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När jag tog en promenad förra veckan svängde 
jag av på en ny väg. Det startade en tanke i 
mig om hur viktigt det är att ibland våga ta av 
på andra vägar än de vanliga för att hela tiden 
få nya insikter längs färden. 
Det går att koppla till det vi gör med Hela Höganäs på riktigt, vi möter 
dig i en tre dagar lång medborgardialog på Blå Hallen för att få med oss 
nya insikter och utveckla ett Höganäs för alla. På sida 18-21 berättar vi mer. 

Just ett Höganäs för alla är även temat för detta nummer av HK-magasinet, 
det är viktigt att Höganäs känns tillgängligt, tryggt och välkomnande 
för alla. Ett exempel på det är projektet vi kallar ”nyckel till fritid”.  
På sida 4–5 berättar Linda och Ibrahim om projektet. 

Vi tittar in på vår brandstation som glänser tack vare LSS 
dagliga verksamhet och vi visar upp projektet "unga i vården" 
som ger årskurs åtta chansen att jobba extra i kommunens 
vård bolag, bläddra till sida 8.

Om jag säger nytt kulturhus, en gymnasieflytt och att nya 
bostadsområden är på g, blir du nyfiken då? Det blir jag, 
stadsutveckling är en intressant fråga som du kan läsa mer 
om i magasinet.  

Med våren kommer ljuset. Jag hoppas innerligt att covid släpper greppet om 
oss, på sida 10 erbjuder vi ett fullmatat kalendarium. Jag vill även tipsa om 
det jag gillar med våren, promenader i Kullabygdens unika naturmiljöer.  

Jag är en stolt kommunchef, det jag har nämnt är bara lite av allt kommun-
anställda, invånare, företagare och föreningar gör för att Höganäs ska vara 
väl värt att investera i för alla. 

Trevlig läsning av HK-magasinets första 
nummer 2022!

VAR STOLT ÖVER DITT EGET MAGASIN
Denna tidning landar i din, alla 
hushålls och företags brevlådor i 
kommunen tre gånger om året. 
Innehållet utgår från kommunens 
vision och strategier. Text erna lyfter 
vad som händer i Höganäs och 
Kullabygden, olika resultat och vad 
som pågår i kommunens verksam-
heter. Om allt detta vill vi berätta för 
dig i ditt eget medborgar magasin 
– ett magasin som speglar kommu-
nens resa som vi kallar ”från kol till 
dia  mant”. Vi har gjort resan från 
bruks  ort till en modern och attraktiv 
boendeort med positiv inflyttning 
och en stark besöksnäring – något 
att vara stolt över. I Höganäs vill vi 
fortsätta att utvecklas.

Läs mer om kommunens visions
arbete på www.hoganas.se/vision Le

da
re

HERMAN CRESPIN
Kommunchef i Höganäs
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i har snart varit igång med Nyckel till fritid 
i sex månader. Ibrahim Shaar, integrations-
samordnare från socialförvaltningen och 
Linda Franzon från kultur- och fritids-

förvaltningen har träffat familjer som är nya i Sverige 
och familjer som varit längre tid i Sverige. Gemensamt 
för alla familjer är att de har varit positiva till att få väg-
ledning in i fritidslivet. En del familjer saknar tidigare 
erfarenhet av att ägna sig åt organiserade fritids  aktivi-
teter. Någon familj har varit aktiv i sitt hemland och 
vill gärna fortsätta med samma aktiviteter i Sverige. 

I samtalen har barnen och ungdomarna getts möjlig-
het att berätta vad de tycker är roligt och vad de är in-
tresserade av. Föräldrarna har också varit med för att få 
möjlighet att ställa frågor.  
– När barnen och ungdomarna har berättat börjar 
matchningsarbetet. Det är viktigt att vi har tid och 
kunskap att ta hand om deras svar och göra något med 
det. Att både möta och bemöta, säger Linda.

Enligt Ibrahim är de vanligaste frågorna: Hur hittar 
de dit, när ska de vara på plats och vad det kostar. Det är 
också viktigt att informera om det krävs några särskilda 
kläder eller utrustning och var de i så fall får tag på 
denna utrustning. Nu när Höganäs kommun har startat 
upp Sportbanken, är det ett bra att tipsa om detta och gå 
med familjerna dit första gången. 

