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Sagt i Strandbaden...

Ulrika Skyvell

Ing-Marie Frithiof

Jan Lönnerfors

Trafiktätheten på nuvarande väg 111 ökar
och miljön blir sämre. Ställer du upp på Bygg
111 Östra?
Ja, absolut! Jag har givetvis skrivit under uppropet på www.bygg111ostra.nu. För mig personligen skulle en alternativ dragning av väg 111
uppskattas då jag bor precis vid vägen. Men jag
tror även att hela bygden skulle vinna på att
vägen dras utanför byarna så att trafiksituationen längs kuststräckan lättas upp. Min man
brukar säga att Strandbaden är en del av den
oslipade diamant som kuststräckan mot Mölle
utgör och något som vi bör värna om.
Jag bor precis vid ett av övergångsställena
som korsar väg 111 och som används flitigt av
både unga och gamla. Jag har lagt märke till att
personer som försöker korsa vägen ofta gör det
med skräck i blicken.
Läser du föreningens e-postutskick StrandBulletinen? Tycker du den är ett bra forum att
nå ut till boende? Vilken typ av information
skulle du vilja ha från föreningen?
Ja, Strand-Bulletinen läser jag och uppskattar.
Att kommunicera och ta del av information via
e-post passar mig perfekt, utskick som delas ut i
brevlådan kan tyvärr försvinna bland övrig post
och reklam hos oss. Strand-Bulletinen gör att
Strandbaden känns mer levande och inte bara
som en sovstad till Höganäs. E-post tror jag är
ett effektivt sätt att nå ut till alla. Inför vårens
strandrensning hoppas jag att föreningen publicerar en blänkare i Strand-Bulletinen så att alla
som vill (inklusive jag själv) ges möjlighet att
vara med och hjälpa till att göra vår gemensamma strand ren och fin inför badsäsongen.
Såg du utskicket om vinprovningen på
Arilds vingård som föreningen arrangerade?
Väckte det ditt intresse och tycker du det verkade prisvärt? Vilken typ av arrangemang
skulle du vilja ha?
Jag såg vinprovningsutskicket och tyckte arrangemanget verkade prisvärt. Vinprovning kan
vara ett populärt sätt att träffas och umgås, men
jag har emellertid inget 9-5 jobb så jag har lite
svårt att planera min tid - dessutom är jag tyvärr
ingen föreningsmänniska. Men jag ändrar mig
kanske med åldern och får förmodligen mer tid
över för den typen av aktiviteter då.
När jag var småbarnsförälder hade jag uppskattat om man drog ihop ett antal familjer och
träffades under lättsamma former på tex lekplatsen och spelade fotboll barn och föräldrar
tillsammans.

Trafiktätheten på nuvarande väg 111 ökar
och miljön blir sämre. Ställer du upp på Bygg
111 Östra?
Ojaa, det ställer jag upp på. Jag har skrivit
under uppropet. Jag hoppas att hastigheten
även fortsättningsvis kommer att vara
begränsad till 50 km/tim. När vi flyttade hit var
det 70 km/tim men då låg de faktiska hastigheterna nog oftare närmare 90 km/tim. Om vi får
en förbifart, blir nuvarande väg 111 mer lik en
bygata. På somrarna konstaterar jag ofta att det
är svårt att ta sig ut på väg 111 på grund av all
trafik. Det är bra med anlagda refuger. Busshållplatserna borde få bättre belysning så att chaufförerna faktiskt ser de som väntar på bussen och
inte bara kör förbi.
Läser du föreningens e-postutskick StrandBulletinen? Tycker du den är ett bra forum
för att nå ut till boende? Vilken typ av information skulle du vilja ha från föreningen?
Ja, Strand-Bulletinen läser jag alltid. E-postutskick är lättillgänglig information och ett enkelt
sätt att nå ut till många. Jag tycker om när jag
inte själv behöver söka efter information. Jag
tror det är svårt att skapa information som
passar alla men Strandbladet och Strand-Bulletinen är två bra verktyg att använda för att
bygga upp en gemenskap bland oss som bor
här. Däremot bläddrar jag hellre i en tryckt version av tidningen än läser den på nätet. Strandbladet är läsvärd och i fint tryck.
Såg du inbjudan om vinprovning på Arilds
vingård som föreningen arrangerade?
Väckte den ditt intresse och tycker du det
verkade prisvärt? Vilken typ av arrangemang
skulle du vilja ha?
Ja, jag såg inbjudan som kom i brevlådan och
jag fick lite mer information när jag och min man
var på familjefesten i somras. Det var otroligt
roligt att få besöka vingården och en förmån att
någon annan anordnade evenemanget och det
var trevligt att träffa andra Strandbadenbor.
När mina barn var små var midsommar- och
valborgsfirande väldigt lockande. Jag tror på
enkla sammankomster på t ex Örestrand. Det
kan vara julgransplundring, glöggfest, luciafirande eller varför inte pubafton. Aktiviteter
kopplade till barnfamiljer tror jag uppskattas i
större utsträckning, de är nog mer mottagliga
för den typen av arrangemang. Byaföreningen
och Örestrand skulle kunna samverka och ha riktade erbjudande till boende som är medlemmar
i föreningen.

Trafiktätheten på nuvarande väg 111 ökar
och miljön blir sämre. Ställer du upp på Bygg
111 Östra?
Det beror helt på vem som betalar. Kostar det
för mycket så kommer andra frågor i skymundan. Det viktigaste är att göra saker som
gynnar hela kommunen och som bidrar till att
folk vill bo här. Kanske är det viktigare att satsa
på bättre service, göra det lättare för entreprenörer att nyetablera, lägga ner fiberkabel för att
locka yngre osv. Det är väldigt viktigt att kommunen stimuleras att göra sådana saker.
Läser du föreningens e-postutskick StrandBulletinen? Tycker du den är ett bra forum att
nå ut till boende? Vilken typ av information
skulle du vilja ha?
Jag läser gärna e-postutskicken. Jag tycker det
är viktigt att kommunicera med medlemmar via
flera kanaler. Tidningen bör absolut inte ersättas
av enbart hemsida eller e-postutskick.
Såg du annonsen om vinprovning på Arilds
vingård som föreningen arrangerade?
Väckte den ditt intresse och tycker du det
verkade prisvärt? Vilken typ av arrangemang
skulle du vilja ha?
Ja, jag såg annonsen. Jag tycker nog att det är
bättre med arrangemang som inviterar alla medlemmar som t ex sommararrangemanget på
Örestrand. Vid sådana tillfällen tycker jag att
man ska passa på att informera, ge möjlighet till
dialog och invitera politiker, lokala kändisar, estradörer osv. Det skapar sammanhållning och
engagemang!
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Intervjuer genomförda i Strandbaden av
Pernilla Myrefelt under hösten 2011.

Service, reparationer och
försäljning av trädgårdsmaskiner
Lillefred, Nyhamnsläge
Tel 042-126870
www.gräsklipparservice.se
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Under 2011 har byaföreningens verksamhet utvecklats inom flera områden.
Dessa inkluderar exempelvis byavandringen som för en närmare dialog med
beslutande kommunpolitiker, utbudet av
medlemsaktiviteter har breddats, prioriterad målgrupp är barnfamiljer i Strandbaden där vi arrangerat midsommarfest
och en familjedag.
De sedan en längre tid etablerade aktiviteterna, det vill säga trafikgruppens fokus
mot väg 111 tillsammans med kommunikationsgruppens gedigna arbete med att
skapa och ge ut Strandbladet två gånger
om året till er på orten, är mycket viktiga
hörnstenar i vår verksamhet.
När det gäller landskapet i vårt närområde ”strand – ängar – skog” så bidrar
strandgruppen med att bevaka Strandbadens intressen genom medverkan i skapandet av Kullaleden genom vårt område,
samt att bevaka våra gemensamma
intressen när det gäller skötsel och tillsyn

av våra lokala naturskyddsområden.
Under verksamhetsåret kan noteras
en fortsatt god
utveckling av antalet
nya medlemmar i
föreningen. Denna
trend är förstås
mycket glädjande
och utgör naturligtvis en extra stimulans
för oss som arbetar med detta på vår fritid.
Vi hoppas att ni får en stunds avkopplande
läsning under julhelgen med tidningen.
Avslutningsvis vill jag tillsammans med
styrelsen för Strandbadens Byaförening,
önska alla boende i Strandbaden en God
Jul och ett Gott Nytt År!

