
S�r�n�-B���e�����
INFORMATION FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 

JUNI 2013

Kullamaran 2013
Söndagen 15 september kl 10:00. Loppet 
utgår från Strandbaden och går utmed 
kusten mot Mölle vidare via skogskanten på 
Kullaberg och tillbaka till Strandbaden.

Halvmara
Stafett ca 3x7 km
Motionslopp 5 km
Barnlopp

Arrangör är Örestrand i samarbete med 
Friskis & Svettis Höganäs.

www.kullamaran.se

Sommarprogram på Örestrand

Midsommarafton
Från kl 12:00 serveras sillbuffé.
Kl 15:00 ca-17:00. Dans kring stången med 
barnkul. Därefter finns det möjlighet att köpa 
kaffe/te och något ätbart till.
Kl 19:00. Konsert med Johan Sandberg och 
Joachim Olsson.

Kulturvecka 1-7 juli
Tema: Mat i kulturen och kultur i maten!
Kontakta Örestrand för information. Tel 
042-34 00 76.

Golfvecka 4-10 augusti
Spel på olika banor under trivsamma former 
samt en härlig gemenskap kvällstid.

Strandbaden 
i sommar

Tallbackens Tennisklubb
Tre fina grusbanor. Kuponger kan köpas på 
Örestrand, ICA-Skeppet och vid bemanning i 
klubbstugan.

Tennisskola vecka 26 under ledning av Mirja 
Wallmark och vecka 27-29 under ledning av 
Henric Lantz.

Tallbacken Open vecka 30. Poolspel inne-
bär att alla får spela många matcher. Alla kan 
vara med.

www.tallbackentk.se

Strandbadens bästa
Strandbadens 
Byaförening är 
en religiöst och 
partipolitiskt 
obunden, ideell 
förening med 
Strandbadens 
bästa för ögo-
nen. Vi behöver 
ditt stöd och 
medlemskap för 
att fortsätta! 

Du har väl betalt 
medlemsavgiften för 2013?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och 
hushåll. Om du inte redan är medlem går det 
bra att betala in 100 kr på bankgiro 5559-
7306. Skriv gärna in dina medlemsuppgifter 
i formuläret på hemsidan – www.strand-
baden.info – om du inte gjort det tidigare. 

Besök www.strandbaden.info eller kon-
takta någon i styrelsen för mer information 
om vår verksamhet.

Välkomna till Strandbadens Byaförenings 
midsommarfirande år 2013 som  firas tradi-
tionsenligt på Lärkängen i Dannevangs-
området midsommarafton kl 14.00 med 
sång, dans, lekar och godisregn.

Välkomna på Midsommarfest
Dagen inleds med att blomstervagnen 

avgår kl 09.00 från Lärkängen. Kl 10.00 kläs 
stången med blommor och blader. Dagen 
avslutas med brännbollscup på fotbolls-
planen ca kl 16.00.

... att marknadsföra Strandbaden inåt och utåt genom
... att uppdatera medlemmarna med aktuella händelser genom Strand-Bulletinen.

... att byföreningens hemsida hålls levande och utvecklas kontinuerligt.

... att synliggöra och framhäva Strandbaden och Strandbadens näringsliv i all information 
    samt i media.

... att eftersträva utgivning av tidningen Strandbladet.

... 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.

... att stärka inflytandet för de boende genom
... att öka föreningens medlemsantal, vilket stärker föreningens ekonomi och 
 handlingskraft.

... att föra en nära dialog med kommunens ledande politiker om Strandbadens 
    utveckling.

... att ha en hög beredskap för att agera för Strandbadens bästa vid nyuppkomna 
 situationer eller frågeställningar.

Strandbadens Byaförening ska arbeta för...

Höstagillet 10 augusti
11:00. Loppmarknaden öppnar.
12:00 Auktion.
11:30-14:00. Lunchservering.
Kaffe/te med våfflor samt ostkaka med 
kaffe/te serveras.
”Hanverkstält” i hotellets strandrum med 
lappteknik, tovning m m.

Onsdagsmacka med musik
Varje onsdag kl 19:00 till och med vecka 32 
kan man äta en macka och lyssna till musik 
av olika slag i en härlig miljö.

Morgonbön onsdag och fredag kl 08:00.
Aftonandakt tisdag och torsdag kl 21:00.
Gudstjänst söndag kl 10:00.

www.orestrand.se 

Lyckad strandrensning
Vid årets strandrensning längs med kusten 
mellan Margreteberg och Stora Skärsvägen 
fanns det inte lika mycket skräp att plocka 
som förra året. Det som dock allt fanns togs 
om hand av ett 20-tal små och stora miljö-
hjältar som avslutade rensningen med korv-
grillning vid Örestrand i strålande solsken. 

