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För här kan du leva exakt det liv du drömt om. Unik natur, med Kullaberg som sträcker sig längs med hela kommunen. 
Omringad av en vacker kustremsa som lockar till både bad, vandring, cykling och många andra friluftsaktiviteter. Och 
ett rikt matutbud med gårdsbutiker och vinodlingar. 

Har du flyttat hit med din familj är det bara att gratulera. Höganäs är en trygg kommun som 2020 blev rankad som 
Skånes bästa skolkommun enligt Lärarförbundet. Här får dina barn en utbildning som gör skillnad på riktigt med fokus 
på hela barnet – hela vägen.

När flyttkaoset har lagt sig kommer du att märka att du har nära till allt som är viktigt. Om du känner för att träna 
finns det ett enormt fritidsutbud där Höganäs Sportcenter i Lerberget är Skånes största sportcenter, med parkourpark, 
skatepark, flera idrottshallar, bad, spa och relax. Och visste du att ingen kommun i Sverige har fler fotbollsplaner per 
invånare än vi? Vi är dessutom Sveriges golfbanetätaste region. 

När du vill ut och utforska din nya kommun har du, oavsett var i Kullabygden du bor, aldrig längre än fem kilometer 
till ett bibliotek. Inne i Höganäs stad finns det mesta som behövs av handel och service med bra parkeringsmöjligheter. 
Ett stenkast från centrum ligger Kvickbadet – vår citybeach med badstrand, brygga, restauranger, kaféer, utomhusgym 
och kallbadsbastu. 

Vi har dessutom bland Sveriges lägsta skatter och inga skulder – och här trivs näringslivet. Cirka 3 000 företag är 
verksamma här och av företagarna själva rankas kommunens företagsklimat bland de bästa kommunerna i landet. 
Har du en spännande affärsidé du vill satsa på uppmuntrar jag dig att satsa. Många kreativa människor lyckas här och 
andelen enmansföretagare är mycket hög.

Kommunen har en spännande tid framför sig. Höganäs ska växa och bli ännu större, men vi kommer att göra det 
förnuftigt. Den speciella småstadscharm som kännetecknar kommunen kommer självklart att finnas kvar. 

 Det är nu dags för dig att bekanta dig med din nya hemkommun på egen hand. Några tips om det som du har 
framför dig får du ta del av i den här tidningen. Annat kommer du upptäcka allt eftersom. Känn dig varmt välkommen 
hit till vårt paradis!

Peter Schölander 
Kommunstyrelsens ordförande 

VÄLKOMMEN TILL 
HÖGANÄS KULLABYGDEN

Tack för att just du har valt att flytta hit! Att bestämma sig för att flytta till en ny kommun är ett stort och 
modigt steg. Jag vill att du som är ny invånare i Höganäs kommun ska känna dig varmt välkommen hit. Du 
har en spännande tid framför dig.
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NJUTBART
Kullaberg, nästan som ett levande väsen. En 

magnet för dig som älskar aktiviteter i säregen 
natur. De charmiga byarna. Shoppingstaden 
Höganäs. Salta bad och läcker mat. Här kan 

alla åldrar verkligen njuta av livets goda. Det har 
ortsbor och besökare vetat länge.

FORMBART
Här snurrar drejskivorna. Här stiger hettan i 

ugnarna. Här frodas förnyelse och tradition. 
Skaparglädje på Keramiskt center, Höganäs 

Museum och hos traktens keramiker. Våga prova 
du också! Tänk att känna leran formas i dina 
händer. Att ta hem ett egentillverkat minne, 
plus något nydesignat och ett legendariskt, 

saltglaserat Höganäskrus.

UNDERBART
Blink i natten från Kullens fyr, fågelsträck som drar 
förbi, gåtfulla grottor och naturum Kullaberg att 

utforska. Kajakpaddling, tumlarsafari, kanske bad i 
det en gång så skandalomsusade Mölle. Magiska 
dagar fyllda av vandring på Kullaleden, golf på 

klassiska banor och cykelturer på Kattegattleden 
med hisnande vyer, idylliska byar, slätt och skog.

ANVÄNDBART
Det är lätt att shoppa loss i Höganäs 

Kullabygden. Småskaligheten är hemligheten. Du 
blir sedd och servad. Butiker med personlig profil 
ofta i ovanliga miljöer, lockar med allt från skor till 
keramik. Botanisera i affärerna i stadens centrum 
och på Handelsplats Höganäs Outlet. Höganäs 

Kullabygden är som gjort för en följ-skyltarna-
biltur eftersom du kan fynda allt från antikt och 

inredning till kläder och mat. 

DELNINGSBART
Du tar med dig minnena från utflykten hem. 
Bilder som du samlat och kan ta fram när du 

längtar tillbaka. Du delar med dig av bilderna 
till dina vänner. Följ oss i våra sociala kanaler
för att fylla på ditt förråd av vackra minnen 

och för att behålla känslan året om.
Instagram: @hoganaskommun, @visithoganas

@jobba_i_hoganaskommun

ÄTBART
Massor av lokalproducerat på Kullamenyerna. 
Vikentomater och traktens andra gårdsbutiker 
och vingårdar. Njut av heta trender såväl som 

det traditionellt skånska. Eller varför inte nygrillat 
på Holy Smoke, kungliga favoriter på Flickorna 
Lundgren och fina hotellmiddagar i Arild och 

Mölle?
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I Höganäs kan du under normala omständig-
heter besöka evenemang, lyssna på musik, dans, 
film, teater eller uppleva spännande möten både 
på och vid sidan av scenen. Här ger Höganäs 
kultur- och fritidschef några tips på hur och var 
du kan finna vardagskultur.

– Vi vill att kulturen ska finnas nära dig, 
säger Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef 
i Höganäs. Höganäs ska bjuda på något varje 
dag, det ger god livskvalitet. Under normala 
omständigheter arrangerar kommunen över 
350 olika arrangemang varje år. 