Karl-Axel Barkentin

...och några rader från redaktören!
Ett nytt Strandbladet ute och i din hand!
Detta är fjärde tidningen sedan vi startade i
början av 2010 och denna gången blev det
ännu ett 20-sidigt mastodontnummer. Vad
har då hänt på dessa två år? Fyra nummer
av Strandbladet. 68 tidningssidor. Drygt
2600 tryckta exemplar. Cirka 55000 kr i
tryckkostnader och aningen mindre i
intäkter. Våra annonsörer har betalt det
mesta och föreningen har fått skjuta till när
det saknats. Hur mycket arbete? En hel del.
Jag tänkte berätta lite om hur vi jobbar.
Under förarbetet snappar vi upp idéer och
diskuterar löst vad vi ska skriva om. I takt
med att vi använt upp vårt arkiv med historieskildringar har vi jagat fram nya saker att
skriva om. Pernilla har gått ut på fältet och
intervjuat, fotat och skrivit. Janne har fixat
med annonsörer. Sedan ligger det ofta
vilande, ibland tills klockan börjar klämta.
Denna gången började arbetet med att
lägga in materialet för redigering endast en
vecka före tryck. Nu när jag skriver dessa

rader har klockan just passerat söndag och
gått över till måndagen då vi ska trycka.
Som vanligt var jag tidigare idag säker på
att tidningen var fullständigt felfri. När
mailen strömmade in i retur från styrelsekamraterna fanns det såklart ett 30-tal fel
som skulle fixas. Ragnar är en klippa och
fixade detta kvickt och lätt. Tur att tio ögon
till kontrollerade materialet!
Vi har hittat en gammal klippbok med tidningsurklipp om Strandbaden, 70-talet och
framåt. Mikrosamhällets små kulturskatter.
Jag tycker själv att historieskildringar är väldigt intressanta. Man snappar upp tankar
som tänkts och kanske något misstag som
begåtts. Det finns alltid något att lära av
andra. Har du du vill dela med dig av? Hör
av dig till oss. God Jul och Gott Nytt År!

Adrian Wallenholm

MÄKLAREN MED KÄNSLA FÖR STRANDBADEN
Att flytta och byta boende är en process.
Kontakta oss för värdering på ett tidigt
stadium – så blir besluten enklare.
VÄLKOMMEN!
Bruksgatan 7, Höganäs
Telefon 042-33 32 89 Mobil 0703-30 62 63
www.skyvell.se ulrika@skyvell.se
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Återkoppling från byavandringen
I föregående nummer av Strandbladet
berättade vi att styrelsen den 23 maj
genomfört en så kallad byavandring
med några av våra högsta politiker,
samtliga av dessa var inbjudna. På vandringen deltog kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács och vice ordförande
Ulf Molin, samt kommunsekreterare
Karin Runhagen som förde anteckningar
om Strandbadens Byaförenings tankar
och önskemål kring ortens framtid
under vandringen genom vår by.
Höganäs kommun har till styrelsen återkommit med besked om vilka åtgärder som
kommer att vidtas, vilka som läggs på is
och vilka som kommer hamna under fortsatt utredning. En sammanfattning av de
viktigaste punkterna följer här;
Margretebergs badplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer
att ta fram en plan för utveckling av de fem
prioriterade badplatserna i kommunen
(varav Margreteberg är en). Den skiss som
kommunledningen mottog på byavandringen har överlämnats till förvaltningen.
Ny infart till Höganäs AB
Planen är att det ska byggas en separat
anslutning till Höganäs AB (söder om f d
Frasses) och att tung trafik inte ska ledas
ner på samma väg som till badplatsen.
Cykelväg på östra sidan om 111:an
I nuläget kommer ingen ny cykelväg att
anläggas på östra sidan av 111:an mellan
Dannevang och Nyhamnsläge så som föreningen hade önskat. Vi ansåg att sträckan
är så kort och barnen slipper korsa väg 111

Pernilla Myrefelt, Karl-Axel Barkentin, Péter Kovács, Ulf Molin, Ragnar Falck, Åsa Meijer och Karin
Runhagen vid Margretebergs badplats, under byavandringen i våras. Foto: Adrian Wallenholm
två gånger på väg till skolan i Nyhamnsläge. Kommunen får cykelvänlig väg ända
från outleten till norra Nyhamnsläge och i
förlängningen till Brunnby när denna
sträcka någon gång blir aktuell. Svaret vi
fått är att när en ny dragning av väg 111
planeras kommer en ny cykelbana parallellt
med nuvarande väg 111 att diskuteras.
(Som vägverkets plan ser ut just nu betyder
detta år 2035.)
Stationstorget
Föreningen önskar att Stationstorget upprustas och förskönas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått de två skisser som
föreningen överlämnade och gjort en upp-

skattning av vad det skulle kosta. Förvaltningen ska ta upp förslaget i kommande
budgetarbete.
Infart till trädgårdsmästeriet
Byaföreningen har föreslagit en alternativ
infart via Väsby Fäladsväg och den nuvarande stigen/vägen till trädgårdsmästeriet.
Kommunen är väl införstådd med problemet med nuvarande infart via Dannevangsvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan idag inte lova någon lösning då
en sådan genomfart skulle ske på privat
mark, men arbetar vidare med ärendet.
Ragnar Falck & Adrian Wallenholm

Vi ser dessa byavandringar som en
viktig punkt i närdemokratin. Har du
idéer på vad som behövs göras i
Strandbaden? Ta kontakt med någon i
styrelsen och berätta för oss så ska vi
förmedla det vidare uppåt!
Se kontaktuppgifter på nästa sida.

Vi planerar att bygga hyresbostäder med mycket
grönska vid den före detta handelsträdgården.
Vi utför också alla typer av byggnadsarbeten:
Nybyggnad, ombyggnad, reparationer.

Idéskisser för Stationstorget och Margreteberg framtagna av Ragnar Falck inför byavandringen.
Har du ett eget förslag på hur det ska se ut? Ta fram kritorna och dela med dig!
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Kullabygdens Invest AB
0733- 93 87 52 Kjell Greback
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Nu är över hälften medlemmar!
Föreningen har glädjen att meddela att
sedan i somras är över hälften av de 470
hushållen på orten medlemmar i Strandbadens Byaförening!
Ett idogt arbete under två år för att utöka
föreningens verksamhet har tagit oss från
ett bottennapp för några år sedan med
strax över 100 medlemmar, till nuvarande
siffra som ligger en bra bit över 235. Låt oss
återkomma med den exakta siffran för 2011
samt mer medlemsstatistik vid årsmötet.
Vi är oerhört glada för att ni vill visa ert
stöd till verksamheten, vi vill sträva efter att
fortsätta utvecklingen av Strandbaden i en

fortsatt positiv riktning.
Du som bor i Strandbaden och nu läser
denna tidning samt vet med dig att du inte
är medlem. Varför inte? Det är mycket
enkelt att gå med och stödja den verksamhet vi bedriver för din skull, se på baksidan hur man gör. 28 öre om dagen kostar
det. Som en 60W glödlampa tänd 4h per
dygn. Låt oss lysa upp din tillvaro istället!
Tag gärna kontakt med Medlemsgruppen (kontaktuppgifter till höger) och
berätta för oss hur vi kan göra saker annorlunda för att du ska stödja verksamheten.
Vi vill ha din input!

Strandbadens Byaförening ska arbeta för...
... 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 byaföreningens 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.

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

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 verksamhet. Vad är bra och vad är dåligt?

Styrelsen består av:
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 ameijer@hotmail.se
Barbro Walsh, Krapperupsvägen 21B
Tel 042-34 44 24, 0709-39 98 43
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
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Trafikprotest
i Strandbaden
Den 20 september hölls ett möte på
Krapperup om nordvästra Skånes
framtida infrastruktur. Då passade
Strandbadens Byaförening och
Trafikgruppen på att kampanja med
banderoller längs väg 111.
Inför mötet på Krapperup satte Trafikgruppen upp banderoller längs vägen
genom Strandbaden och skickade
pressmeddelande till lokaltidningarna och
lokalradion.
Såväl Helsingborgs Dagblad som
Lokaltidningen nappade och gjorde
reportage. Sveriges Radio P4 skickade en
reporter som intervjuade såväl Trafikgruppen som kommunalrådet Péter
Kovács.
Trafikverket har sagt 2035, men Péter
Kovács hoppas i intervjun på en förbifart
långt tidigare. - Det är denna fråga Höganäs
kommun lobbar hårdast för hos Trafikverket,
enligt kommunalrådet.
Trafikgruppens banderoller var tydligen
eftertraktade. De två banderoller som var
uppsatta utanför Krapperup försvann i god
tid innan mötet.

Olyckor och tillbud
Väg 111 mot Mölle och Kullaberg är en av
Skånes mest trafikerade turistvägar.
Genomfarten består av flera raksträckor
som inbjuder dels till fortkörning, dels till
omkörning. Såväl arbetspendlare som
kvälls- och nattrafikanter utnyttjar flitigt
dessa möjligheter.

30 på Tjörröds Fälad
De boende på Tjörröds Fälad
(mellan Strömstadsgatan och Höllviksgatan) tröttnade på buskörningen på de smala gatorna och
begärde av kommunen att hastigheten skulle sänkas till 30 km/h.

Trafikgruppens ordförande Eva Sture vid en
av banderollerna på väg 111.
Flera olyckor och otaliga olyckstillbud har
orsakats av för hög hastighet och
omkörningar.
Nu vill vi ha förändring. ”111 ÖSTRA” är
vårt samlande begrepp för den väg som vi
anser måste anläggas från Väsbyrondellen
mot Mölle – utanför byarna – för att
förbättra vår trafiksäkerhet, miljö och
livskvalitet. Samtidigt får arbetspendlarna en helhetslösning mellan Mölle
och Helsingborg.