– I samarbete med Höganäs simsällskap har vi bland 
annat kunnat erbjuda introduktion till Sportcenter 
kombinerat med simskola för både vuxna och barn. 
Ett par familjer började på simskola på Höganäs Sport-
center bara ett par veckor efter ankomsten till Sverige. 
Simskolan har varit väldigt uppskattad och det är även 
andra familjer som har hört av sig och vill vara med. 
Vi har ordnat två studiebesök på Eric Ruuth kultur-
hus och fritidsgård tillsammans med personal från  
verksam heterna. En av ungdomarna som var med på 
ett av studiebesöken kom tillbaka dagen efter och hade 
med sig tre andra nyanlända barn, berättar Ibrahim.

Några av kvinnorna som Linda och Ibrahim har 
träffat, berättade att de ville träna på gym. Ingen av 
dem hade varit på gym tidigare, så det fanns en stor oro 
och rädsla. Linda och Ibrahim bestämde ett datum och 
tid när de skulle träffas på Sportcenter för en intro-
duktion. Första gången bjöds det på mycket skratt, 
men efter några gånger blev träningen på mer allvar 
även om glädjen fanns kvar. När dessa tre ny anlända 
kvinnor känner sig trygga och bekväma på gymmet kan 
de sprida sin erfarenhet och nyfunna kunskap vidare 
till sina barn och övriga i deras nätverk. 

Två syskon som kom till Sverige i november 2021 
berättade att de ville på gå taekwondo. Och för en vecka 
sedan gick de på sin första taekwondoträning. Linda 
och Ibrahim följde med syskonen och deras föräldrar 
när de skulle på sin första träning. Linda beskriver att de 
möttes av en väldigt engagerad och vänlig tränare som 
välkomnade syskonen:  

Höganäs kommun har nyligen startat ett projekt som heter Nyckel till fritid där 
målet är att hjälpa nyanlända in i samhället och att motverka utanförskap. 
Kommunen vill arbeta utifrån att alla barn har rätt till en meningsfull fritid. 

V

Ibrahim Shaar, Mahshid Moradi, Michael Rasmusson - Mufasa 
Taekwondo, Sham Almjabel och Linda Franzon.

EN VÄG IN I
FRITIDSLIVET

– Tränaren och barnen förstod inte varandra 
språk mässigt, men det var inte avgörande just vid 
detta tillfälle. Det viktigaste var att barnen kände sig 
välkomna och att de vill gå dit fler gångar.

Vad är då nyckeln till att fler nyanlända barn och 
ungdomar hittar en plats i fritids- och förenings livet? 
Vi som träffar många nyanlända familjer och är 
involverade i projektet vill sammanfatta det så här; 
Engagemang, resurser i form av tid och kunskap hos 
dem som möter familjerna, samverkan både inom 
kommunens verksamheter och med ideella föreningar 
och att vi har en gemensam målbild. Det är viktigt. 
Det är en investering i barn och ungas hälsa och 
före bygger utanförskap.

Om projektet Nyckel till fritid
Höganäs kommun är beviljade medel från Läns-
styrelsen enligt § 37 a för att genomföra projektet 
Nyckel till fritid. Projektet pågår under period 
1 augusti 2021 till 31 juli 2022. Vår målsättning 
med projektet är att ta fram en samverkansmodell 
för att alla nyanlända barn och ungdomar som blir 
anvisade eller flyttar till Höganäs kommun ska 
erbjudas en introduktion till fritidslivet i Höganäs. 
Vi vill också lära oss av och ta tillvara på deras 
erfarenheter och engagemang.

Tränaren och barnen förstod 
inte varandra språkmässigt, 
men det var inte avgörande 
just vid detta tillfälle. Det 
viktigaste var att barnen 
kände sig välkomna 
och att de vill gå 
dit fler gånger.