KONSTEN BOR I HÖGANÄS
I Höganäs finns mycket skaparglädje och kre-
ativitet. Ett trettiotal keramiker, lika många 
bildkonstnärer och många formgivare gör Kul-
labygden till en spännande plats. På Höganäs 
Museum finns omfattande samlingar av både 
traditionell och nutida keramik. I konsthallen 
visas utställningar av hög kvalitet.

På Krapperup arrangeras musik- och ope-
raföreställningar på sommaren och i det gamla 
stallet, som ligger utmed vägen, har Kullens 
Konstförening sin konsthall. Sommartid öppnar 
fler gallerier och inte minst charmiga museer. 
Bland andra Sveriges Cirkusmuseum, Vikens 
Sjöfartsmuseum, Paul Jönska Gården och Kul-
labygdens Lantbruksmuseum i Jonstorp.

EVENEMANGSKALENDER
Alla aktiviteter hittar du på vår hemsida  
www.hoganas.se/kalender eller i den tryckta 
Evenemangskalendern som finns att hämta på 
Höganäs Servicecenter eller biblioteken. För att 
få information om allt som händer så kan du 
prenumerera på kultur- och fritidsförvaltning-
ens nyhetsbrev. Beställ nyhetsbrevet genom att 
skicka e-post till emma.k.nilsson@hoganas.se. 
Nationaldagsfirande i Tivoliparken National-

dagen firas traditionsenligt den 6 juni i Sjöcro-
nas park, i folkmun även kallad Tivoliparken.

Framförallt har Nationaldagen blivit en 
familjefest med aktiviteter för hela familjen. I 
programmet finns något för alla åldrar; Höganäs 
Manskör och Musikkår. Bibliotekets bokbuss, 
Fanborg, barnaktiviteter och underhållning av 
elever från Eric Ruuth Kulturhus. 

Vårt prisbelönade Eric Ruuth Kulturhus 
sjuder av kreativitet, liv och rörelse i musik, dans 
och teater. Eric Ruuth organiserar även verksam-
heten på våra fem fritidsgårdar.

MAT- OCH SOMMARFESTEN
I slutet av juni har de senaste åren Mat- och 
sommarfesten arrangerats i vackra Höganäs ham-
nområde. Festen har fokus på Kullabygdens mat, 
musik och aktiviteter för stora och små.

KULTURNATTEN – HÖGANÄS STÖRSTA 
FOLKFEST
Kulturnatten har blivit en tradition i Höganäs 
och äger rum tredje lördagen i september varje år. 
Kulturnattens program startar tidig eftermiddag 
och avslutas vid midnatt och programmet spänner 
från musik och sång, till prova-på-aktiviteter. Det 
bjuds på en härlig blandning arrangemang och ett 
myller av folk på gator, i parker, såväl inomhus 
som utomhus. Det är både bred och smal kultur 
för såväl unga som gamla. Det mesta helt gratis!

KULLABYGDEN ÄR SVERIGES 
KERAMIKBYGD!
Vi är stolta över att presentera vårt varumärke 
keramik genom Kullabygdens keramiker, 
Höganäs Keramik, Höganäs Saltglaserat, Höga-
näs Museum och Keramiskt center.

Höganäs keramiska historia är ett drygt 200 
år vindlande nätverk av verkstäder, konstnärer 
och krukmakare. 

KULTUR – VARDAGSNÖJE, 
ÅRET OM!
Som invånare i vår kommun har du ett rikt fritidsutbud och ett varierat kulturutbud alltid 
nära dig – men med anledning av det rådande läget med covid-19 och de restriktioner som  
gäller kring större folksamlingar, väljer vi i år att ställa in eller senarelägga evenemang. Håll 
dig uppdaterad via evenemangskalendern på Höganäs kommuns hemsida.

Välkommen till vår trevliga och moderna mottagning
 belägen mitt i centrala Höganäs.

Vi är ledande i nordvästra Skåne på behandling med laser.

För dig med tandvårdsrädsla 
försöker vi göra besöket hos oss så behagligt som möjligt.

Leg. tdl: Jan Christenson och Martin Navntoft 
Leg. tandhyg: Malin Wildergrip

Höganäs Tandläkargrupp
042-34 04 44
Storgatan 47, 26331 Höganäs
www.hoganastandlakargrupp.se        

VÄLKOMMEN TILL HÖGANÄS 

Vi finns på plats, via telefon, hembesök 
eller digitalt för dig. 
Det finns alltid tid för dig och vi har plats för fler listade. 
Vi har även en vårdcentral i Helsingborg för dig som 
jobbar i Helsingborg samt inne på Väla köpcenter där du 
kan vaccinera dig och ta ditt PCR test inför resa. 

Öppettider: mån–fre 08–16
Alla besök är tidsbokade.  
Ingen drop in under pandemin. 

Du hittar oss på Markavägen 5 vid Tempo.
Tel 042-202470
www.valahalsocenter.se

Varmt välkommen till 
din vårdcentral i Viken

Adam
Allmänspecialist

Giesela
Sjuksköterska

Isabell
Verksamhetschef

Bella
Receptionist

Välkommen 
att lista dig 

hos oss
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Kreativitet finns det gott om i Höganäs. 
Här frodas nytänkande och annorlunda 
idéer och drygt 800 av företagen i kom-
munen är enmansföretag specialiserade 
inom en mängd spännande branscher. 
Det geografiska läget kan vara en nyckel 
till framgång. Inom en timmes restid kan 
tre miljoner potentiella kunder komma 
till Höganäs och Kullabygden. Många 
har också förstått att Höganäs är väl värt 
att investera i och när företagarna själva 
rankar näringslivsklimatet i olika under-
sökningar ligger Höganäs i topp i Sverige 
jämfört med andra kommuner.