Ny väg utanför byarna
Du har väl skrivit under uppropet?

www.bygg111ostra.nu

Sigurd Berg, som bor i området, tog tag i
problemet och genomförde en enkät bland
de boende. En förutsättning för att kommunen skulle gå de boende tillmötes var
att en majoritet stod bakom en sänkning av
hastigheten.
Den 7 juni delades enkäten ut till 117
hushåll med begäran om svar senast den
22 juni. 45 (!) svar inkom med följande
resultat:
Ja till 30 km/tim: 88,9 % (40 svar)
Nej till 30 km/tim: 11,1 % (5 svar)
Kommunen reagerade snabbt och den
1 juli togs beslut att 30 km/tim ska gälla
från och med 1 september 2011.
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

Information från Strandgruppen
Den 21 september deltog Strandgruppen i ett informationsmöte om
naturreservaten i Höganäs kommun.
Arrangör var Länsstyrelsen. Plats
Stadshuset.
Samtliga av kommunens naturreservat
gicks igenom och Länsstyrelsen redogjorde
för sin nya organisation. Vad oss beträffar
gäller följande om reservatet: Man skall
göra ytterligare bränningar, ta bort tall och
gynna eken. Vresros, slån och björnbär skall
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röjas. Vissa områden skall eventuellt harvas
samt borttagning av mossa i andra delområden. Med andra ord, inga nyheter, utan
allt löper vidare enligt tidigare information.
Frågan om skicket på bron över Skälebäcken togs upp och vem som bär
ansvaret. Leadergruppen informerade om
att ny bro skall anläggas när Kullaleden blir
verklighet.
Karl G Nilsson, Strandgruppen

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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Ropen skalla! Fiber till alla!
KRÖNIKA: Fiber till alla!
Ni har säkert hört det tidigare, snacket
om fiber. Men vad ska jag med det in i
huset? Ja, det här med Internet startade i
Sverige för pionjärer och universitetsanställda redan under 80-talet när läroverken
började koppla upp sig mot omvärlden.
Om jag minns rätt togs min första kontakt
med Internet omkring 1992. Jag var 13 år
och hade genom mina kontakter fått tillgång till något som hette Internet.
Men vad skulle man med det till? Internet
var faktiskt ganska fult, tråkigt och oanvändbart på den tiden. Sökmotorerna, som
var rent ut sagt dåliga med dagens mått
mätt, hette bland annat Altavista, Yahoo,
och Lycos. Webbläsaren hette Mosaic och
Netscape. Helt självklart. Eller?
Så, vad hände? Plötsligt kom det här med
Internet på alla andras läppar. Det tog riktig
fart under 1996 när Internetpaketet blev
årets julklapp i slutet på året. LO-datorn
gjorde att stora delar av svenska folket
kunde köpa en dator via bruttolöneavdrag.
ROT-avdrag för datorköp kan man säga.
Smart. Internet skulle de såklart ha.
Billigt var det inte att surfa. Skulle man
vara uppkopplad hela tiden som man är
idag kostade det 20 öre i minuten, 12 kr i
timmen eller hela 288 kr per dygn. Vad sägs
om 8640 kr i månaden? Nä, konstant uppkopplad på det sättet var man ju inte då,
tur var nog det med sådana priser.
Snabbt var det inte heller, en vanlig digitalkamerabild (ca 5MB) skulle ha tagit dig
en halvtimme att ta emot. Skönt att det
inte är så längre, eller hur?
Så vad ska man med fiber till? Sanningen
är att du använder fiber varje dag. TIll och
med dina fasta samtal går över fiber, det är
bara från ditt hus till närmaste telefonväxel
det går med koppartrådar. Är det inte dags
att vi tar nästa steg och satsar på något
som håller för all framtid, rakt in i huset?
År 2020 har vår regering satt upp som
årtalet då 90% av de svenska hushållen ska
ha tillgång till minst 100 Mbit. Även om
Strandbaden inte blir först i Sverige, hade
det varit kul om vi åtminstone var först ut i
Höganäs kommun. I höstas hade jag förmånen att lyssna till Jonas Birgersson vid
infrastrukturdagen på Krapperup. Vilken
kille. Det var nog tänkt att vi skulle prata
om stora tunga saker, som tåg, vägar och
tunnlar. Men hans föredrag om ”fiber to all”
tog över kvällen med sällan skådad kraft.
Transportinfrastruktur kändes genast
oviktig. Ni skulle varit där! Fiber till alla!
–
Till höger har jag skrivit ner några förklaringar och du har även fått en broschyr från
Höganäs Energi som ger dig lite mer nyanserad information. /Adrian Wallenholm

Vem kopplar in dig? Själva fiberkabeln
till din fastighet levereras av Höganäs
Energi. Det är de som bygger ut och
underhåller fibernätet i Höganäs
kommun. Den ”större” kostnaden som
avses är fram till tomtgräns. Därefter
betalar du endast en liten summa extra
för att få in det från tomtgräns in i huset.
Vem driver själva stadsnätet? Din
anslutning till omvärlden levereras sedan
av stadsnätet ”Staden-i-Staden” som drivs
av Öresundskraft och når 17000 hushåll i
nordvästra Skåne.
Vem levererar tjänsterna? Eftersom
stadsnätet är ett öppet nät, välkomnar de
alla sorters leverantörer som vill komma
och erbjuda tjänster till de som är fysiskt
anslutna. I dagsläget finns det ett 30-tal
olika leverantörer för privatpersoner och
företag där du kan välja mellan olika
tjänster för dina behov.
Modem eller Digital Residental Gateway
När fiberkabeln är indragen i huset och du
beställt inkoppling får du en så kallad DRG i
ditt hus, den är inte större än ett vanligt
ADSL-modem. Till denna ansluter du dina
enheter (telefoni, dator, router, tv, etc).
TV
Har du köpt en platt-TV, kanske med s.k.
Full-HD, 1080 linjer. Vad kör du på den,
Boxer? Telias TV över ADSL? Båda ska tydligen kunna leverera halv-HD (720 linjer) på
några kanaler. Där tar det stopp. Frekvensutrymmet räcker inte till. Resten av dina
kanaler får du köra gammel-TV på. Du
kunde alltså (nästan) struntat i att köpa ny
TV och behållt din gamla tjock-TV istället.
Såvida du inte kör med parabol förstås, där
kan du få 15-talet kanaler med full HD-kvalitet. Ja, exakt samma kanaler kan du såklart
också få från stadsnätet, då slipper du
också allt vad parabolantenner heter. Dessutom till hur många tv-apparater som helst.

Varför måste det kosta pengar? Detta
är en investering för framtiden. Både för
dig själv och givetvis för Höganäs Energi.
Behöver jag det? Med all sannolikhet
kommer dina vanor inom några år att
kräva snabbare uppkoppling. Se det som
en investering i marknadsvärdet på din
fastighet. Du kan vara relativt säker på att
få tillbaka varenda krona när du säljer. 80och 90-talisterna är snart ute och letar
hus, tror du att de vill ha fiber?
Hur beställer jag? Du kan givetvis
beställa inkoppling direkt av Höganäs
Energi, men för att det inte ska kosta dig
skjortan bör man vara ett visst antal fastigheter som ansluter sig i närheten av varandra. Tills vidare går det bra om du
lämnar intresseanmälan hos Strandbadens Byaförening under ”Stadsnätet” på
vår hemsida. Vi förmedlar listorna vidare
tilll Höganäs Energi kontinuerligt.
Internet
Detta är ju det viktigaste. Med Internet kan
man göra allt. Nästan. Bor du söder om
Dannevangsvägen går dina koppartrådar
4000m till Höganäs och du kan därför bara
få omkring 6-10 Mbit. Med TV begränsas
din hastighet till 2 Mbit. Hastigheter som
levereras idag i stadsnätet är 10 och 100
Mbit. Någon övre hastighetsbegränsning i
tekniken finns inte riktigt. 1000 Mbit är inte
något problem. Vad du nu ska med det till?
Telefoni
Du beställer telefoni och detta kommer att
fungera precis som tidigare, du kopplar in
en telefonibox till din DRG. Boxen leder
sedan telefonin vidare till dina telejack.
Vill du veta mer?
Byaföreningen har tankar på att arrangera
en informationskväll bara på temat
stadsnät och fiber till alla. Låt oss få återkomma till detta under våren.