Kristoffer Lundgrens liv förändrades 2014. Han 
arbetade som som affärsanalytiker inom IT när han 
drabbades av en stroke. Nu åtta år senare har han fått 
en ny anställning, tack vare stöttning från hans hand-
ledare Marie Tidedal och Ragnar Forsgren och resten 
av gänget på UC.

Alla strokepatienter drabbas olika, för Kristoffers del 
innebar det att han förlorade hela sin kommunikations -
apparat förutom hörseln. Han 
var hjärntrött, och att tala, 
skriva och läsa var helt borta. 

– Jag tackar min lyckliga stjärna 
att jag bor i Höganäs. Förutom 
min familj och vänner har 
Höganäs ställt upp helhjärtat 
för mig. När jag försökte kommunicera med personalen 
i stadens butiker genom streckgubbar och gester, så 
möttes jag alltid av tålamod, humor och vänlighet, 
säger Kristoffer.

Nu kan Kristoffer tala hyfsat, men han blir trött 
av att arbeta och koncentrera sig. Den avgörande 
pusselbiten för honom var UC dit han kom efter 
en intervju som Arbetsförmedlingen ordnade. De 
bestämde att hans arbetsträning skulle ske på hans 
villkor och att det inte skulle vara någon stress 
eller prestationsmätning. Arbetet innebar att tolka 
kyrkböcker till digitalt format som kan användas till 
släktforskning och forskning generellt. 

– Jag började på UC i mars 2021, efter att ha 
varit borta från arbete i sju år. Personalen på UC 
uppmuntrade, visade intresse och förståelse för mig. 
Precis som när jag började prata igen så var det 
människorna omkring mig som var den avgörande 
faktorn, säger Kristoffer.

Med tiden kom orken tillbaka och självförtroendet 
växte. Kristoffers mål var att orka jobba halvtid 

och i december 2021 hade 
han tillsammans med 
stöttningen från UC klarat 
det. I januari 2022 blev han 
anställd på Cityförrådet.

– Det UC har gett mig 
kan inte mätas i pengar. 

De har gett mig självtroende att gå ut i arbetslivet 
och våga tro att jag kan klara av ett riktigt arbete, 
säger Kristoffer.
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UC:s uppdrag är att stötta dig som står utanför 
arbets marknaden att – utifrån dina förutsättningar 
– bli självförsörjande genom arbete eller studier. Det 
kan vara genom coachning, praktik eller arbetsträning. 
All praktik i kommunala verksam heter för arbetssökande 
ska också gå genom UC.

Charlotta Mark, 
arbetsmarknads-
konsulent har 
jobbat på UC i 
20 år, berättar om 
en deltagares resa 
från ung flykting 
till ut bildad 
undersköterska.

– Vi fick nyligen besök av en ung kvinna, vi kan kalla 
henne R, som varit deltagare hos oss på UC. Hon full-
komligt strålade när hon stolt berättade att hon snart 
är färdig utbildad undersköterska och att hon fått ett 
långtids vikariat på ett äldreboende i kommunen, 
berättar Charlotta Mark.

2015 kom R ensam som 16-åring till Sverige från 
Etiopien. Hon hade ingenting med sig när hon kom 
och hade nästan ingen utbildning eller arbetslivs-
erfarenhet med sig i bagaget. 2018 blev hon inskriven 
på UC i ett arbetsmarknadsprojekt via Arbetsförmed-
lingen för ungdomar och nyanlända, Kvickstart. Pro-
jektet skulle på olika sätt rusta deltagarna att snabbare 
komma vidare ut i studier eller arbete. Som ett led i 

projektet startades en kort ”Serviceassistentkurs” med 
vårdinriktning som mynnade ut i praktik. Syftet med 
kursen var också att den skulle väcka intresset hos 
deltagarna att studera vidare till undersköterska.

– Samma år erbjöd vi henne en så kallad Extratjänst 
via arbetsförmedlingen på ett äldre boende. En prova- 
på-anställning, 100 % subventionerad av staten för 

nyanlända och långtidsarbets-
lösa, säger Charlotta.