VÅGA STARTA EGET
Har du en dröm om att starta eget? Kom-
munen arbetar målmedvetet med ständiga 
förbättringar för att Höganäs ska vara en 
kommun där det är bra att driva företag. 
Det tillkommer cirka 200 nya företag 
varje år. Kommunens näringslivsavdel-
ning tillsammans med samarbetspartners 
som till exempel Nyföretagarcentrum ger 
dig gärna råd när du vill starta eget.

LÄTTARE FÖR FÖRETAGARE
I Höganäs kommun ska det vara lätt att 
starta, driva, utveckla, och etablera företag. 
Företagslotsen finns för att underlätta för 
dig som är företagare. Företagslots innebär 
att du vid ett möte kan träffa flera av kom-
munens handläggare samtidigt och snabbt 
och effektivt reda ut flera frågetecken. När 
det gäller större ärenden, till exempel ny- 
eller ombyggnader eller nyetableringar är 
det oftast många kontakter som behöver 
tas med olika delar av kommunen. Före-
tagslotsen effektiviserar detta både för dig 
som företagare och för kommunen. Boka 
gärna en tid via vår e-tjänst på hemsidan.

NÄTVERKA
4 gånger per år arrangeras stadshusluncher 
för företagare för att ge dig möjlighet att 
knyta nya kontakter. Under tematräffar och 
frukostmöten ges tid för nätverkande. Vill 
du starta ett nytt företag, veta mer om vår 
Företagslots, utveckla ett befintligt företag 
eller veta mer om näringslivet i vår kommun 
så kontakta gärna näringslivsavdelningen. 
Läs mer på www.hoganas.se/foretagare

KREATIV BYGD LOCKAR ENTREPRENÖRER
När du har flyttat till Höganäs kommun har du också flyttat till en kommun med 
många företagsamma människor och cirka 3 000 företag. På Kullahalvön har du 
storstaden inom bekvämt avstånd och samtidigt ett perfekt utgångsläge för att arbeta 
hemifrån tack vare vår bredbandsstrategi. En skön sommardag kanske du hellre job-
bar via en av våra fria surfzoner – på exempelvis Kvickbadet eller på något av våra 
många kontorshotell. 

Åsa Sjöblom, sparrisodlare och en av Höganäs kommuns cirka 3 000 företagare.

V ill du få gratis råd om exempelvis 
elavtal, uppvärm ning, fönster, 

isolering eller solceller? 
Den kommunala energi- och klimat-
rådgivningen ger dig oberoende råd om 
hur du kan minska energianvändningen 
hemma, på företaget eller i föreningen. 
Du når oss via 042-10 50 00.
HELSINGBORG.SE/ENERGIRADGIVNING

 

 
ENERGITIPS
GRATIS

Solceller, fiber, laddstolpar, fjärrvärme och el 
Hos oss får du all energi du behöver

www.nyhamndata.se
www.HELSINGBORG.SE/ENERGIRADGIVNING
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Välkommen till Höganäs Sportcenter, Skånes största rekreationsområde. Hos oss erbjuds en 
mängd olika motionsmöjligheter både inomhus och i kvarteret runt omkring. På Höganäs 
Sportcenter finns något för alla. Här får du sju tips på saker att göra.

7 TIPS PÅ SAKER ATT GÖRA PÅ 
HÖGANÄS SPORTCENTER 

HÖGANÄS BIBLIOTEK

1        SIMMA OCH BADA
 I vår badanläggning finns bassänger för både 

stora och små. Från babyplask för de minsta 
till 25 meters bassänger för simträning, tävling, 
hopp och lek. Vi har även en rehabiliteringsbas-
säng med höj- och sänkbar botten samt lift för 
besökare med funktionshinder. Som badgäst har 
du även tillgång till bubbelpool och ångbastu.

Simhallen är öppen alla dagar i veckan både 
för motionssim och för familjebad. 
 

2 FÖRENINGSLIV
I kvarteret kring Höganäs Sportcenter 

finns ett trettiotal aktiva föreningar. Våra 
sporthallar är lämpade för olika typer av akti-
viteter och skapar möjlighet för många olika 
idrottsverksamheter. I vår utomhusmiljö 
finns även fotbollsanläggning, konstgräs-
planer och friidrottsanläggning. Här finns 
också gymnastik och tennishall, där du har 
möjlighet att boka bana för både padel och 
tennis. Här finns även en brukshundsklubb 
som ligger som i en oas bland björkarna mel-
lan Höganäs Sportcenter och väg 111. Hit är 
du välkommen med din hund för kurser och 
utbildningar. Många föreningar har Höganäs
Sportcenter som utgångspunkt. 

3 UPPLEV SPORT OCH KULTUR 
LÄNGS AKTIVTETSSTRÅKET

Med start på Höganäs Sportcenter jobbar 
Höganäs kommun med ett aktivitetsstråk som
leder fram till Sjöcronas park (Tivoliparken). 
Precis utanför dörrarna till Höganäs Sport-
center hittar du en parkouranläggning och 
några hundra meter norrut en hinderbana som 
utmanar både stora och små. Längs aktivitets-
stråket kommer det att skapas fler, lättillgäng-
liga aktiviteter med blandning av kulturella, 
sportiga, lärorika och interaktiva upplevelser 
som ger dig mervärde i vardagen. 

4 BOWLA 
Inne på Höganäs Sportcenter hittar du 

Höganäs Bowling. Hit är du välkommen att ta
med vänner och familj för en trevlig bowling-
kväll, eller varför inte träna aktivt tillsammans 
med någon av Höganäs bowlingföreningar.

5 TRÄNA PÅ GYM
Höganäs Sportcenter erbjuder ett välutrus-

tat gym till våra besökare. Här kan du träna på 
egen hand, eller tillsammans med dina vänner. 
Som ny på gymmet är du välkommen att boka 
tid för en visning och genomgång av maskinerna. 