Vi bygger stadsnätet!
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Nyinflyttade på Skanörgatan 2
Anna Johansson, Janne Mattiasson och
deras son Max är nyinflyttade i Strandbaden.
Vi flyttade till Skanörgatan i Strandbaden
i augusti i år. Då var vår son Max bara
någon månad gammal. Dessförinnan
bodde vi i Spannarp utanför Ängelholm.
Jag är ursprungligen från Västerås och
Janne är uppvuxen i Jonstorp, berättar
Anna, vars första möte med Skåne blev
Malmö där hon bodde i åtta år innan Janne
och hon träffades.
Att det blev Strandbaden är mycket en
tillfällighet. Vi tittade på hus i Höganäs,
Strandbaden och Havsbaden i Ängelholm,
eftersom vi vill bo nära havet. Vi föll för
huset och det havsnära läget som blir ännu
bättre på hösten när det stormar lite. Dessutom är Strandbaden lite speciellt med sin
saliga blandning av hus och folk. Strandbaden känns sympatiskt och avslappnat.
Man behöver inte leva upp till något.
Max är vårt första barn och eftersom han
bara var någon månad gammal när vi flyttade hit så har vi faktiskt inte hunnit
utforska omgivningarna särskilt mycket
utan varit rätt fokuserade på honom. Vi har
emellertid upptäckt fantastiskt fina promenadstråk och vi utnyttjar flitigt gång- och
cykelvägen längs havet mellan Strandbaden och Höganäs. Så här på höstkanten
när mörkret lägger sig tidigt märks avsaknaden av belysning längs med den gångvägen. Vi skulle önska belysning på
sträckan och tror att det skulle medföra att
fler tar sig till och från Höganäs den vägen
som ju är betydligt trevligare än att cykla/
gå längs med väg 111.
Vi har sprungit på våra grannar men inte
så många andra än. Det var roligt att få tidigare nummer av Strandbladet i vår brevlåda. Vi förstod först efteråt att det var byaföreningen som lagt dem i brevlådan.
Apropå tidningens namn, skulle det inte
vara lite vitsigt om tidningen hette Strandbladen istället för Strandbladet?
Vi kommer så småningom att börja fundera på vilka förskolealternativ som finns
för Max när det väl är dags för oss att börja
arbeta mer. Vi förstår att förskolan I Ur och
Skur har verksamhet på Örestrand samt i
Nyhamnsläge och att det även finns fler
förskolor i Nyhamnsläge och Brunnby.
Vi passerade Örestand när byaföreningen anordnade Familjedagen och såg
clownen som underhöll barnen. Vinprovningsannonsen gick inte heller obemärkt
förbi men eftersom vi inte hade någon
barnvakt fick vi avstå den här gången.
I Spannarp anordnar ett antal eldsjälar en
pub en gång i månaden. Då kan det även
vara frågesport, musikunderhållning eller
så samlas man för att tillsammans se fotboll
på tv. Vi tycker det saknas en gemensam
8

Familjen framför det moderna nyfunkishuset på Skanörgatan. Foto: Pernilla Myrefelt
samlingsplats i Strandbaden. Det borde vi
göra något åt. En pub tror vi skulle få folk i
Strandbaden att umgås mer och lära känna
varandra bättre.
Jag har kanske en naiv kollektiv vision,
säger Janne, men de flesta vill säkert åstadkomma så mycket mer utanför den egna
tomten. Tänk om medlemskap i byaföreningen skulle kosta 5000 kr istället för 100 kr
som idag. Då skulle Strandbadenborna till-

Örestrand
Hotell │ Vandrarhem │ Kurs │ Konferens

Pernilla Myrefelt

– er mötesplats vid havet

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

sammans kunna åstadkomma så mycket
mer. Anna håller inte riktigt med utan tror
det blir svårt att få någon att betala sådana
summor. Vad båda däremot tror på och är
angelägna om att få till stånd så är det
anslutning till stadsnätet genom fiber. Vi
jobbar en del hemifrån och känner att
behovet är stort, avslutar Anna och Janne.

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!

✁

STRANDBLADET 2/2011

Föreläsning med Stuart Baxter
Under våren, preliminärt den 6 mars,
kommer Stuart Baxter att ställa upp och
berätta för oss Strandbadenbor om sina
intressanta erfarenheter som coach och
ledare inom elit- och proffsfotboll.
Han har en imponerande karriär inom
fotbollen som ledare och tränare för bland
andra AIK, Halmstad, HIF, Sydafrikas och
Finlands landslag.
En intressant, spännande och givande
kväll utlovas. VÄL MÖTT!
Föreläsningen är GRATIS för medlemmar i Strandbadens Byaförening.
Övriga 50 kr/person.
Anmälan krävs i förväg och görs via
Eventgruppens sida på Strandbadens
Byaförenings hemsida, www.strandbaden.info.
Mer exakt information om datum/
tid kommer att finnas på föreningens
hemsida, genom Strand-Bulletinen
samt på anslagstavlorna på orten.

Stuart Baxter, en Strandbadenbo med erfarenheter att berätta om. Foto: Anders Malmberg/HD

Nyheter från Örestrand
Kurs- och konferensgården Örestrand ligger på en unik strandtomt
vid Öresund mitt i den vackra Kullabygdsnaturen.
Den 5-6 juni 2009 invigdes Örestrands
nya hotelldel. En efterlängtad förbättring
av gårdens möjligheter att erbjuda ett bra
logi av hög kvalitet. Gården kan nu erbjuda
boende i både hotell och vandrarhem,
totalt finns 120 bäddar. Även en mindre
camping finns att tillgå. Dessutom lokaler
för kurser och konferenser.
Under detta år har gården investerat i ett
nytt kök samtidigt som renovering av
huvudbyggnadens fasad har skett. 1920talets paviljongkaraktär har återskapats.
Gårdens färg har även gått från en alltför
gul sprakande färg till en vacker grå nyans.

Gårdens föreståndare, Sara Sjölander, är
under ca två år tjänstledig på grund av studier vid Lunds Universitet. Under november
månad kommer Ulrika Källmark från
Nyhamnsläge att tillträda tjänsten som
föreståndare och ansvarig för gårdens verksamhet. Vi önskar Sara lycka till i sina studier och tackar henne för en mycket fin
insats under gångna år. Samtidigt hälsar vi
Ulrika välkommen in i en spännande period
att fortsätta arbetet med att skapa en kursoch konferensgård där gästen är i centrum

– bli sedd som vän, kollega eller som familj.
Örestrand har en miljö och en atmosfär
som gör detta möjligt. Gården ägs och
drivs av Svenska Missionskyrkan i Södra
Götaland och är öppen hela året.
Välkommen att besöka vår hemsida
www.orestrand.se för mer information om
gårdens verksamhet.
Mats-Ola Kindstedt
Ordförande i Gårdskommittén

Försäljning & installationer
av pelletsanläggningar i olika storlekar till villor
samt kommunala och kommersiella fastigheter.
Försäljning av Agrol pellets i säck och bulk.
Brännerigatan 38 i Höganäs
Tel 0435-20 000 - info@lohr.se - www.lohr.se

Ulrika Källmark framför det nyrenoverade
Örestrand. Foto: Örestrand
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Den 21 augusti samlades cirka 250 besökare på grässlätten
med havsutsikt vid Örestrand och bjöds på musikunderhållning och trolleri i strålande solsken. Alla besökare hade i
inbjudan uppmuntrats till att ta med egen picknick om man
ville, och Familjefesten erbjöd även varm korv, kaffe, saft,
bullar och kakor som såldes av byaföreningen. Barnen fiskade godispåsar i fiskdammen och hoppade säck, när de
inte lekte och tittade på all underhållning.
Alla hjälptes åt – Eventgruppen, styrelsen, grannar och
besökare – för att skapa en så härlig dag som möjligt för alla
åldrar. Initiativtagare var Eva Almér-Österlind som längtade
efter en gemensam mötespunkt för alla generationer i
Strandbaden. Tillsammans med den nybildade Eventgruppen och byaföreningens styrelse växte så Strandbadens Familjefest fram. Eva bjöd in artistvänner som ställde
10

upp med underhållning nästan ideellt för Strandbadens invånare. Stråkkvartetten Essay, med meriter från Malmö Opera
och Malmö Symfoniorkester, spelade välvalda stycken ur Bach,
Händel och Mozarts repertoar. Trollkarlen Gregory underhöll
barnen med spännande trolleri, ansiktsmålning och festliga
figurballonger. Eva sjöng allt från jazzlåtar som ”Fly me to the
Moon” och ”Unforgettable”, till discohitar som ”Hot Stuff”, och
gjorde uppskattade gästspel med stråkkvartetten. Hela evenemanget var gratis för besökarna för att öka gemenskapen i
Strandbaden.
Vi hoppas att Familjefesten blir en återkommande tradition
och hoppas att alla som läser detta blir inspirerade att om möjligt vara med och hjälpa till nästa år! Ju fler vi är desto roligare!
Kontakta föreningen om du vill vara med.
Eva Almér

STRANDBLADET 2/2011

Eventgruppen i Strandbaden ordnade den 15 oktober en
vinprovning på Arilds vingård. Ett glatt gäng träffades på
parkeringen vid Örestrand för att gemensamt åka inhyrd
buss till Arilds vingård. Annette Ivarsson som äger och driver
gården tillsammans med sin man hälsade det förväntansfulla
gänget välkomna.
Det bjöds på rundvandring i lokalerna samtidigt som
Annette berättade gången kring att producera gårdens vin,
vilket otroligt jobb som måste läggas ner, hur man går tillväga och att vinstockar, druvor och tillverkarna är utlämnade
och i händerna på vädrets makter.
Efter en givande föreläsning och provning av bland annat
gårdens egna vita vin serverades antipasti.

