunch måndag-fredag kl 11.30-14.00.
Bufféer och festmiddagar för bokade sällskap.
Bufféer och smörgåstårtor för avhämtning.

Har ni gäster hemma? 
Härbärgera dem hos oss! 
Mot uppvisande av denna kupong, får ni 
5 % rabatt på rumspriset när era gäster bor 
hos oss. Gäller under perioden maj-sep.

Örestrand ∙ Tel 042 34 00 76 ∙ info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se
Havsutsikten ingår i priset!

✁

Höganäs kommuns förvärv av södra delen 
av skogen vid Strandbaden

Olof S Eriksson

Olof S Eriksson var en av de första 
bosättarna i Dannevang, Strandbaden, 
och har genom medverkan i grun-
dandet av Kullens Hembygdsförening  
gjort sig själv odödlig genom de ovär-
derliga historieskildringar i annuitets-
skriften  ”Kullabygd” som han genom 
åren bidragit med fram  tilll sin bort-
gång 1967.

Olof S Eriksson står förutom detta 
även bakom ”Boken om Höganäs” och 
”Boken om Kullabygden”. 

Dessa små intressanta böcker kan ge 
alla kullabor lite mer kött på benen om 
bygdens historia. Den nyfikne kan 
hitta dessa på Höganäs bibliotek.
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eller åtminstone södra delen därav, för-
vandlad till en slags ”nationalpark”, fritt till-
gänglig för allmänheten. Krafter sattes i 
rörelse med som första resultat, att trädfäll-
ningsarbetet avstannade. Vid ett kommu-
nalfullmäktigsammanträde i Höganäs den 
12 december 1928 beslutades på förslag av 
kommunalnämndens ordförande, lands-
tingsmannen J. W. Persson, att ett offentligt 
möte skulle utlysas för att därigenom få 
utrönt, huruvida ortsbefolkningen och syn-
nerligast Höganäs kommuns invånare mera 
allmänt önskade, att ett kommunförvärv av 
viss del av skogen skedde. Till detta möte 
skulle representanter för angränsande 
kommuner inbjudas.

Ifrågavarande offentliga möte hölls i 
Höganäs kommunalhus under julhelgen. 
Resultatet framgår av följande ”Utdrag ur 
protokoll hållet vid sammanträde med 
kommunalfullmäktige i Höganäs den 
30 januari 1929”, enligt vilket Höganäs 
kommun för en kostnad av omkring 
30.000 kronor inköpt ett skogsområde på 
c:a 15 tunnland. Köpet möjliggjordes, tack 
vare frikostigt bidrag från Höganäsbolaget.

”Sedan det vid fullmäktiges sammanträde 
den 12 nästlidne december beslutade 
offentliga mötet angående event. inköp av 
en del av Strandbadsskogen avhållits och 
mötet enhälligt uttalat sig för att kom-
munen borde till lägsta möjliga pris söka 
förvärva området event. tillsamman med 
Väsby kommun, hade kommunalnämndens 
herr ordf., därtill utsedd, dels underhandlat 
med Höganäs-Billesholms A.-B., huruvida 
bolaget, vilket enligt uppgift visade mycket 
stort intresse för köpet, komme att ekono-

miskt bidraga till detsamma, och dels, 
jämte kommunalfullmäktiges herr ordf. och 
representanter för Väsby kommun, under-
handlat med ombud för ägaren om pris 
och villkor och med dem uppgjort förslag 
till en event. överenskommelse.

Underhandlingarna med Höganäs-Billes-
holms A.-B. hade resulterat i att bolaget 
förbundit sig att bidraga med 12.000:- 
kronor till förvärvet av den del av skogen, 
som ligger inom Brunnby kommun och 
som Höganäs enligt underhandlingarna 
med ombuden för ägaren skulle köpa samt, 
i den händelse Väsby kommunalfullmäk-
tige beslutar att icke köpa eller till fullo 
betala det pris, som av ägaren begärts för 
den del av skogen, som ligger inom dess 
kommun, bidraga till förvärvet härav med 
halva kostnaden, för såvitt Höganäs även-
ledes beslutar att inköpa denna del.