BIBLIOTEKET ÄR EN MÖTESPLATS
Biblioteket är en mötesplats för alla. Här möts 
våra invånare för samtal, evenemang, läsning, 
för att använda datorer eller bara koppla av. 
Höganäs Bibliotek är en del av Biblioteken i 
Familjen Helsingborg, vilket innebär att du 
med ditt bibliotekskort har tillgång till alla bib-
lioteken i de 11 kommunerna i Skåne Nord-
väst. Du kan låna, lämna och beställa från alla 
bibliotek. Vår gemensamma hemsida hittar du 
på www.bibliotekfh.se. Prata gärna med oss om 
du har synpunkter, tankar och idéer om verk-
samheten. Det kanske fanns någon aktivitet på 
biblioteket i din gamla hemkommun som vi 
kan ha på Höganäs Bibliotek.

EVENEMANG OCH AKTIVITER
Det händer mycket på Höganäs Bibliotek. 
Vi arrangerar regelbundet föreläsningar, för-
fattaraftnar, musikcaféer, workshops och 
mycket annat. För att få information om 
allt som händer så kan du prenumerera på 
kultur- och fritidsförvaltningens nyhetsbrev. 
Beställ nyhetsbrevet genom att skicka e-post till  
anna.wingardh@hoganas.se.

På Höganäs Bibliotek hittar du vår samling 
med lokalhistoriskt material, Kullasamlingen. 
Här finns dessutom en av Sveriges finaste sam-
lingar av keramikböcker samt den välkända 

trädgårdsprofilen Ulla Molins unika bok- och 
ritsamling. På Vikens Bibliotek finns Bamses 
Läsrum med en stående utställning om Bamse. 
Du kan också titta på Bamsefilmer samt rita 
och spela spel i en Bamseinspirerad miljö.

MERÖPPET I JONSTORP, VIKEN OCH 
LERBERGET
Jonstorp, Viken och Lerberget är meröppna 
Bibliotek. I Viken finns det ett Meröppet 
Bibliotek på Bäckavägen 5 och ett på Viken-
skolan. Vikenskolans bibliotek är ett bibliotek 
vars innehåll är inriktat mot barn och unga. 
Ett meröppet Bibliotek innebär att du kan 
checka in med ditt lånekort även när det inte 
är bemannat. För att registrera dig som använ-
dare kontaktar du respektive bibliotek. Alla 
meröppna bibliotek är öppna 07.00–22.00 
årets alla dagar.

HÖGANÄS BOKBUSS
Håll utkik efter vår fina bokbuss som dyker 
upp på olika platser i Kullabygden. Bussen har
fasta turer till Mjöhult och Lerhamn. I Höga-
näs Bokbuss kan du låna böcker, ljudböcker 
och filmer. Välkommen till våra bibliotek och 
boka gärna en tid för en personlig visning!
För mer information och öppettider för samt-
liga bibliotek gå in på www.bibliotekfh.se

Du är varmt välkommen att besöka något av våra bibliotek i kommunen. Biblioteken 
hittar du i Höganäs, Lerberget, Viken, Jonstorp och Nyhamnsläge.

6 LÖPNING
På Höganäs Sportcenter finns en kilome-

terlång upplyst löpslinga som går runt anlägg-
ningen.

2014 invigdes även en ny friidrottsanlägg-
ning med en 400 meters löpbana. Hit går det 
bra att komma och springa när som helst. Är 
inte friidrottsanläggningen bokad är det fritt 
fram för spontanbesök.
 

7 SPELA GOLF
I kvarteret kring Höganäs Sportcenter 

hittar du en trevlig golfbana som ägs och drivs
av medlemmarna i Höganäs Golfklubb. Banan 

har par 70 över 2×9 hål. Utmaningar finns i
de klassiska golfhindren såsom vattenhinder, 
bunkrar, träridåer och ruff. Möjlighet finns till
Pay & Play finns för de som inte har officiellt 
handicap, läs mer på www.hoganasgk.se. 

MER INFORMATION
För mer information om öppettider, priser 
samt de externa hyresgästerna se www.hoganas.
se eller kontakta servicecenter på 042-33 71 00.  
Vi finns på Friluftsvägen 2, Lerberget.

Foto: Anders Ebefeldt
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Detta kräver ett stort engagemang och ansvar från oss men det ställer 
även krav på dig att du är förberedd och gör vad du kan för att förhin-
dra olyckor. Lagen om skydd mot olyckor är tydlig att ansvaret för att 
förebygga och begränsa skador och olyckor ligger på dig som enskild 
medborgare, verksamhetsutövare eller ägare. Det är därför viktigt att 
vara medveten om de risker som finns bland oss och försöka förebygga, 
ta bort eller hantera dessa på ett säkert sätt för en tryggare tillvaro. 

Några enkla åtgärder är att se till att det finns fungerande brand-
varnare, brandfilt och brandsläckare samt jordfelsbrytare och timers 
som kan göra stor skillnad om olyckan är framme.

Räddningstjänsten ansvarar även för att det sotas/rengörs i eld-
ningsanordningar samt att det sker brandskyddskontroll. Detta arbete 
sker via en upphandlad entreprenör och gäller värmepannor, kaminer 
och dess rökkanaler samt imkanaler för restauranger.

Vårt samhälle är sårbart och bara ett elavbrott gör att vi kan bli 
helt ställda. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar 
oss alla att ha en beredskap för att klara oss själva i 7 dagar med mat, 
vatten och andra förnödenheter. Önskar du mer information hittar 
du det på MSB.se och Krisinformation.se

Kommunfullmäktige sammanträder cirka 
nio gånger per år. Sammanträdena är offent-
liga och du kan följa hela eller delar av mötet 
från läktaren i sessionssalen i Stadshuset. 
Sammanträdena sänds också på Höganäs 
Närradio (104,9 MHz) och live via webb-tv 
på vår hemsida www.hoganas.se.