Strandbaden har flera vinkunniga invånare och med i gänget
fanns bland annat Christina Nordin som driver Vinmagasinet
i Helsingborg. Det genuina intresset, kunskapen och den
härliga miljön bidrog till en mycket lyckad och trevlig kväll
med lärorika diskussioner för deltagarna.
Åsa Meijer

Aktivitetsidéer och frivilliga sökes!
Vill du anordna något i Strandbaden? Här på mittuppslaget ser
du två utmärkta idéer som förverkligats och dessa kanske kan
inspirera till fler trevliga och givande möten. I styrelsen är vi
bara 7 personer och kan omöjligt ro runt allt själv, men tillsammans får vi mer gjort. Kontakta någon i styrelsen om du vill diskutera dina idéer, se hur du når oss på sidan 5 i tidningen.
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Det har hunnit bli oktober och Brunnby
FFs fotbollsträning för 5- och 6-åringar
har flyttat inomhus till gymnastiksalen
på Nyhamnsskolan.
Den här dagen välkomnar tränarna Jens
Gislev, Joachim Hero och Björn Aldenklev –
alla boende i Strandbaden – 19 ivriga barn
och träningen inleds med att barnen och
tränarna får presentera sig för varandra.
Därefter blir det uppvärmning under lekfulla former som följs av diverse olika träningsmoment. Passet avslutas med matchträning som ytterligare sporrar barnen.
Redan efter bara ett års träning har barnens fin- och grovmotorik utvecklats avsevärt, tycker tränarna, vars ambition är att
hela tiden utveckla träningsmomenten och
göra dessa mer stimulerande för barnen.
Alla tränarna är föräldrar till barn i
gruppen. Hela verksamheten bygger på
just föräldraengagemang. När Björns son
William ville börja spela fotboll för drygt ett
år sedan fanns det ingen pojkgrupp för 5åringar. I stället började William spela i en
tjejgrupp. Det dröjde emellertid inte länge
förrän antalet fotbollsintresserade pojkar
växt så pass att Björn tillsammans med en
annan förälder bestämde sig för att starta
en pojkgrupp. Från att inledningsvis ha
varit ca 8 barn har gruppen nu växt till att
omfatta ca 28 barn från i huvudsak Strandbaden, Nyhamnsläge och Mölle.
Jens Gislev som själv halkade in i
gruppen på ett bananskal, tycker det är jätteroligt att träningen lockat så många barn
på så kort tid. Från början riktade sig träningen endast till pojkar födda -05 men

Foto: Per-Henrik Myrefelt
intresset visade sig vara så stort att även
pojkar födda -06 välkomnades att prova på.
Det är viktigt att ta tillvara barnens
nyväckta intresse och erbjuda en plats
omgående. Vi vill inte förstöra nöjet genom
att låta intresserade barn vänta till nästa
säsong, menar Jens Gislev.
Emellertid ser tränarna nu ett behov av
att dela upp gruppen i en P05- och en P06grupp dels pga gruppens storlek, dels för
att bättre anpassa träningen till respektive
åldersgrupp. Föreningen söker därför föräldrar som kan tänka sig att ställa upp och
träna P-06 gruppen. Alla föräldrars insatser
är välkomna. Huvudsaken är att man är
road av att hjälpa barn, säger Björn
Aldenklev, och menar att det viktiga är hur
barnen bemöts.
Kontakta Brunnby FFs kanslist Eva Magneklint måndag-torsdag om du/dina
barn är intresserade av att börja spela
fotboll och vill veta mer om träningstider och grupper.
Brunnby Fotbollsförening
Eleshultsvägen 8
263 75 Nyhamnsläge
Telefon 042-34 42 63
E-post: kansli@brunnbyff.se
Websida: www.laget.se/brunnbyff

Vår ambition är att det ska vara roligt att
spela fotboll. Barnen ska bli kompis med
bollen och kompis med varandra. I förlängningen lär sig barnen att samarbeta, bygga
upp ett självförtroende och en god kamratanda som förhoppningsvis bidrar till att
barnen känner större samhörighet även
utanför fotbollsplanen.
Brunnby FF fyllde 75 år förra året och har
idag ca 300 medlemmar. I dagsläget
bedriver vi ungdomsfotboll för både pojkar
och flickor. –De yngsta spelarna är 5-6 år
men vi har även ett Old Boys lag, berättar
Jörgen Andersson och Ola Garvell, båda
ansvariga för ungdomsverksamheten.
Brunnby FFs verksamhet grundar sig på
det ideella arbete som till stor del utförs av
föräldrar till spelande barn. Dessutom
arrangerar föreningen varje år en loppmarknad som inbringar en del slantar till
verksamheten. Därutöver är barn och föräldrar engagerade i försäljning av julkalendrar. Relativt nyligen har även City Gross i
Höganäs börjat sponsra föreningen med
ett belopp motsvarande 1% av till föreningen inlämnade City Gross kvitton.
– Vi är tacksamma för alla CityGrosskvitton vi kan få, säger Jörgen Andersson.
Vid årets säsongsavslutning som hölls på
Örestrand bjöds barnen på korv med bröd
och dricka. –Det var lika stor uppslutning
som vid tidigare avslutningar, berättar Ola
Garvell.
Pernilla Myrefelt

Foto: Per-Henrik Myrefelt
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En ny liten butik i Dannevang
”I adventstid ute är mörkt och kallt, i
alla husen lyser nu överallt de tända
ljusen”.
Så inleder Carina Albertsson och Cecilia
S-Tukiainen det första temat för den nystartade verksamheten på Lärkvägen i Dannevang som invigdes under första adventshelgen, då besökare bjöds på glögg, mysig
stämning och en pratstund med varandra.
– Verksamheten saknar för närvarande ett
namn men det kommer förhoppningsvis
inom kort, berättar Carina och Cecilia som
även fortsättningsvis vill jobba med olika
teman och ha en butik i förändring.
De känner både konstnärer och fotografer och funderar på att anordna utställningar eller en musikkväll i anslutning till
lokalen eller varför inte en pysselverkstad.
Carinas farfars plåtslageriskylt kommer
att återvinnas och användas i den egna
verksamheten. Ordet ”återvinning” löper
som en röd tråd genom verksamheten. Det
mesta i butiken inklusive möblerna ska vara
till salu. Deras motto är ”det ska finnas
något för alla” och butiken känns som en
fantastisk möjlighet att realisera sina idéer.
Idén till butiken har Carina haft länge och
på frågan om Cecilia ville göra något ihop
med Carina i hennes garage svarade Cecilia
”Gärna!”. Cecilia har sedan länge haft en
idéateljé hemma hos sig på Drivhusvägen i
Strandbaden och förenat tänkvärdhet och
skapande genom bland annat tankevepor
som tillverkas med hjälp av koppartryck
och målad linneduk. Carina arbetar gärna
med ull och lera men tillverkar även sidenkläder och sjalar. Båda gillar att återvinna
och måla möbler och båda är trädgårds-
intresserade. –Vi känner inte varandra så väl
egentligen men vi känner oss väldigt samstämmiga och som tvillingsjälar i vårt skapande, berättar de.
Utöver sina egna produkter säljer Cecilia
och Carina även lokaltillverkade produkter
av Winnie Boström, Krapperupsvägen 2
och de har även fått god hjälp av Ida Gustavsson som praktiserar hos dem. Cecilias
dotter Henrietta Tukiainen, som utbildar sig
till konditor, utvidgar sortimentet genom
tillverkning av bland annat praliner och
Carinas son Adam Albertsson går möbeloch inredningslinjen i Helsingborg. Båda
skulle tycka det vore kul att få sälja möbler
tillverkade av Adam.
Vår verksamhet ska ske i det lilla och det
ska kännas trivsamt. Vi kommer inte att
satsa på webbutik utan vill ha personliga
möten med våra kunder och hoppas att
butiken ska ge besökare inspiration. De har
redan fått ta emot positiva kommentarer
från besökare som tycker det är kul att det
händer nya saker i Strandbaden.
Cecilia är ursprungligen från Småland

Bild från den nystartade interiörbutiken med innehavarinnor, Carina och Cecilia.
Foto: Pernilla Myrefelt
och Carina från Höganäs. På 1990-talet föll
bådas blickar på Dannevangen och ingen
av dem har någon som helst tanke på att
flytta härifrån.
– Bland de första saker jag la märke till när vi
flyttade hit var att alla man möter hälsar och
vinkar, säger Cecilia, som tycker det är trivsamt och skapar en känsla av samhörighet.
Deras förhoppning är att lokalen snart
ska vara tom så det blir plats till nya saker.
En tjejfrukost planeras i januari som en fortsättning på alla trevliga och personliga
möten de fått uppleva under december.
Därefter kommer Carina och Cecilia satsa
lite mer till våren och sommaren.

– Vi vill gärna sprida information utanför
Dannevangen om butiken, som kommer
vara öppen 13-18 på fredagar och 13-17 på
lördagar och söndagar.
– I förlängningen skulle det även vara intressant att medverka vid till exempel en hantverksmarknad på Stationstorget i Strandbaden, tycker både Carina och Cecilia.
– Vi tar också tillfället i akt att önska alla
Strandbadenbor en riktigt God Jul och
hoppas att vi ses till nästa år, avrundar
Cecilia och Carina.
Pernilla Myrefelt

VI
FINNS
DÄR
VI
FINNS
DÄR
VI FINNS DÄR
DU
FINNS
DU
FINNS
VI
FINNS
DÄR
DU
FINNS
VI
DUFINNS
FINNSDÄR
DU FINNS

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

till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur,

bra.med
Ochfullt
vi gör
bland annat genom
att en
endamår
banken
fokusdet
på Öresundsregionen.
Vi bidrar
till del
att av vår vinst går
Välkommen
oss
påoch
Storgatan
77A
iorten
Höganäs!
idrott
samttill
näringsliv
i ungdomar,
västra Skåne.
människor,
företag
och
andra
verksamheter
påutbildning
utvecklas
till
projekt
för
barn
ochoch
forskning, kultur,
måridrott
bra. Och
vi gör
det bland annat
genom att en del av vår vinst går
samt
näringsliv
i västra
Ingen annanstans.
Med 34 kontor
på 25 Skåne.
orter i västra Skåne är vi den
till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur,
enda banken med fullt fokus på Öresundsregionen. Vi bidrar till att
idrott samt näringsliv i västra Skåne.
människor, företag och andra verksamheter på orten utvecklas och
mår
bra. Ochtill
vi gör
annat genom
en del av vår vinst går
Välkommen
ossdetpåbland
Storgatan
77A iatt
Höganäs!
till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur,
idrott samt näringsliv i västra Skåne.