Den 1 juni fick Kullaleden sitt bevis på att den 
uppfyller alla de kriterier som ställs av Euro-
peiska vandrarförbundet. Kraven innebär att 
man ska ha tydliga skyltar, kultur- och natur-
upplevelser, varierande landskap, god tillgäng-
lighet med kollektivtrafik samt service med mat 
och boende.

www.kullaleden.se

Kullaleden invigd
Av 20 byaföreningar inom Höganäs kommun 
är 19 för ett liknande avtal som bland andra 
Strandbadens Byaförening har med Dala-
Kraft idag. Vikens Kultur & Byaförening 
avser att fortsätta med Öresundskraft och 
en form av pool-avtal, uppger föreningens 
ordförande. 
– Läget angående kommande el-avtal är just 
nu att vi tar in priser med några dagars mel-
lanrum för att se vilken lägstanivå vi kan 
komma till. El-börsen har ju en tendens att 
snabbt gå upp och ner, säger Jan Jurkiewicz 
från Strandbadens Byaförening som sam-
ordnar upphandlingen för föreningarna. En 
förhoppning är att vi landar på en bra pris-
nivå inom kort, så vi får klart med ett avtal 
före sommaren, säger han.

Kommande el-avtal, liksom det gamla, 
gäller endast medlemmar i Strandbadens 
Byaförening och om medlemsavgiften 
betalas för avtalets tidsperiod om tre år, alltså 
för 2014-2016, samt innan 2013 års utgång. 
Mer information kommer att delas ut i brev-
lådorna samt finnas på byaföreningens hem-
sida, www.strandbaden.info.

Nytt el-avtal på gång

Vid byaföreningens årsmöte berättade 
Lisbeth Löfgren om sin roll som teater-
ombud. Medlemmar i byaföreningen kan 
köpa kraftfullt rabatterade teaterbiljetter om 
bokning sker via Lisbeth.
– Välkomna att boka biljetter via mig och 
min mailadress till Helsingborgs stadstea-
ters föreställningar, till mycket förmånliga 
priser! I mailet anger du vilken föreställning, 
dag, antal platser samt önskemål om var i 
salongen du vill sitta. Jag återkopplar via 
mail till er så att ni får de uppgifter ni 
behöver för att hämta biljetterna i teater-
kassan. 

Med hopp om en trevlig teaterhöst! 
Lisbeth Löfgren 
E-post: 2lilovi@gmail.com

Priser:
Storan: 140 kr (ord pris 220 kr)
Lillan: 120 kr (ord pris 200 kr)

www.helsingborgsstadsteater.se

Billiga 
teaterbiljetter

Händer på Margreteberg
Margretebergs Vandrarhem lockar med 
flera aktiviteter under sommaren. 

Varje lördag från kl 19 är det trubadur-
afton, öppen scen samt texmex-buffé. 

I juli är det loppis varje söndag. Boka bord 
på tel 33 17 00.

Puben är öppen kl 14-23 alla dagar hela 
sommaren och lockar med 20 olika fina 
ölsorter.

www.hoganasvandrarhem.com



Lasses diversehandel på Kullagatan 153 (nuvarande Rosa Huset) byggs till 1960. Bilden till vänster 
från Höganäs kommuns bildarkiv.

Köpman Alf Olsson 21 maj 1975 i sin nyinrättade 
livsmedelsaffär Öppet. Bild från Höganäs kom-
muns bildarkiv.

Öppet på Kullagatan 222 öppnade 23 maj 1975 
mitt emot gamla stationen. Här ses inneha-
varna Alf och Elsa Olsson med sonen Hans-Erik. 
Bild från Höganäs kommuns bildarkiv.

Detalj från vykort. Fotot taget efter Mölle-
banans nedläggning 1963.

Detalj från vykort 1958. Foto: A/B Flygtrafik.

Detalj från vykort. Årtal okänt. Foto:  Liljeqvist, 
A/B Flygtrafik.