En vecka före sammanträdet finns full-
ständiga sammanträdeshandlingar att läsa 
på kommunens hemsida. Efter fullmäktiges 
sammanträde publiceras protokollet på vår 
hemsida. Ungefär två gånger om året genom-
för fullmäktige en allmänpolitisk debatt. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäk-
tige debatterar då ett aktuellt område. Som 
höganäsbo finns möjlighet att ta del av de 
olika partiernas åsikter inom det debatterade 
området. 

Om du vill komma i kontakt med någon av 
kommunens politiker kan kontaktuppgifterna 
i förtroendemannaregistret hittas på kommu-
nens hemsida under rubriken kommun och 
politik. Där hittar du också aktuella datum för 
kommunfullmäktiges sammanträden.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINNS TILL FÖR DIG
– MEN GENOM ATT VARA FÖRSIKTIG OCH FÖRBEREDD  
SLIPPER DU VÅR PÅHÄLSNING

HÅLL KOLL  
PÅ VAD SOM 
HÄNDER

Vi på räddningstjänsten arbetar för att din tillvaro ska vara så säker och trygg som möjligt på jobbet, fritiden, i ditt hem, ja nästan var du 
än befinner dig. 

Det är under kommunfullmäktiges 
sammanträden som det tas beslut om frågor 
som budget, skattesats, organisation, mål, 
riktlinjer och detaljplaner.

Vi jobbar för att alla ska känna sig välkomna och  
kunna leva ett gott liv i Höganäs.

Det är när vi gör saker tillsammans som vi ser till att 
välfärden och samhället är rustat för att ställa upp för 
alla och envar. 
 
Tillsammans kan vi göra skillnad! 
hoganas.vansterpartiet.se

Välkommen till Höganäs

Hälsningar Vänsterpartiet Höganäs

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1

Allemansrätten
medför också skyldigheter

Naturvårdsverket

Du får gå, jogga, cykla, rida och åka skidor över annans 
mark – men inte över tomt, plantering och växande 
gröda. Håll avstånd till boningshus. Du som rider måste 
vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.

Om du passerar genom betesmark måste Du stänga 
grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada 
stängsel.

Du får tälta i markerna. Men du måste ha lov för att tälta 
nära boningshus, i grupp eller flera dygn på samma 
plats.

Bilar, mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna 
i terrängen. Du får parkera ditt fordon och ställa 
husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken 
eller dem som arbetar i skog och mark.

Du får förtöja båten, gå iland och bada vid annans strand 
utom i närheten av boningshus eller där landstignings-
förbud gäller.

Lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden 
under noggrann uppsikt. 
Håll hunden kopplad 1/3 till 20/8.

Fiska med spö och liknande kan du göra fritt vid kusterna 
och i landets fem största sjöar. I övrigt vatten krävs 
tillstånd. Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor och 
krokar utomhus – det kan bli dödsfällor för djuren.

Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att 
bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada 
växande träd på annat sätt.

Att skräpa ned är förbjudet. Både djur och människor kan 
skadas av krossat glas, rostiga burkar, m m. Lämna din 
rast-plats så som du själv skulle vilja finna den.

Om det är minsta risk för brand får du inte elda – du kan 
bli skadestånds-skyldig om elden sprider sig. Släck mycket 
noga. Elda aldrig på klippor – de spricker och får obotliga 
sår.

Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång, 
blommande ängar och skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra 

andras egendom. Var vaktsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur.

www.hoganas.vansterpartiet.se
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På vår hemsida har vi samlat all viktig information för dig som 
funderar på att bygga om eller bygga nytt! Missa inte heller att vi 
har en digital bygglovsguide som hjälper dig steg för steg från idé 
till färdigt projekt. Skanna denna QR-koden för att komma direkt 
till vår bygglovssida eller klicka dig in på www.hoganas/bygglov

Vare sig du bor i villa eller lägenhet kan du 
enkelt sortera i eller i närheten av din fastighet. 
Det allra viktigaste du kan göra hemma är att 
sortera ut matavfall och farligt avfall. 

Matavfallet återvinns till biogas och biogöd-
sel. Matavfallspåsar får du av din fastighetsä-
gare. Bor du i villa kontaktar du NSR för att få 
din första omgång påsar.

Farligt avfall som kemikalier, färg och elek-
tronik måste du enligt lag sortera ut och lämna 
till ett godkänt inlämningsställe, som till exem-
pel återvinningscentralen i Höganäs.

Tack för att du sorterar för en hållbar fram-
tid! Läs mer på nsr.se.

VI GUIDAR DIG NÄR DU SKA 
BYGGA NYTT

DET ÄR LÄTT ATT SORTERA RÄTT

Är du nyinflyttad och funderar på att bygga nytt eller bygga ut? Eller funderar du på att eta-
blera en verksamhet inom Höganäs kommuns gränser? Kanske har du funderat på en mur, 
ett plank eller på att installera en kamin?

I Höganäs kommun ligger vi i framkant när det gäller miljöfrågor och avfallshantering. För att 
spara på jordens resurser är det viktigt att du källsorterar, så de olika materialen kan återvinnas.

Välkommen till Kullabygden! Det är vi på NSR  
som har hand om avfall och återvinning i  
din nya hemkommun. 

På återvinningscentralen i Höganäs tar  
vi emot förpackningar, tidningar, elek- 
tronik, farligt avfall, grovavfall, textilier  
och trädgårdsavfall. Tänk på att vi inte  
tar emot säckar med blandat innehåll,  
du måste tömma säcken och sortera  
avfallet i rätt container.

Som privatperson checkar du in med  
ditt körkort eller ÅVC-kort. Som små- 
företagare checkar du istället in med kundkort. 

Mer information och öppettider hittar du på nsr.se/åvc.

Återvinningscentral Höganäs
Skjutbanevägen 1, Strandbaden

SORTERAR NI
SÅ ÅTERVINNER VI

ÅTERBYGGET – GE OCH TA FÖR HÅLLBARA HEM

På återvinningscentralen finns även Återbygget – din bod för återbruk 
av byggmaterial. Här kan du som har användbart spill och överskott 
skänka det och du som behöver byggmaterial kan ta bland det som 
finns. Ett klimatsmart alternativ till att slänga och köpa nytt!