I början på sitt andra år i Extra-
tjänst, erbjöds R att parallellt 
med jobbet påbörja en under-
sköte rske utbildning. När de 
sedan behövde fler vård biträden 
på boendet, ville de att R skulle 

kunna jobba mer självständigt och inte behöva hand-
ledning. Anställningen gick då över i ett så kallat 
nystartsjobb. Skillnaden mellan nystartjobb och extra-
tjänst är att arbets givaren står för en viss del av lönen 
och den anställde får jobba utan handledning.

Studietiden har varit något längre för R men hon 
har kämpat. Hon har haft sämre förutsättningar än 
många andra med ett nytt språk och ny kultur. Hon 
har dessutom jobbat 50 % under studietiden.

Idag är hon en självsäker självförsörjande ung kvinna 
som snart har en avslutad utbildning och goda möjlig-
heter att hitta en anställning, tack vare de goda 
referenser hon samlat på sig.

Höganäs Utvecklingscentrum (UC) håller till i en 
byggnad på Tjörröd. Innanför dessa väggar finns mycket 
värme och hjärta. Hit kommer invånare som på något 
sätt har det svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Hon fullkomligt 
strålade när hon stolt 
berättade att hon 
snart är färdig utbildad 
undersköterska.

bakom 
kulissernaUtvecklingscentrum

Marie Tidedal, Kristoffer Lundgren och Ragnar Forsgren på UC

Charlotta Mark

Det UC har gett mig 
kan inte mätas i pengar.
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Under våren 2022 ska ett tjugotal ungdomar som går 
i årskurs åtta och nio få chansen att jobba extra hos 

Höganäs Omsorg AB. Satsningen är ett projekt som 
kommunens utvecklings centrum (UC) genomför 

tillsammans med LSS och äldre omsorgens verksamheter.

SATSAR PÅ ATT FÅ IN 

UNGDOMAR 
I VÅRDEN

"JAG ÖNSKAR ATT ALLA KUNDE 
FÅ MÖJLIGHETEN ATT JOBBA 
SOM UNG. DET ÄR OERHÖRT 

LÄRORIKT ATT FÅ EGNA PENGAR 
OCH TA EGET ANSVAR"
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Tre glada killar från daglig verksamhet var 
det som började dyka upp på brandstationen varje 
fredagsförmiddag i december. På fredagar har Rädd-
ningstjänsten nämligen fordonskontroll med service, 
underhåll och städ. Då ska varenda pinal på brand-
bilarna kontrolleras. Så vad passar bättre än att få lite 
extra uppbackning där det behövs?

– Jag ser ett jättestort värde i det här: De tycker det är 
jättekul att vara hos oss och vi får stöttning i att hålla 
stationen ren. Det har fungerat jättebra och jag blir så 
varm i hjärtat av att de blir så glada och verkar längta 
till fredagarna. Jag kan tänka mig att de berättar för 
sina vänner och familj där hemma att "den där brand-
bilen har jag tvättat", säger Ulf Wahlström, operativ 
chef på Räddningstjänsten Höganäs.

Eftersom brandstationen är en verksamhet där det 
finns mycket verktyg och tunga fordon finns det alltid 
handledning under tiden daglig verksamhet är på plats.

– Vi har haft lite olika arbetsuppgifter hos Räddnings-
tjänsten tidigare, mest utomhus där vi har räfsat löv 
och trimmat häckar. Så när det kom upp att vi nog 
kunde hjälpa till även inomhus nappade vi. Det är ett 
lyckat samarbete tycker jag och väldigt glada killar 
som varit med, säger Jason Baker, handledare på daglig 
verksamhet i Höganäs Omsorg AB.

Samarbetet fick pausas i mellandagarna på grund av 
den ökade smittspridningen, men planen är att det ska 
plockas upp igen så fort pandemin tillåter. En av dem 
som uppskattar att vara här är Tomas Nilsson.

– Det har varit bra, jag har testat nya saker och det är 
roligt att sitta i brandbilarna, säger Tomas.

Tomas Nilsson, Andreas Olsson och Mattias Gasslander har 
tillsammans med handledaren Jason Baker hjälpt Räddningstjänsten 
med att städa och tvätta brandbilar under december 2021.