Bilder från förr

Från och med byaföreningens årsmöte på 
Örestrand den 17 april 2013 består fören-
ingens styrelse och övriga funktionärer av 
följande personer:

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

Vice ordförande
Jan Jurkiewicz, Triftvägen 7
Tel 042-331665, Mob 070-554 38 91
E-post jj@egecarpet.com

Kassör 
Monica Berg, Skanörgatan 7
Tel 042-34 37 28, Mob 070-534 37 49
E-post monica.sigurd@hotmail.com

På byavandring med Höganäs kommun

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

Ledamot
Anna Erhagen, Norra Skogsvägen 26
Tel 042-34 35 40, Mobil 070-777 21 72
E-post annaerhagen@hotmail.com

Ledamot
Magnus Gertsson, Jacoby väg 5B
Mob 070-410 76 00
E-post 1976gertsson@gmail.com

Ledamot
Carl Hellberg, Fjällbackagatan 12
Tel 042-34 40 01, Mob 070-654 40 01
E-post carl_r.hellberg@ism.lu.se

Styrelsen i Strandbadens Byaförening
Valberedning
Livia Deak Jönsson, Dannevangsvägen 22
Tel 042-12 96 34, Mob 0727-15 55 30
E-post livia.deak.jonsson@gmail.com

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

Revisorer
Maria Edesgård, Storaskärsvägen 4
Tel 042-33 22 21
E-post edesgard@hotmail.com

Anna Dahlberg, Krapperupsvägen 41
Tel 042-34 53 81, Mob 070-496 82 46
E-post majagraddnos8@hotmail.com

Arbetsgrupper

Strandgrupp (ansvarig)
Karl Nilsson, Drivhusvägen 4
Tel 042-343638, Mob 0722-196084
E-post puffinus@live.se

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

Teaterombud
Lisbeth Löfgren
E-post 2lilovi@gmail.com

Trafikfrågor
Styrelsen

I Höganäs kommuns bildarkiv finns 
bilder från Höganäs och Kullabygden. 
De tidigaste bilderna är från sekel-
skiftet 1900.

I arkivet finns ett sjuttiotal bilder med 
anknytning till Strandbaden. Vi har lånat en 
bild från Lasses diversehandel samt två 
bilder som visar Öppet-butiken och BP-
macken. Mackens utveckling går att följa på 
några vykort med flygfoton. 

Nu efterlyser vi mer information om affä-
rerna och macken i Strandbaden. Vet du mer 
eller har du gamla foton är du välkommen 
att höra av dig till:
Ragnar Falck, tel 33 33 75
ragnar.falck@falcks.eu.

Länk till kommunens bildarkiv:
www.hoganas.se/bildarkiv

Den 20 maj var det dags för Strand-
badens Byaförening att genomföra 
den årliga byavandringen tillsam-
mans med politiker och tjänstemän 
från Höganäs kommun.

Syftet är att byaföreningen ska få tillfälle att 
framföra synpunkter och önskemål om 
skötsel och förbättringar. Från kommunen 
närvarade kommunalrådet Péter Kovács, 
gatuchefen Lennart Andersson och pro-
jektledare Emelie Lindblom. Från Strand-
badens byaförening fanns ordföranden Karl-
Axel Barkentin på plats, tillsammans med 
styrelseledamöterna Anna Erhagen och 
Carl Hellberg.

Strandbadsskogen är ”ovårdad” och svår 
att använda som rekreationsområde. Kom-
munen kommer att bjuda in till en inspek-
tion för att se vad som kan göras i området.

Kulla vindskydd, uteklassrum och grill-
plats. Det har blivit ”skräpigare” på platsen. 
Det är oklart vem som har ansvaret för 
underhåll av Kullaledan. 

Det finns önskemål om sopkärl längs Kulla-
leden. 

Örestrand vill rensa upp bland vresrosorna 

nedanför anläggningen. Då kan Kullaledens 
vandrare passera utan att gå genom cam-
pingen. Kommunens representanter tar med 
sig frågan.
 

Byaföreningen önskar uppgifter om nyin-
flyttade för att kunna hälsa nya Strand-
badenbor välkomna. Emelie Lindblom berät-
tade att kommunen inte har dessa uppgifter.
Välkomstinformationen som skickas ut till 
nyinflyttade i Höganäs kommun hanteras av 
ett externt företag. 

Styrelsen har tidigare framfört önskemål om 
att få sätta upp anslagstavlor på två platser 
i Strandbaden. Lennart Andersson informe-
rade om att byaföreningen och Vägfören-
ingen bör vara överens om dessa place-
ringar. 