Vi Moderater hälsar Dig hjärtligt välkommen till 
Sveriges bästa kommun, vårt paradis!
Höganäs har flera gånger blivit korad som en
av Sveriges mest ekonomiskt välskötta kom-
muner av tidningen Kommunexperten och
vi växer så det knakar! Vi har nu passerat 27
150 invånare och vårt mål är att bli 30 000 in-
vånare år 2025. Vi vet nämligen hur viktigt det
är att vi blir fler då det innebär ökade skatte-
intäkter som gör att vi kan erbjuda bättre ser-
vice och bli en ännu mer attraktiv kommun!

Vi har redan bland de lägsta skatterna i 
Sverige och vi blir hela tiden en intressantare 
ort för handel och näringsliv, Höganäs är inne 
i en positiv spiral! Förutsättningarna för att fler 
vill flytta hit är att vi kan erbjuda en bra skola, 
en bra äldreomsorg och ett intressant och rikt 
kultur- och fritidsutbud. Vi ligger högt i många  
kommunrankingar. Det råder gott företagskli-
mat, enligt Svenskt Näringslivs undersökning 
och SKR är vi bästa kommun i Skåne att 
driva företag i. Vi arbetar ständigt för att bli 
bättre och har alltid något på gång!

Olika undersökningar bekräftar att vi har 
lyckats så här långt – det går bra för Höganäs! 
Valmanskåren gav oss moderater nära 40 % 
av rösterna i senaste valet och tillsammans 
med övriga partier i Alliansen har vi gjort allt 
detta möjligt! Det fantastiska Höganäs ska bli 
ännu mer fantastiskt så vi hoppas på ett fortsatt 
starkt stöd som möjliggör att den utlagda kur-
sen kan behållas också över nästa val. Än en 
gång välkommen till Höganäs och Kulla bygden!

 Vi behöver dig för att fortsätta att slipa på 
vår diamant – Höganäs. Dina tankar och idéer 
är  viktiga för oss. Bli medlem i Moderaterna 
och engagera dig gärna mer än så, t ex som 
förtroendevald.

Kontakta oss via mejl till föreningen på
kullabygden@moderaterna.se.
Här kan du se hur du blir medlem:
www.moderaterna.se/bli-medlem.

Besök oss gärna på Facebook,
www.facebook.com/moderaterna.kullabygden, 
och se vad vi hittar på!

Hjärtligt välkommen!
Hoppas du kommer trivas här!
Pia Möller,  
Ordförande Moderaterna Kullabygden
& Peter Schölander,
Ordförande kommunstyrelsen

Pia Möller och Peter Schölander.
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Längst ut på Kullahalvön väntar en sagolik golf- och 
naturupplevelse. Här möts du av en välkomnande 
och anrik klubbmiljö långt borta från vardagens 
stress. Hos oss är det lite som att komma hem.

Prova på Golf dagar
Nybörjar medlemsskap 1.700 kronor *
Student medlemsskap 1.350 kronor **
Junior medlemsskap från 700 kronor

Nyinflyttad medlemsskap för 22+ med 25% rabatt 
2021 och 2022 ***

Fina träningsområden och shop
Anrikt wärdshus och hotell

En känsla av hav på alla hål
En härlig gemenskap

Mejla oss på info@mollegk.se för mer info.  
Vi ses på klubben!

BLI MEDLEM  
PÅ SVERIGES  

VACKRASTE GOLF!

* gäller till hcp 36 eller max 24 månader, klubben ordnar faddrar
** helårsstudier med uppvisande av CSN intyg

*** för att säkerställa att du trivs hos oss behövs ingen spelrätt första året
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Skräpet finns överallt 
– i staden, i naturen och i havet. 

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent. 
 

Plocka #ettskräpomdagen 
Swisha till 90 02 817
PlusGiro: 90 02 81-7

www.hållsverigerent.se

Skräpet finns överallt 
– i staden, i naturen och i havet. 

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent. 
 

Plocka #ettskräpomdagen
Swisha till 90 02 817
PlusGiro: 90 02 81-7

www.hållsverigerent.se

Grattis till ditt nya boende! Våra 
veteraner hjälper dig gärna att:

042 – 24 48 20 | hoganas@veteranpoolen.se

 

Städa & putsa fönster
Montera platt-TV
Snickra & måla
Montera möbler 

Köra möbler till magasinering
Putsa fönster
Klippa gräs & buskar
...och mycket mer!
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TRÄFFPUNKT BRORSBACKE
På Träffpunkt Brorsbacke finns det möjlighet att 
delta i olika aktiviteter för dig som är senior, till 
exempel allsång, canasta och matlagning. Vär-
dinnan samordnar och informerar om aktuella 
aktiviteter som växer fram utefter intresse och 
förslag från besökarna, kontakta oss på: 042-33 
78 28

PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Det finns också ett flertal aktiva pensionärsfören-
ingar i kommunen både inom SPF Seniorerna, 
PRO och RPG. Kontakta respektive förening för 
att få ta del av deras aktiviteter.

FIXAR-MALTE
Fixar-Malte erbjuder pensionärer och personer 
med funktionshinder enklare vaktmästarhjälp. 
Hjälpen är begränsad och av enklare karaktär, till 

exempel byte av glödlampor eller att hänga upp 
gardiner. Tillsammans med fixaren kan du även 
göra en säkerhetsrond i ditt hem vilket innebär 
att ni går igenom brandsäkerheten och ser vilka 
halkrisker som finns. Tjänsten är avgiftsfri.

ÄLDREINFORMATÖR/ANHÖRIGSAM-
ORDNARE
Behöver du vägledning, rådgivning eller infor-
mation om vilken hjälp du kan få i vardagen eller 
vart du ska vända dig? Kontakta då vår äldrein-
formatör. Mer information: 042-33 71 00

ANSÖK
Hos kommunen kan du till exempel ansöka om 
trygghetslarm, hemtjänst och färdtjänst.
För mer information kontakta kommunens ser-
vicecenter, 042-33 71 00, eller läs mer på
www.hoganas.se.