När goda idéer dyker upp gäller det att se möjligheter och inte hinder. Vad 
som började som ett snack i lunchrummet i höstas ledde snart till ett helt nytt 
samarbete mellan daglig verksamhet i Höganäs Omsorg AB och Räddnings-
tjänsten Höganäs. Sedan december är det nämligen ett gäng av omsorgs-
tagarna som hjälper till med att städa både vagnhallen och brandbilarna. 

8

BRANDSTATIONEN GLÄNSER 

L S S  O C H  R Ä D D N I N G S T J Ä N S T E N

anken är att vi vill sätta guldkant på våra 
omsorgs tagares vardag, samtidigt som vi vill 

inspirera fler ungdomar till att söka sig till vård- 
och omsorgsyrkena", säger Anna Hallen heim, 
affärsområdes chef för LSS i Höganäs Omsorg AB.

Det är på Höganäs Omsorg ABs fyra 
särskilda boenden för äldre och i grupp- 
och servicebostäder och daglig verk-
samhet inom LSS som ungdomarna 
kommer arbeta. Till sin hjälp i rekryte-
ringen har verksam heterna kommunens 
utvecklings centrum, UC, som är vana 
vid att rekrytera ung domar till sommar-
vikariat och extrajobb.

– Jag önskar att alla 
kunde få möjligheten 
att jobba som ung. Det 
är oerhört lärorikt att 
få egna pengar och ta 
eget ansvar. I det här 
projektet har vi också 
möjligheten att locka 
framtidens kompetens till vården, det finns mycket för-
utfattade meningar om vård och omsorg som vi nu kan 
hjälpa till att slå hål på, säger Anneli Söderhjelm, rektor 
i Höganäs kommun.

Arbetet kommer ske på helger för att inte krocka 
med ungdomarnas skoltid. Exakt vilka arbetsuppgifter 
det blir är inte helt bestämt ännu, men det kommer 
framför allt att handla om aktiviteter som ger 
omsorgs tagarna det där lilla extra. 

– Det kan till exempel vara att sitta och 
prata, spela spel, baka eller gå ut och gå. 
Läsa böcker, måla naglarna, rulla håret, 
spela musik, visa gamla bilder… Möjlig-
heterna är många. Den yngre generationen 
är ju dessutom väldigt digital, det kan 
bli ett fint sätt att få lite extra digital 
draghjälp för våra omsorgstagare, säger 
Camilla Lindgren, affärsområdeschef för 

äldreomsorg i Höganäs 
Omsorg AB.

Kravet för att ha kunnat 
söka tjänsterna har varit 
att den sökande ska 
gå i årkurs åtta eller 
nio och vara skriven 
i Höganäs kommun. 

Urval och intervjuer har pågått sedan mitten av 
februari och om allt rullar på enligt plan kommer de 
första ungdomarna att dyka upp på sina nya extrajobb 
längre fram i vår. 

tack vare daglig verksamhet

Anneli Söderhjelm
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Vi ser fram emot att kunna bjuda höganäsare 
och andra på kultur evenemang på flera olika 
platser i Höganäs kommun under våren. 

Möt Lisa Ising, trädgårdsjournalist och 
initiativtagare till Slottsträdgården i Malmö. 
Blomsterbönder är hennes senaste bok, om 
den världsomfattande trenden med när-
odlade snittblommor i säsong. 

ENTRÉ: 100 kr, under 25 år 50 kr. 
Biljetter via www.nortic.se
PLATS: Café Amanda, Höganäs Bibliotek. 

Trädgårdshacks: 70 finurliga 
återbruk som förenklar 

► 23 MARS 19.00

Filip Johansson är IT-entreprenören som 
lämnade stadslivet för landet och som nu 
ägnar sig heltid åt odling och hållbarhet 
Han är mannen bakom mobilappen och 
instagram-kontot gardenr.  

ENTRÉ: 100 kr, under 25 år 50 kr.  
Biljetter via www.nortic.se
PLATS: Café Amanda, Höganäs Bibliotek.

Stand up Jonatan Unge 

► 21 APRIL 19.00

Jonatan räknas som en av Sveriges bästa komiker. Han utsågs 
2019 för andra året i rad till ”Årets komiker” på Standupgalan.  
I vår kommer han till Höganäs med en standup-show. 