Byaföreningen anser att chikanerna på väg 
111 inte fungerar som önskvärt och vill få en 
funktion som sänker hastigheterna och gör 
vägen säkrare. Chikanerna har projekterats 
och betalats av Höganäs kommun, men då 
det är Trafikverkets väg ligger ansvaret hos 
verket. 

Kommunen meddelade att upprustning och 
försköning av Stationstorget flyttas till 
2015. I samband med detta framförs syn-

punkter till Trafikverket om chikaner och pla-
cering av busshållplatser.

Byaföreningen är delaktig i planeringen av 
upprustningen av Margretebergs badplats. 
Arbetet är budgeterat för 2014. Önskemålet 
om belysning längs gång- och cykelvägen 
ska beaktas och frågan om hantering av hus-
bilar tas med i det fortsatta arbetet. 

Byaföreningen vill att en cykelväg öster om 
väg 111 från Nyrupsvägen till Eleshults-
vägen/Fiskvägen anläggs. Péter Kovács 
kommer att föreslå kommunstyrelsen att 
besluta om en utredning.

”Skyltskogen” vid södra infarten till 
Strandbaden är inte särskilt trevlig eller väl-
komnande och gör det svårt för trafikanterna 
att orientera sig. En skyltöversyn pågår i cen-
trala Höganäs och denna kan komma att 
utökas. 

Byaföreningen önskar rastmöbler vid vänd-
plan vid Stora Skärsvägen. Lennart 
Andersson följer upp detta önskemål. 

Byaföreningen önskar ekonomisk hjälp av 
kommunen för möteslokal. Péter Kovács 
menade att det kan vara rimligt att kom-
munen bekostar en del av byaföreningarnas 
kostnader.

Den nya styrelsen samlad en solig kväll nedanför Örestrand. Från vänster Jan Jurkiewicz, Pernilla 
Myrefelt, Anna Erhagen, Monica Berg, Carl Hellberg, Magnus Gertsson och Karl-Axel Barkentin.
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barnkul. Därefter finns det möjlighet att köpa 
kaffe/te och något ätbart till.
Kl 19:00. Konsert med Johan Sandberg och 
Joachim Olsson.

Kulturvecka 1-7 juli
Tema: Mat i kulturen och kultur i maten!
Kontakta Örestrand för information. Tel 
042-34 00 76.

Golfvecka 4-10 augusti
Spel på olika banor under trivsamma former 
samt en härlig gemenskap kvällstid.

Strandbaden 
i sommar

Tallbackens Tennisklubb
Tre fina grusbanor. Kuponger kan köpas på 
Örestrand, ICA-Skeppet och vid bemanning i 
klubbstugan.

Tennisskola vecka 26 under ledning av Mirja 
Wallmark och vecka 27-29 under ledning av 
Henric Lantz.

Tallbacken Open vecka 30. Poolspel inne-
bär att alla får spela många matcher. Alla kan 
vara med.

www.tallbackentk.se

Strandbadens bästa
Strandbadens 
Byaförening är 
en religiöst och 
partipolitiskt 
obunden, ideell 
förening med 
Strandbadens 
bästa för ögo-
nen. Vi behöver 
ditt stöd och 
medlemskap för 
att fortsätta! 

Du har väl betalt 
medlemsavgiften för 2013?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och 
hushåll. Om du inte redan är medlem går det 
bra att betala in 100 kr på bankgiro 5559-
7306. Skriv gärna in dina medlemsuppgifter 
i formuläret på hemsidan – www.strand-
baden.info – om du inte gjort det tidigare. 

Besök www.strandbaden.info eller kon-
takta någon i styrelsen för mer information 
om vår verksamhet.

Välkomna till Strandbadens Byaförenings 
midsommarfirande år 2013 som  firas tradi-
tionsenligt på Lärkängen i Dannevangs-
området midsommarafton kl 14.00 med 
sång, dans, lekar och godisregn.

Välkomna på Midsommarfest
Dagen inleds med att blomstervagnen 

avgår kl 09.00 från Lärkängen. Kl 10.00 kläs 
stången med blommor och blader. Dagen 
avslutas med brännbollscup på fotbolls-
planen ca kl 16.00.

... att marknadsföra Strandbaden inåt och utåt genom
... att uppdatera medlemmarna med aktuella händelser genom Strand-Bulletinen.

... att byföreningens hemsida hålls levande och utvecklas kontinuerligt.

... att synliggöra och framhäva Strandbaden och Strandbadens näringsliv i all information 
    samt i media.

... att eftersträva utgivning av tidningen Strandbladet.

... 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.