SE HIT ALLA  
NYINFLYTTADE SENIORER!
I Höganäs kommun finns det mycket att hitta på för dig som senior. Är du i behov av väg-
ledning i vardagen kan du kontakta vår äldreinformatör eller kanske be Fixar-Malte hjälpa 
dig att byta batteri i brandvarnaren. Nedan kan du läsa om några av de aktiviteter som 
finns och det råd och stöd som går att få.

www.familjefridsjouren.se
• Samtalsmottagning

 • Skyddat boende
• Utåtriktad verksamhet

• Erbjuder stöd och skydd för dig 
utsatt för våld eller hot om våld

Följ oss gärna på Facebook 
och Instagram

www.familjefridsjouren.se

I vår öppna verksamhet  
erbjuder vi samtal enskilt, 
par samt i grupp för vuxna 
och barn, konstnadsfritt.

Följ oss gärna på Facebook 
och InstagramKullagatan 30, 252 20 Helsingborg

www.helsingborg.boj.se
 info@helsingborg.boj.se

Utsatt för brott?  
Ska du vittna? Behöver 
du någon att tala med?

Ring Brottsofferjouren i Helsingborg 
042-13 37 00

Önskas vittnesstöd ring: 042-28 42 00

Ett kvinnligt nätverk som
engagerar och utbildar kvinnor för 
ett säkrare och tryggare samhälle.

Välkommen till oss
Höganäs–Jonstorps lottakår

– för säkerhets skull – 

0703-80 86 54 
www.kullalottan.se

www.barncancerfonden.se

Ring 020-90 20 90

VÄLKOMMEN TILL  
HÖGANÄS KOMMUN
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Några av våra styrkor är att vi har professionella medarbetare, 
höga förväntningar och att vi jobbar nära varandra. Detta är 
möjligt i vår skolorganisation, där varje skolområde ansvarar 
för hela barnet – hela vägen från förskola till förskoleklass och 
genom hela grundskolan med de sista avslutande åren på Kul-
lagymnasiet. Med god kommunikation vid övergångar mellan 
olika stadier. 

Våra skolor samarbete med varandra vilket leder till en jämn 
ökad kunskap och inspiration, som i sin tur utvecklar lärmiljöer 
och arbetssätt. Skolorna i Höganäs kommun prioriterar kunskap, 
undervisning och läroplanen – men de gör det på ett nyfiket och 
inspirerande sätt. 

Vårt nära samarbete med högskolor utvecklar undervisningen 
genom både mattelyft och läslyft. Vi satsar stort på IKT (informa-
tions- och kommunikationsteknologi), där vi med surfplattor och 
datorer i undervisningen främjar inlärningen. Vår starka elevhälsa 
stöttar upp verksamheterna så att hälsa, lärande och trygghet fung-
erar för alla våra elever. 

För yngre barn med föräldrar har vi Gläntan – en välbesökt öppen 
förskola. På www.hoganas.se hittar du vår medborgar portal där 
du kan jämföra olika förskolor, skolor och pedagogisk omsorg i 
kommunen, både kommunala och fristående.

KULLAGYMNASIET – DET ÄR HÄR RESAN BÖRJAR
På Kullagymnasiet finns det något alldeles särskilt. Det yttrar sig 
i ett tight samarbete mellan behöriga lärare och elever som verk-
ligen satsar på sin utbildning. Och en sak är säker – på Kulla är 
du som elev och dina mål i fokus! 

Alla som arbetar på Kulla gör det med ett stort engagemang 
för att du ska nå dina mål och förverkliga dina drömmar. Vi 
har höga förväntningar på både våra elever och oss själva. Vi 
motiverar dig för att du ska få med dig den kompetens och de 
färdigheter du behöver för att vara rustad för studier och för att 
vara attraktiv på arbetsmarknaden. Oavsett mål börjar din resa 
mot framtiden på Kullagymnasiet.

Är idrotten en viktig del i ditt liv? Kanske till och med den 
viktigaste? Vi ger dig förutsättningar att satsa på din idrott och 
en chans att kombinera en gymnasieutbildning av hög kvalitet 
med idrottande på hög nivå. LIU, Lokala idrottsutbildning, kan 
du välja på alla våra program och i ett, två eller tre år och ändå ha 
möjligheter för vidare studier eller arbetsliv.

DET ÄR ALDRIG FÖR SENT
Behöver du bättra på din utbildning för att lyckas på arbetsmark-
naden, för att komma in på högskola eller vill du studera för att du 
tycker det är roligt att lära? På Kunskapsforum vuxenutbildningen 
i Höganäs, hjälper vi dig att nå dina mål! Vi erbjuder svenska för 
invandrare, komvuxkurser i ett hundratal gymnasieämnen och på 
grundläggande nivå samt särskild utbildning för vuxna. Vi genom-
för även prövningar och validering. Boka tid på www.hoganas.se/
kunskapsforum

HELA BARNET HELA VÄGEN I VÅRA SKOLOR
Höganäs kommun klassades under hösten 2020 som Skånes 
bästa skolkommun enligt Lärarförbundets ranking. Ett äro-
fyllt betyg som tyder på hög kvalitet på utbildningen för hela 
barnet, hela vägen. 

Skolchef/Rektor Emma Schneider 
0730-76 36 62                                                                                                       

Rektor Förskola Marie-Louise Fransson 
0732-61 50 41                                                                                                                   

info@vikensmontessori.se                                                                                                                                   
www.vikensmontessori.se

Förskola Skola 
Fritidshem

En liten skola med hög kvalité  
där alla blir seddaMontessoriskolan Tellus

Centralt i Höganäs ligger  
vår förskola och grundskola sedan 1991.  