Välkommen till oss på Storgatan 77A i Höganäs!
Välkommen till oss på Storgatan 77A i Höganäs!

Välkommen till oss på Storgatan 77A i Höganäs!
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Elsa Bogren, 97, har bott i Strandbaden de senaste 79 åren.
Här sitter hon på sin favoritplats, verandan utmed vägen.
Bilarna störs hon inte så mycket av:
– Det är bara roligt när det rör sig lite, säger hon förnöjsamt.
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Foto: Adrian Wallenholm

STRANDBLADET 2/2011

97 år varav 79 i Strandbaden
En pigg och levnadsglad kvinna med många minnen
Inför detta nummer av Strandbladet har
vi fått oss en pratstund med Elsa Bogren
– Strandbadens äldsta invånare – en pigg
och levnadsglad kvinna med två barn,
fem barnbarn, sex barnbarnsbarn och ett
barnbarnsbarnbarn.

Apropå olyckstillbud berättar Elsa den
hemska tragedin när byns bagare Yngve
Svensson 1951 blev överkörd av tåget nere
på den sträcka som nu kallas Bärnstensgatan. Elsas son Leif kan fortfarande se
den hemska synen framför sig. En av Elsas
bröder höll på sin rätt i trafiken och 1992
blev han ihjälkörd på sin cykel vid väg 111.

Elsa föddes som Elsa Cecilia Hansson den
1 juni 1914 och växte upp i Smedstorp, på
gården Smedstorp no 2, mellan Brunnby
och Nyhamnsläge. Alldeles i närheten, ute
vid vägen, låg Cederbergs affär. Här växte
hon upp tillsammans med sin mor Thora,
far John och fyra yngre bröder. Även Elsas
mormor och morfar bodde på gården. Den
bestod av 37 tunnland och var ett blandjordbruk som familjen brukade för egen del.
– Trettiosju tunnland låter inte mycket, men
det gick att överleva på även för en stor familj,
säger Elsa. Gården fanns i släkten under
cirka 180 år, fram till år 2000.
I år fyllde Elsa 97 år och de senaste 79
åren har hon bott i Strandbaden utmed
huvudgatan – den gata som idag kallas väg
111. En gata som Elsa minns var kantad med
oxelträd en gång i tiden, tills man i bilismens och hastighetsiverns namn tvunget
skulle bredda vägen och de togs bort.
Elsa gick i småskolan i Smedstorp men
när hon blev äldre traskade hon ända till
Bräcke för att gå i skola där. Varje morgon
skulle korna mjölkas innan hon kunde bege
sig av. På vintrarna var det extra besvärligt
och kallt att ta sig till skolan, vägen gick på
oplogade vägar över Zackows ägor, oftast
hade man bara tofflor på fötterna.
Elsas far ansåg att hon behövdes bättre
på gården och därför blev det bara sex
år i skolan. Tidigt fick äldsta brodern ta
över gården eftersom fadern dog redan
1930, endast 44 år gammal i sviterna av
bland annat diabetes. Men även spanska
sjukan skördade liv. På 1920-talet dog Elsas
blivande mans far i denna pandemi som
mellan mars 1918 och juni 1920 skördade
50-100 miljoner människoliv runt jorden.
År 1932 vid 18 års ålder gifte sig Elsa i
Brunnby kyrka med Hugo Bogren och de
bosatte sig i Strandbaden. Elsa och Hugo
fick två barn tillsammans, Leif och Gun. Leif
har haft elfirma här i Strandbaden och har
varit en eldsjäl i byn under många år.
I början av 1930-talet började Elsa arbeta
på andra gårdar bl a hos familjerna Cronberg och Engströms här i Strandbaden.
På 1950-talet arbetade hon på Länssjukhemmet Margreteberg, då handlade det
mest om köksarbete. Ibland hände det att
hon fick hjälpa vaktmästaren ”Svarte Valfrid”
att bära ut de döda till likboden. Likboden
finns kvar än idag (om än med annat
användningsområde!).

I samband med uppförandet av det nya
huset och innan alla väggarna var färdiga
flyttade framlidne Nils Perssons stora Amerikakoffert upp på vinden. Fylld av minnen
från Nils åtta år ”over there” i sin ungdoms
dagar. Efter hemkomsten till Sverige hade
Nils arbetat som fyrvaktare på Svinbådan
i Viken. När huset var färdigbyggt 1986
byggdes vindsluckan alldeles för liten för
att kofferten ska kunna lämna vinden den
vägen. Elsa skrattar och konstaterar att den
nog får vara kvar till nästa ägare av huset.

Dottern Gun, Elsa själv, hennes mor Thora och
mormodern Rosalie. Foto: Privat

Elsa har även arbetat på Arnbergs korsettfabrik. Inledningsvis arbetade hon hemifrån med att sy och putsa arbeten som
levererades hem till henne, men hon var
även anställd i fabriken där hon bland annat
skar morgonrockar. På den tiden hade
fabriken över 600 anställda och byggnaden
låg mitt i Höganäs, på samma plats där ICA
Kvantum fanns till för lite sedan.
Arnbergs Korsettfabriks glansdagar
var emellertid över i slutet på 1960-talet.
I och med den billiga nylonstrumpans
intåg behövde ingen snörliv, korsetter och
gördlar längre – företaget gick nästan i konkurs men såldes strax innan och verksamheten flyttade till Åbo i Finland. Elsa blev
därför hemmafru. Nio år tidigare hade Elsa
och Hugo gått skilda vägar och efter skilsmässan flyttade Elsa ihop med Nils Persson
på Kullagatan 194, samma adress där hon
fortfarande bor. Nils gick bort redan 1970.
1985 blev emellertid det gamla huset
påkört av grisabilen. Lastbilens häftiga
kraft flyttade huset hela 10 centimeter. En
fönsterbräda i köket for som en projektil
genom rummet och exploderade. Det var
rena turen att ingen människa skadades.
Föraren smet från olycksplatsen och om
han var nykter eller ej vid olyckstillfället
blev aldrig klarlagt. Hela huset fick rivas kort
därefter och 1986 stod det nya huset färdigt
för inflyttning. Vid ett annat tillfälle voltade
en bil rakt in i trädgården, inte heller den
gången kom någon till skada men trädgården fick saneras på alla läckande vätskor.

I sin ungdom gick Elsa ofta och gärna och
dansade på Tjörröds Tivoli som hade dansbana och låg på Väsby Fäladsväg. Dansbiljetterna kostade 25 öre styck på den tiden.
Elsa berättar att hon antingen gick eller
cyklade vart hon än skulle förr. Till exempel
när sjukkassans filial i Strandbaden flyttade
till Väsby cyklade Elsa till Väsby en gång i
månaden för att betala sjukkasseavgiften. I
Strandbaden fanns förr många affärer bland
annat bageri och slaktare. Även om Elsa inte
beger sig utanför huset nuförtiden så tycker
hon det hade varit bra om det hade funnits
småbutiker i Strandbaden även idag.
1961 fick Strandbaden kommunalt vatten
och avlopp och i slutet på 1960-talet och
början av 1970-talet förvandlades grusvägarna till asfalterade gator och Strandbaden
fick gatubelysning. Under de lite varmare
årstiderna sitter Elsa gärna på sin veranda
bland sina ståtliga pelargonier och betraktar
fordonen på Kullagatan. Hon störs inte av
trafiken utan tycker om när det händer lite
runt omkring henne. Det händer även att
hon räknar antalet bilar som passerar.
Idag finns ingen av dem kvar som Elsa
lärde känna när hon flyttade till Strandbaden. Elsa förlorade nyligen sin nära vän
Bore Bodelsson som gick bort tidigare i år.
– Det känns tomt men jag har både min son,
svärdotter och barnbarn i Strandbaden, säger
Elsa nöjt och berättar att sonen Leif och
hans fru Doris hjälper henne med alla inköp.
Men laga mat det gör hon fortfarande själv.
Förr, när barnen fortfarande bodde hemma,
brukade Elsa salta ner så mycket som 100
kilo sill per år. Hemligheten till ett långt och
friskt liv är, enligt Elsa, att äta mycket fisk, i
alla dess former.
Invervju och text
Pernilla Myrefelt & Adrian Wallenholm
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Klimatförändringar