Kommunalnämnden, som vid samman-
träde i dag behandlat ärendet, hade 
beslutat föreslå fullmäktige att inköpa hela 
det kartlagda området, således även det, 
för vilket Väsby kommunalfullmäktige vid 
sammanträde den 28 innevarande månad 
förklarat sig vilja betala endast 4,500:-, i 
stället för av ägaren begärda c:a 7,500:- 
kronor, till ett pris av 4,000:- kronor pr 
hektar och att till bestridande av kostna-
derna dels upptaga ett tillfälligt lån å 
10.000:-  kronor och dels taga resterande 
medel – minus det av Höganäs-Billesholms 
A.B. utlovade beloppet, c:a 15,500:- kronor 
– ur anslaget till ”oförutsedda utgifter”.

Vidare hade nämnden föreslagit fullmäk-
tige att uppdraga åt nämndens och full-
mäktiges herrar ordförande, landstings-
mannen J. Wald. Persson och kaptenen Carl 
Norrthon,  dels att underskriva såväl köpe- 
som lånehandlingar, dels ock att vidare 
underhandla med ägaren och i köpekon-
traktet vidtaga de smärre förändringar, som 
kunna bliva en följd av att kontraktet i en 
eller annan detalj kan komma att komplet-
teras eller omformuleras.

Sedan herr ordf. föredragit samtliga till 
ärendet hörande handlingar och efter en 

längre diskussion, varunder bl. a. fram-
kommit krav på att den i kontraktsförslaget 
upptagna bestämmelsen om gångväg över 
området skulle borttagas, beslöto fullmäk-
tige, efter företagen, av herr Åke Olofsson 
begärd votering, att med 24 röster mot 4 
bifalla kommunalnämndens förslag.

Kommunalfullmäktige hava sålunda 
beslutat dels att av Krapperups fideikom-
miss inköpa ovannämnda områden, 
utlagda på två av distriktslantmätaren 
Ludvig Engzell den 23 innevarande månad 
upprättade kartor och utgörande delar av 
fideikommisset tillhöriga hemmanen 
Bräcke n:ris 1, 5 och 10 i Brunnby socken, 
innehållande 5.8000 hektar, och Gössarp 
n:r 1 i Väsby socken, innehållande c:a 
1.8370 hektar, från vilka hemman de 
inköpta områden skola avskiljas, till ett pris 
av 4,000:- kronor pr hektar definitiv areal, 
dels att anskaffa behövliga medel såsom 
kommunalnämnden föreslagit, dels ock att 
överlåta åt av kommunalnämnden före-
slagna personer att vidare underhandla 
med fidiekommisset och i föreliggande 
kontraktsförslag vidtaga de smärre föränd-
ringar, som ovan nämnts, samt att under-
teckna såväl köpe- som lånehandlingarna.

Slutligen beslöto fullmäktige att till proto-
kollet anteckna kommunens tack till sty-
relsen för Höganäs-Billesholms A.-B. , dess 
ordförande f. d. landshövdingen G. Tornér-
hjelm, direktören Ragnar Blomqvist och 
överingeniören E. Sieurin för det ekono-
miska stöd, som lämnats kommunen i före-
varande fall, samt till kommunalnämndens 
herr ordf. för det stora och oegennyttiga 
arbete, han nedlagt för frågans lösning.”

Det sålunda skedda kommunförvärvet av 
skogen väckte allmän tillfredsställelse, och 
det är att förvänta, att de folkskaror, som 
besöka skogen under badsäsongen, skola 
visa sin tacksamhet för ett fritt tillträde 
genom att på allt sätt medverka till att 
skogen skyddas mot skadegörelse av varje 
slag.

Olof  S. Eriksson.