... att stärka inflytandet för de boende genom
... att öka föreningens medlemsantal, vilket stärker föreningens ekonomi och 
 handlingskraft.

... att föra en nära dialog med kommunens ledande politiker om Strandbadens 
    utveckling.

... att ha en hög beredskap för att agera för Strandbadens bästa vid nyuppkomna 
 situationer eller frågeställningar.

Strandbadens Byaförening ska arbeta för...

Höstagillet 10 augusti
11:00. Loppmarknaden öppnar.
12:00 Auktion.
11:30-14:00. Lunchservering.
Kaffe/te med våfflor samt ostkaka med 
kaffe/te serveras.
”Hanverkstält” i hotellets strandrum med 
lappteknik, tovning m m.

Onsdagsmacka med musik
Varje onsdag kl 19:00 till och med vecka 32 
kan man äta en macka och lyssna till musik 
av olika slag i en härlig miljö.

Morgonbön onsdag och fredag kl 08:00.
Aftonandakt tisdag och torsdag kl 21:00.
Gudstjänst söndag kl 10:00.

www.orestrand.se 

Lyckad strandrensning
Vid årets strandrensning längs med kusten 
mellan Margreteberg och Stora Skärsvägen 
fanns det inte lika mycket skräp att plocka 
som förra året. Det som dock allt fanns togs 
om hand av ett 20-tal små och stora miljö-
hjältar som avslutade rensningen med korv-
grillning vid Örestrand i strålande solsken. 

Den 1 juni fick Kullaleden sitt bevis på att den 
uppfyller alla de kriterier som ställs av Euro-
peiska vandrarförbundet. Kraven innebär att 
man ska ha tydliga skyltar, kultur- och natur-
upplevelser, varierande landskap, god tillgäng-
lighet med kollektivtrafik samt service med mat 
och boende.

www.kullaleden.se

Kullaleden invigd
Av 20 byaföreningar inom Höganäs kommun 
är 19 för ett liknande avtal som bland andra 
Strandbadens Byaförening har med Dala-
Kraft idag. Vikens Kultur & Byaförening 
avser att fortsätta med Öresundskraft och 
en form av pool-avtal, uppger föreningens 
ordförande. 
– Läget angående kommande el-avtal är just 
nu att vi tar in priser med några dagars mel-
lanrum för att se vilken lägstanivå vi kan 
komma till. El-börsen har ju en tendens att 
snabbt gå upp och ner, säger Jan Jurkiewicz 
från Strandbadens Byaförening som sam-
ordnar upphandlingen för föreningarna. En 
förhoppning är att vi landar på en bra pris-
nivå inom kort, så vi får klart med ett avtal 
före sommaren, säger han.

Kommande el-avtal, liksom det gamla, 
gäller endast medlemmar i Strandbadens 
Byaförening och om medlemsavgiften 
betalas för avtalets tidsperiod om tre år, alltså 
för 2014-2016, samt innan 2013 års utgång. 
Mer information kommer att delas ut i brev-
lådorna samt finnas på byaföreningens hem-
sida, www.strandbaden.info.

Nytt el-avtal på gång

Vid byaföreningens årsmöte berättade 
Lisbeth Löfgren om sin roll som teater-
ombud. Medlemmar i byaföreningen kan 
köpa kraftfullt rabatterade teaterbiljetter om 
bokning sker via Lisbeth.
– Välkomna att boka biljetter via mig och 
min mailadress till Helsingborgs stadstea-
ters föreställningar, till mycket förmånliga 
priser! I mailet anger du vilken föreställning, 
dag, antal platser samt önskemål om var i 
salongen du vill sitta. Jag återkopplar via 
mail till er så att ni får de uppgifter ni 
behöver för att hämta biljetterna i teater-
kassan. 

Med hopp om en trevlig teaterhöst! 
Lisbeth Löfgren 
E-post: 2lilovi@gmail.com

Priser:
Storan: 140 kr (ord pris 220 kr)
Lillan: 120 kr (ord pris 200 kr)

www.helsingborgsstadsteater.se

Billiga 
teaterbiljetter

Händer på Margreteberg
Margretebergs Vandrarhem lockar med 
flera aktiviteter under sommaren. 

Varje lördag från kl 19 är det trubadur-
afton, öppen scen samt texmex-buffé. 

I juli är det loppis varje söndag. Boka bord 
på tel 33 17 00.

Puben är öppen kl 14-23 alla dagar hela 
sommaren och lockar med 20 olika fina 
ölsorter.

www.hoganasvandrarhem.com