Effekterna av klimatförändringar för Strandbaden

Foto: Adrian Wallenholm

Klimatförändringar, erosion och översvämningar är naturliga företeelser som
alltid har, och alltid kommer att existera. Mycket tyder dock på att klimatförändringarna påskyndas till följd av
mänsklig aktivitet. Med anledning av
detta har Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs påbörjat ett arbete
med att kartlägga vilka konsekvenser
klimatförändringarna kommer att innebära för kommunen samt hur kommunen på bästa sätt kan anpassa sig.
2007 publicerade FN:s klimatpanel IPCC
sin fjärde klimatrapport. Rapporten konstaterar att jordens medeltemperatur har
stigit med 0,74 grader under de senaste 100
åren, och sedan 1950-talet och framåt har
temperaturen ökat dubbelt så snabbt jämfört med perioden i sin helhet. Majoriteten
av dagens forskare är överens om att detta
till stor del är en följd av människans ökade
utsläpp av växthusgaser. Hur mycket klimatet kommer att förändras i framtiden
beror till stor del på hur mycket växthusgaser vi kommer att släppa ut i framtiden.
Klimatförändringarna kommer att
påverka Höganäs på många olika sätt.
Framförallt handlar det om mer vatten och
stigande årsmedeltemperatur. SMHI räknar
16

• 15 cm fram till år 2035
• 26 cm fram till år 2050
• 89 cm fram till år 2100

med att medeltemperaturen i Skåne
kommer att öka 4-5°C fram till 2100. Till
följd av detta kommer årsnederbörden i
södra Sverige öka med 10-20 %.
Stigande havsnivå
Stigande medeltemperatur leder till att 
landisarna smälter snabbare än de byggs
på. Uppvärmning av haven gör dessutom
att vattnet expanderar, vilket är det som
bidrar till att havet stiger mest. Havsnivån
förväntas stiga upp till 1 meter de kommande 100 åren. Effekterna av klimatförändringarna kommer att ha lokala variationer och medelvattenståndet i norra
Öresund förväntas stiga:
Medelvatten

Högvatten med återkomsttid 100 år

För att beräkna framtida extrema händelser längs med kusten måste man även
ta hänsyn till vattenstånd med 100-års
återkomst, vinduppstuvning, dynamisk
vinduppstuvning och vågor (se tabell nr.1).
Vid en extrem händelse skulle vattenståndet i norra Öresund kunna vara:
• 252 cm år 2010
• 262 cm år 2035
• 273 cm år 2050
• 336 cm år 2100
Vinduppstuvning

Dynamisk vinduppstuvning

Vågor

400
350
+45

300

Havsnivå i RH2000 (cm)

Vi hörde talas om en artikel i Nyhamnsbladet, där konsekvenserna av framtida vattennivåer visades på ett pedagogiskt sätt för Nyhamnsläges del.
Därför bad vi författaren om att få en
motsvarande artikel om konsekvenserna för Strandbaden. Intressant!
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Tabell 1 visar riktvärden för havsnivåhöjning i Höganäs i RH2000. Baserat på SMHI:s bedömning
av lämplig övre gräns (+1 meter fram till 2100) och vattennivå med 100 års återkomsttid.
Källa: PM-Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg, DHI 2010.

Karta 1
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Teckenförklaring
-1 - 0
0 - 0,5
0,5 - 1
1 - 1,5
1,5 - 2
2 - 2,5
2,5 - 3
3 - 3,5
© Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2011-12
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Utifrån dessa dimensionerande nivåer
har en terrängmodell för nivåerna +2,5 och
+3,5 meter tagits fram. Modellen är
baserad på höjddata från Lantmäteriets
laserskanning och indikerar var det finns
låglänta områden och inte hur vattnet faktiskt tar sig fram. Den tar inte hänsyn till
nederbörd, grundvatten, kuvertering eller
flöden i vattendrag. Effekterna om dessa
aspekter sammanvägs kan bli betydligt
större än de som redovisas här och är något
som behöver utredas vidare.
Karta nr. 1 ger en indikation för hur
Strandbaden skulle kunna översvämmas
vid extremt havsvattenstånd. Extrema
havsvattenstånd är emellertid mycket
ovanliga och varar vanligtvis mycket korta
perioder.
Vid +2,5 meter, som vid ogynnsamma
förhållanden skulle kunna uppstå redan
idag, är det inga privata tomter i Strandbaden som översvämmas. Det som översvämmas är stranden och Kullens havsbad.
Om havet stiger till +3,5 meter påverkas
Strandbaden betydligt mer. Den norra
delen av orten klarar sig förhållandevis bra.
På sina ställen når vattnet upp till tomtgränsen men det är ingen bebyggelse som
hotas. Södra Strandbaden drabbas hårdare
då det är ett antal byggnader som hotar att
översvämmas.
Kustreservatet Kullens Havsbad kommer
att drabbas hårt av klimatförändringarna.
Det tål tillfällig översvämning men inte att
ställas under vatten permanent. För att
floran skall kunna följa en eventuell höjd
havsnivå måste förhållande i bakomliggande områden vara likadana. Det stora
inslaget av steniga strandvallar, dvs. Litorinavallen, kan utgöra ett fysiskt hinder och
är dessutom inte låglänt.

Karta 2

Teckenförklaring
Erosion
Oförändrat
Påbyggnad
© Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2011-11
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Erosion
De naturliga faktorer som påverkar erosionen längs kuster, kan förändras och förstärkas på grund av klimatförändringarna,
då vattennivåer, vågor och vindar är direkt
kopplade till klimatförändringarna. Förändringar i vattennivån, vågor och vindar
påverkar också successivt topografi, batymetri och morfologi. Beroende på hur de
tre förstnämnda förändras kan det i framtiden uppstå erosion på områden som idag
är opåverkade.
När medelvattenytan stiger till en konstant högre nivå innebär det att vattnet når
tidigare opåverkade strandområden. En
höjd medelvattennivå innebär också att
grund och rev kommer att ligga djupare
vilket gör att vågorna bryts närmare
stranden än vid nuvarande situation. Kraftfullare vågor kommer då att nå strandplanet.
Förändringar av kraftiga vindar och
stormar till följd av klimatförändringarna är
inte helt klarlagda ännu. Det är därför svårt
att dra några slutsatser kring framtida erosion. Om vindförhållandena förblir oföränd18

rade de kommande 100 åren kan man anta
att erosionen kommer fortsätta i de
områden som är drabbade idag. Vid förändrade vind- och stormförhållandena kan
även erosionsprocesserna förändras.
Karta nr.2 redovisar en översiktlig inventering och analys av hur kusten tidigare har
eroderat. Underlag har varit flygfoton från
1940 och 2010, den georefererade och inritade strandlinjen från den ekonomiska
kartan 1917, jordartskarta samt observationer på plats 20-50 år bakåt i tiden. Det är
viktigt att poängtera att analysen är schematisk och bygger på antaganden.
Kusten utanför Strandbaden består
främst av jordarten med fraktionerna grus
och sand. Av dessa är sand den finaste och
därmed mest erosionsbenägna. Om man
ser till ett längre perspektiv är erosionen i
kommunen måttlig. Generellt kan man
säga att strandlinjen på de flesta ställen är
intakt. Det som eroderar är de finare materialen vilket har resulterat i att delar av

strandsträckan har blivit stenigare och grusigare. Massorna med det fina materialet
har inte försvunnit utan har omdisponerats
genom kustparallell sandtransport. Vilket
gör att man på sina ställen har en ganska
kraftig påbyggnad. På vissa högre belägna
områden har vegetation och annat material
eroderats bort vilket bitvis har gjort strandbrinker och dyner bredare.
Kajsa Rue, kajsa.rue@hoganas.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Höganäs Kommun
Vi tackar så mycket för en spännande
och lärorik artikel om hur Strandbadens geografi kan förändras de närmaste 100 åren.
Om du gör några särskilda observationer med vattennivåer och erosion
i Strandbaden får du gärna kontakta
Kajsa och lämna information.
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Nyheter i repris: Populär 75 åring
Strandbadens väktare jubilerar
Ur Skånska Socialdemokraten 14 oktober 1932
En i kullabygden välkänd person, skogvaktaren Anders Knutsson i Strandbaden, fyller i
dag 75 år. Han är född i Strövelstorp, men kom redan vid ett års ålder till Brunnby
kommun, där hans fader vid denna tid övertog ett litet lantställe i Strandbaden.
Nu får vi en intressant skilding av en
tidigare ”känd” Strandbadenbo och hurområdet som senare skulle bli Strandbaden såg ut innan det bodde någon
här. Med den ursprungliga Strandbadsskogen menas området som sträcker sig
från Örestrand ända till Nyhamnsläge
vid Stora Skärsvägen.
Stort tack (igen!) till Pelle Cederberg i
Nyhamnsläge för att han hade detta i
sina gömmor och ville dela med sig till
oss här i Strandbaden. För det är väl
ingen annan som sitter och trycker på
intressanta tidningsurklipp? Hör gärna
av er i så fall. /Redaktionen
Knutsson kan se tillbaka på ett arbetsfyllt
och strävsamt liv. Han var icke mera än sju
år gammal, när han kom ut i förvärvsarbete
vid jordbruket. Men han har varit med om
många slags tungt arbete i sin dag. I unga
år var han bland dem som utförde sillfisket
och försågo hela kullatrakten med sill.
Detta arbete hörde på den tiden icke till de
lättaste, och den som gav sig i strid med de
svårigheter, som voro förknippade med
detta arbete, fick inte vara vek eller
ömtålig. Och detta har aldrig heller Anders
Knutsson varit. Han har varit en karl som
både velat och kunnat taga ett tag. Han
innehade sedan i ett tiotal år Nyhamns
gamla bryggeri. För fyrtio år sedan övertog
han det lilla torpet efter sin fader, och där
har han strävat ända tills för fem år sedan,
då han överlämnade det till en son.
Det har ingalunda varit lätt att försörja
en stor familj på det lilla torpet. Knutsson
har haft tolv barn, och trots träget arbete
har det väl icke varit möjligt att alltid hålla
fattigdomen borta. Den gamle hedervärde
skogvaktaren har emellertid icke hört till

dem, som hänga med huvudet när svårigheterna ha anmält sig. I såväl med- som
motgång såg han ljust på tillvaron. År 1917
miste han genom olyckshändelse den ena
handen. Ett svårt slag var det naturligtvis
för den som så väl var i behov av sina
armars arbete. Men icke ens detta satte ner
det goda humöret och den drivande optimismen.
För bygdens folk är emellertid Anders
Knutsson mest känd som skogvaktare vid
den skog som numera är vallfartsort, den
nuvarande Strandbadsskogen. I 22 år har
han, vid sidan om skötseln av torpet, varit
en trogen väktare av denna skog. Ingen
som under dessa år gjort ett besök i skogen
har kunnat undgå att stifta bekantskap
med den ordningsfulle men alltid humane
skogvaktaren. Denna skog har varit Anders
Knutssons skötebarn.