Café, Pub & Restaurang
Fantastiskt ölsortiment
Öppet dagligen 11–23

TexMex & trubadur lördagar (bör förbokas)
Öppen scen

Biljard, Dart, Kubb, Krocket, Schack, m m 

Välkomna!

Kullagatan 135, Strandbaden
vid Margretebergs strand

Telefon 042-33 17 00
www.hoganasvandrarhem.com
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Service, reparati oner och 
försäljning av trädgårdsmaskiner

Lillefred, Nyhamnsläge
Tel 042-126870

www.gräsklipparservice.se

En jämförelse mellan 
flygfoto från 1939-45 
med satellitfoto från 
idag visar att vegeta-
tionen i skogen har 
tätnat kraftigt. 

Fakta om Strandbadsskogen

Areal: ca 7,7ha (77000 m2)
Fastigheter: Kullens havsbad 14:1 och Lönnskog 1:36
Markägare: Höganäs Kommun

1800-tal
På skånska rekognoseringskartan från 1812-1820 uppfattas Strandbadskogen som 
öppen med sanddyner och hedvegetation. Öster om kusten utbreder sig stora ljung-
hedar. Ljunghedarna var mycket omfattande och sträckte sig utmed stora delar av 
landskapet runt Höganäs.

1900-tal
På häradsekonomiska kartan från 1917 har den östra delen av området planterats med 
tall som ska skydda området från sanddrift. Den västra delen är fortfarande öppen och 
utgörs av sandmark med gles hedvegetation. Det övriga landskapet har sedan rekog-
noseringskartan (1812-1820) förvandlats från ett kargt hedlandskap till en uppodlad 
helåkersbygd. På flygbilder över Skåne (1939-1945) har området samma karaktär som 
på häradsekonomiska kartan.

Idag
En jämförelse mellan flygfotona från 1939-45 med flygfoton från idag visar att vegeta-
tionen i Strandbadskogen har tätnat kraftigt. Idag består området av sandstrand, en 
smal remsa kusthed och därefter björkskog som övergår i en talldominerad skog. 
Skogen utgör idag en stor del av området. Tallplanteringarna, främst rödtallarna, har 
spridit sig ner mot stranden och de öppna och sandiga ytorna har invaderats av 
vresros. Det finns dock fortfarande höga naturvärden, både i skogsmiljön, på heden 
och stranden.   (Källa: Höganäs Kommuns skötselplan för skogen. Du hittar denna på 
föreningens hemsida under Trivsel och Miljö.)

Kullens 
Hembygdsförening

Gå med i Kullens hembygdsförening
och få en prenumeration på boken

”Kullabygd” som givits ut nästan varje 
år sedan 1928.

Betala in 150 kr på postgiro 9 16 25-4
och skriv ditt namn och din adress.

Läs mer på:
www.hembygdshistoria.se
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28 öre
OM dagEN

Vill du bli medlem?
Omkring hälften av Strandbadens hushåll 
är medlemmar i byföreningen. Är du?

Besök vår hemsida och fyll i ”Bli 
medlem!” så skickas information till dig via 
e-post. Om du inte har Internet är du väl-
kommen att kontakta någon i styrelsen den 
vanliga vägen. Se kontaktinformation på 
sidan 4 i tidningen.

Betala in medlemsavgiften 100 kronor/år 
på bankgiro 5559-7306 och uppge namn, 
adress, telefon samt e-postadress om du 
har det. Fyller du i formuläret på hemsidan, 
räcker det med ditt namn på avin.

S:t Andreas väg 6, Höganäs
Telefon 042-34 13 21

simon@glasmastaren.se

ALLT INOM GLASARBETEN
Bilglas - Plexiglas - Tavelinramning

Glasreparationer - Isolerglas - Solfi lm
Spegelglas - Stöldskyddsmärkning 

Vi är auktoriserade på bilglas och 
medlemmar i Glasbranschföreningen.