Vi arbetar efter montessoriprincipen och har 
 även ett internationellt spår för elever 1–12 år  

med engelska och svenska pedagoger. 

FÖRSKOLA
1-6 ÅR

GRUNDSKOLA
ÅRSKURS 1-9

VÄLKOMNA PÅ BESÖK!
info.montessoriskolantellus@gmail.com 

0734-34 35 66

Montessoriförskolan Björken 1-5 år 
Grundskola Åk F-9 och fritidshem

Skolchef/Rektor Emma Schneider  
0730-76 36 62

info@brunnbyskola.se 
     Ansök gärna om plats digitalt på  

www.brunnbyskola.se

042-34 04 44
Storgatan 47, 263 31 Höganäs
www.hoganastandlakargrupp.se

Glöm

inte

tandläkaren!

042-34 04 44
Storgatan 47, 263 31 Höganäs
www.hoganastandlakargrupp.se

Glöm

inte

tandläkaren!
042-34 04 44
Storgatan 47, 263 31 Höganäs
www.hoganastandlakargrupp.se

Glöm

inte

tandläkaren!
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Vissa naturupplevelser 
gör att man bara måste 
ta fram mobilen
Swisha en stor eller liten gåva till Naturskyddsföreningen och stöd 
 kampen för natur och miljö. Vilken upplevelse vill du naturskydda?

Öppna din Swish
app och  scanna  
QRkoden eller 
ange mottagare  
901 303 8.

Tog en selfie på en 
plats som är värd  
att naturskydda. 

200

901 303 8

Naturskyddsföreningen_Swisch.indd   3 2018-12-20   10:25
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Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se



Visionens mål är att vi år 2025 ska vara 30 000 
stolta invånare och framgångsrika företagare som 
tillsammans är överens om att Höganäs är väl 
värt att investera i. I Höganäs ska småstadschar-
men leva kvar samtidigt som kommunen följer 
med i den ständigt pågående utvecklingen.  

– Resan mot visionen kallar vi från kol till 
diamant. För att nå vår vision jobbar vi för fullt 
tillsammans mot 2025, säger kommunchef 
Herman Crespin.

För att hänga med i utvecklingen ska Höga-
näs vara uppkopplat mot växande storstäder 
som Malmö, Lund och Köpenhamn. Vi foku-

serar också på ett kunskapsintensivt näringsliv 
och bra skolor. Vi ska ha beredskap för åld-
rande befolkning, ekonomisk kris, klimatför-
ändringar och resursbrist. Höganäs ska förstå 
samhället där det finns all fler med olika etnisk/
kulturell bakgrund, livsstilar och engagemang i 
nya former. Vi ska också hänga med i besöksnä-
ringen som snabbt professionaliseras.

• Vår devis: Höganäs väl värt att investera i. 
• Vårt övergripande befolkningsmål: 30 000 
invånare år 2025.
• Resan kallar vi: från kol till diamant.

VÅR RESA TILL FRAMTIDEN
Höganäs kommun har en vision som gäller fram till år 2025. För att kunna möta  
framtidens utmaningar och för att hänga med i utvecklingen måste Höganäs växa.

Fem visionsbyggstenar som tillsammans med åtta 
strategier ska hjälpa oss att visa vägen mot visionen.

5VISIONS- 
BYGGSTENAR

VISIONSBYGGSTEN 1 
Full fart inom och till Höganäs

VISIONSBYGGSTEN 2 
Internationell kunskapskraft

VISIONSBYGGSTEN 3 
Upplevelsemotorn Höganäs

VISIONSBYGGSTEN 4
Växande småstadscharm

VISIONSBYGGSTEN 5
Långsiktigt hållbart Höganäs

FACEBOOK
www.facebook.com/hoganas.se
www.facebook.com/kullagymnasiet
www.facebook.com/hoganasbibliotek

INSTAGRAM
www.instagram.com/hoganaskommun
www.instagram.com/visithoganas 
www.instagram.com/jobba_i_hoganaskommun

YOUTUBE
www.youtube.com/hoganaskommun

LINKEDIN
www.linkedin.com/company/hoganas-kommun

SOCIALA HÖGANÄS - FÖLJ OSS!
Höganäs kommun är aktiv inom flera 
sociala medier. Här kan du snabbt och 
enkelt  kommunicera med oss och hålla dig 
uppdaterad på det senaste. Här är ett urval 
av dessa;

VARMT VÄLKOMMEN ATT 
KONTAKTA SERVICECENTER! 

E-TJÄNSTER/SJÄLVSERVICE 
Vill du ha kontakt med oss utanför våra öppettider? Då finns det en hel del e-tjänster i vår portal. 
Här kan du själv uträtta olika ärenden och få service dygnet runt, året om. Finns inte den e-tjänst 
som du letar efter så hör av dig, vi bygger hela tiden nya tjänster i portalen på vår hemsida.

För att göra det lättare för dig att hitta i portalen har vi kategoriserat tjänsterna enligt våra 
verksamheter. Du kan även söka efter tjänster i sökfältet när du är inne i portalen.

Välkommen att besöka www.hoganas.se/minasidor

Här är de, gänget som guidar dig som nyinflyttad i en mängd frågor. Tillsam-
mans arbetar de i kommunens servicecenter. Här kan du få hjälp med alla ären-
den som har med vår kommun att göra, allt från frågor avseende barnomsorg, 
skola, utbildning och äldreomsorg till information kring bygglov, detaljplaner, 
miljö och tillstånd. 

Hos servicecenter kan du boka tid för faderskapsintyg, boka idrottslokaler, 
göra felanmälan avseende gata och park och mycket mera. Servicecenter är en 
väg in till kommunen, ett nummer att ringa för att förenkla och förbättra kom-
munens service och tillgänglighet. Vi servar medborgare, företagare, föreningsliv 
och besökare.

Så här når du oss!
042-33 71 00, kommunen@hoganas.se, www.hoganas.se