Professionell behandling i lantlig miljö
Ansluten till Region Skåne
Högkostnadskort och frikort gäller
Även kvällsmottagning

När Skånska Social-Demokraten i anledning av jubileet har ett samtal med den
gamle skogvaktaren, för han också helt
naturligt samtalet in på den nu moderna
badorten.
– När jag började som skogvaktare, säger
Knutsson, och därmed började göra mina
dagliga inspektionsturer i skogen, var den så
tät, att den var nästan ogenomtränglig. Den
var då nästan ett enda stort kaninbo. Kaniner
och harar sprungo härs och tvärs framför fötterna på skogsvandraren. De som på den
tiden besökte skogen voro där i regel för att
”röva” kaninbon. Skogen var i övrigt en ödemark. Och nog trodde jag att den i alla tider
skulle komma att förbli en sådan.
År 1909 uppfördes det första huset vid
skogen. Det var Norrehus, den alltjämt
vackra villan vid skogsranden. Ett år senare
kom järnvägen och därmed började
omändringen. Det kunde vid denna tidpunkt ibland hända att ett 25-tal personer
kom till stranden där och badade. Detta var
alldeles enastående då.
1911 byggdes hotell Strandbaden och
det började till och med komma utlänningar, framför allt tyskar. Men i huvudsak
var det traktens bönder som togo nytta av
den härliga badstranden. Det var annat på
den tiden än det är nu, säger Knutsson. Då
var det inget fjäsk. Jag minns en gång, när
en bonde från Bunnby en söndag kom
körande med barn och blomma för att
bada. Man lade kläderna i vagnen och det
togs familjebad. På den tiden tänkte man
minsann inte på några baddräkter. Det gick
i regel bra ändå, och det hade det antagligen gjort denna gången också, om inte
hästen haft så bråttom att komma hem.
När familjen lögade sig i sjön började nämligen hästen springa hemåt. Och kläderna
lågo ju i vagnen! Bonden måste springa i
bara mässingen ända upp till Nyrup, där
han fick tag i hästen – och kläderna.
När det hade blivit järnväg och hotell, så
började byggnadsverksamheten på allvar,
och sedan har det blivit vad det nu är, en
modern badort. Nu finnes det två hotell,
och en söndagseftermiddag om sommaren
ser stranden ut som en myrstack. Tusentals
personer från både när och fjärran samlas
då vid den vackra badstranden. Jag skulle
inte kunnat drömma om, att den ödsliga
planteringen skulle så förändras, säger vår
sagesman.
Allt är som sagt förändrat. Men den
gamle skogvaktaren är kvar där och han är
alltjämt den samme. Lika human och
språksam som han alltid varit. Under sin
mångåriga skogvaktartjänst har Knutsson
skaffat sig många vänner, som högt skatta
och värdera den gamle trotjänaren.
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Bästa elavtalsmedlem!
Nu har de nya elområdena i Sverige börjat
med start 2011-11-01. Detta skrev vi om i
informationsbladet som skickades ut tillsammans med elavtalet i oktober 2010.
För november 2011 innebar detta ett
pristillägg/kWh på c:a 7,25 öre inkl. moms
för oss boende i elområde 4. Framöver kan
det bli så att priset under vinterprioden kan
bli något högre men att det under åretförmodligen jämnar ut sig till en nivå runt
eventuellt 4-5 öre, om inget oförutsätt
händer med vädret, enligt vår elleverantör.
Är du mer intresserad av detta kan du
läsa mer på Svenska Kraftnäts hemsida:
www.svk.se och www.nordpoolspot.com
visar prisutvecklingen i Sveriges fyra elområden dag för dag.

Baksidan
Om midsommarfirandet 2011
Den 24 juni vaknade min familj till en härlig
dag! Midsommar skulle firas och vi hoppades att det skulle bli fint väder eller
åtminstone uppehåll under dagen. De
senaste 10 åren har vi firat midsommar i
Strandbaden på vårt traditionella sätt. Det
skulle ske i år också. Blomstervagnen
avgick kl. 9 på morgonen från Lärkängen,
Svenn, vår trogna chaufför åkte iväg med
många barn i släpet för att plocka
blommor, kvistar och löv. Det är en otrolig
syn varje år att se stången finklädd i
blommor och blader!
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Hur går man med?
Över hälften av Strandbadens hushåll är nu
medlemmar i byaföreningen. 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 välkommen att kontakta någon i styrelsen den
vanliga vägen. Se kontaktinformation på
sidan 5 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 som ny medlem i formuläret på hemsidan, räcker det med ditt
namn på avin. Med detta nummer följer
också en avi med som du kan använda.

Jan Jurkiewicz

Kulturpris till Strandbadenbo
Region Skånes kulturpris gick i år till fotografen Gerry Johansson i Strandbaden.
Region Skånes kulturpris delas ut årligen
och ges för ”insatser av bestående värde”.
Pristagaren eller insatsen ska ha anknytning till Skåne. Region Skånes motivering
lyder: ”Region Skånes val av kulturpristagare
2011 sätter fokus på Skåne som konstregion
och på ett fotografiskt konstnärskap som
med försåtlig enkelhet ger perspektiv på
människan genom fragment av hennes miljöer. Med mästerligt spårsinne och blick för
det absurda rör sig årets pristagare genom
stad och land. Ur det till synes övergivna
smyger sig berättelser om mänslig närvaro
fram, och i både Kvidinge och Ulan Bator
vidgas ramarna för vårt skönhetsbegrepp”.
Mer på: www.gerryjohansson.com

Kommande årsmöte 2012
Kommande årsmöte i Strandbadens Byaförening kommer i sedvanlig ordning att
hållas på Örestrand. Datum och tid blir
ondagen den 11 april klockan 19.00.
Kallelse och årsmöteshandlingar kommer
att finnas tillgängliga senast 3 veckor före
mötet. Eventuella motioner till årsmötet
ber vi att få in så fort som möjligt.
Välkommen!

Senare på dagen var det dags för sång
och musik med egen fikakorg. I det underbara vädret var det roligt att skutta
omkring och dansa till vår egen gitarrist
och sångledare, Stina. Lekarna uppskattades av barnen och ungdomarna och det
var flera stora lag som i år tävlade om vem
som är den bästa stövelkastaren, eller vem
som klarar av att hoppa i säck utan att
ramla. Många skratt hördes! Godisregnet
på slutet är en given succé och det uppskattas alltid av alla. Brännbollsturneringen
som brukar locka även många vuxna var
välbesökt i år också och det vinnande laget
fick ta del av applåder och godis.
Tack till alla som bidrar – särskilt tack till
trädgårdsmästeriet som varje år lånar ut
sitt släp, till Svenn som kör blomstervagnen
och till Stina som är en hejare på att få med
alla på dans, sång och lek.
Vill du uppleva det bästa av svenskt midsommarfirande med fina traditioner,
många skratt och mycket glädje, dans,
sång och lekar - kom till Lärkans midsommarfirande i Strandbaden även nästa år!
Livia Deak Jönsson

BYGG&INREDNING
Ole Björklund

Din byggare i Strandbaden
Reparationer — Tillbyggnader — Ombyggnader — Finsnickeri

Telefon 042-342687 & 0703-342687 E-post ole@olebjorklund.se
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Intresseanmälan för fiber
Du kan skicka in en intresseanmälan för
stadsnätet på föreningens hemsida. Vi för
register över alla som anmält sig. Din intresseanmälan är alltså inte bindande på något
sätt. Om du vet med dig att du skickat in en
gång behöver du inte göra det igen. Vi förmedlar listorna vidare till Höganäs Energi
på kontinuerlig basis.
På: www.strandbaden.info/stadsnatet

ALLT INOM GLASARBETEN
Bilglas - Plexiglas - Tavelinramning
Glasreparationer - Isolerglas - Solﬁlm
Spegelglas - Stöldskyddsmärkning
Vi är auktoriserade på bilglas och
medlemmar i Glasbranschföreningen.
S:t Andreas väg 6, Höganäs
Telefon 042-34 13 21
simon@glasmastaren.se