Statistik om Strandbaden
Efter att vi fått vår efterlängtade postort 
kan man nu enklare räkna hur många som 
bor i Strandbaden från skylt till skylt.
Genom folkbokföringen kan vi nu utläsa 
följande om Strandbaden:

Antal hushåll: ca 470
Antal invånare: 913
– varav 0-15 år: 178 (19,5%)
– varav 16-64 år: 535 (58,6%)
– varav 65-99 år: 200 (21,9%)

Företagsengagemang: 174 personer 
Gifta: 435 personer 
- andel gifta (18-99 år): 61,5%
- andel män (15-99 år): 50,2%
- andel kvinnor (15-99 år): 49,8%

Andel medlemmar i byföreningen: 45 %

Källor: 
– Folkbokföring genom www.ratsit.se
– Bolagsverket genom www.allabolag.se
– Kompletterande uppgifter gällande 
åldrar och fördelning från Höganäs 
Kommun

Fira midsommar på Lärkängen
Årets midsommarfirande sker traditions-
enligt på Lärkängen i Dannevangen med 
start kl 09.00 då blomstervagnen avgår 
med barn som plockar blommor och blader 
till midsommarstången som kläs vid 
10-tiden.

Kl 14.00 tar sång, dans och lekar vid och 
ofta kommer Stina och sjunger och spelar 
gitarr. Lekarna avslutas med godisregn för 
barnen och fortsätter med brännboll för 
stora och små vid 16-tiden. Medtag gärna 
egen picknick! Välkomna!

Tennisskolan drar igång i Strandbaden 
mellan 09.00-17.00 under veckorna 26-29. 
Anmäla sig gör man via e-post senast fre-
dagen veckan före träning eller på anmäl-
ningslistorna som finns uppsatta på 
anslagstavlorna vid klubbstugan i Strand-
baden. 

2011 genomförs Tallbacken Open i pool-
spel 23-30 juli. Anmälningslistor finns upp-
satta vid klubbstugan alt faxa anmälan till 
042-34 48 77 eller anmäl via e-post.

Vardagar mellan klockan 10 och 14 är 
klubbstugan bemannad. Kom ihåg att ange 
namn, tel, mobil, ev klubb samt startklasser 
i anmälan.

Tenniskuponger kan köpas hos Öre-
strand, Skeppet och Klubbstugan (vid 
bemanning). För mer information besök:
www.hoganastk.se. 

Du kan också maila hoganas.tk@telia.com 
eller ringa 042-34 42 79 (klubbstugan) eller 
042-34 48 77 (Britt-Marie Andheden)

Anslutna till elavtalet
Det blev omkring 650 avtal i Kullabygden 
och strax över 100 av dessa kom från 
Strandbaden, detta är 20 fler än föregå-
ende elavtal med Öresundskraft.

Du kommer väl ihåg att som medlem, 
eller blivande sådan, i Strandbadens Bya-
förening har du möjlighet att ansluta dig till 
vårt gemensamma elavtal som gäller för 
oss boende på Kullahalvön. 

Avtalet löper fram t o m 31/12 2013 och 
du kan när som helst fram till dess ringa 
DalaKraft och teckna avtal för resterande 
avtalstid.  Det pris som gäller är dagspris 
minus den Kullabygdenrabatt som du får 
när du ringer och hänvisar till Strandbadens 
Byaförening.

Ju fler som ansluter sig desto bättre 
chans har vi att teckna ännu bättre avtal 
nästa gång! DalaKraft når du på:
Tel 0771-48 80 00 eller info@dalakraft.se 

Bak-Sidan

Vi planerar att bygga hyresbostäder med mycket 
grönska vid den före detta handelsträdgården. 

Vi utför också alla typer av byggnadsarbeten: 
Nybyggnad, ombyggnad, reparationer.

Kullabygdens Invest AB 
0733- 93 87 52  Kjell Greback

BYGG&INREDNING
Ole Björklund

Din byggare i Strandbaden
Reparationer — Tillbyggnader — Ombyggnader — Finsnickeri

Lärkvägen 7, Strandbaden, Telefon 042-342687 & 0703-342687