ENTRÉ: 150 kr, under 25 år 50 kr. Biljetter via www.nortic.se

PLATS: Tivolihuset, Östra Parkgatan 2, Höganäs

Barnteater 
Planeten

► 30 APRIL 13.00 

 LERBERGETS BIBLIOTEK

► 14 MAJ 13.00 - HÖGANÄS BIBLIOTEK

Två nyfikna rymdfigurer hamnar på 
planeten Jorden och upptäcker fantastiska 
platser och det otroliga ekosystemet där allt 
hänger ihop. För 3–8 år. Lilla Vilda teatern.

ENTRÉ: 40 kr. Biljetter via www.nortic.se
PLATS: Lerbergets Bibliotek (30 april) och 
Höganäs bibliotek (14 maj).

Nationaldagsfirande - familjedag

► 6 JUNI 14.00

QRvandring, Himmelstorpsgården
► 9 APRIL 10.00-13.00

Hälsovandring

► 19 MAJ 10.00, 16.30 OCH 18.00 

VÅ
RE

N
S

VÅ R E N S  E V E N E M A N GVÅ R E N S  E V E N E M A N G

Fira nationaldagen med flagghissning, Storsjung, 
nationaldagstal med ungdomar från Tornlycke-
skolan, elever från Eric Ruuth kultur hus, Höganäs 
Manskör och Höganäs Musikkår och musikern Pidde P. 

FRI ENTRÉ. PLATS: Sjöcronas park/Tivoliparken. 
Östra Parkgatan 2, Höganäs.

Prova på att göra upp eld, vandra, köra 
mountain  bike och besöka Himmelstorps
gården. Kom ut i naturen och lär dig om 
människorna som bodde på gården förr i 
tiden. Lär dig även om de kulturhistoriska 
omgivningarna. Lös rebusen; vad hette 
katten? Efteråt bjuds det på grillad korv. 

FRI ENTRÈ anmäl via etjänst.
minasidor.hoganas.se/himmelstorp
PLATS: Himmelstorpsgården.

Gå i Ärtan och Bönanskogen och prova rolig och 
enkel styrketräning, rörlighetsträning och skön 
avslappning. På plats finns duktiga personliga 
tränare och yogalärare på tre olika stationer. Vi 
avslutar med att bjuda på lättare tilltugg över elden. 

ENTRÉ: 75:- betala på Höganäs Bibliotek. 
Anmäl via e-tjänst: 
minasidor.hoganas.se/halsovandring
PLATS: Ärtan och Bönanskogen i Höganäs.

Trädgårdsföredrag  Lisa Ising

► 13 APRIL 19.00

Växtbytardag

► 14 MAJ 10.00-14.00

Välkommen till en växtbytardag. 10.00-12.00 inlämning av 
plantor och sticklingar, en biljett för varje inlämnad växt. 
12.30–14.00 byten, lämna in din biljett och få en ny växt. 
Märk växterna med namn.

FRI ENTRÉ. PLATS: Nymbergs plats/Bibliotekstorget, Höganäs

FLER TIPS  på evenemang hittar du på 
www.hoganas.se/kalender – håll utkik, 
blicka framåt, med reservation för ändrade 
och inställda evenemang.

Antal platser anpassas efter Folkhälso-
myndigheternas rekommendationer.
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Ta en titt på planerna för 

DE NYA 
HÖGANÄS
KVARTEREN 
Kaktusen och Odéon

I centrala Höganäs planerar Höganäs 
kommun nu för två nya kvarter: 
Kaktusen och Odéon. Det handlar 
om cirka 25 000 kvadratmeter 
bostadsyta som ska rymma både ett 
vårdboende för äldre och lägenheter. 
Närmast 111:an blir det dessutom ett 
parkeringsgarage, som samtidigt agerar 
skydd mot buller och risk på vägen.

ftersom mycket av kommunens obebyggda 
mark är jordbruksmark tittar vi inåt på vad 
som går att förtäta och hur vi kan bygga 
på tätorten. De här två sammanhängande 
kvarteren har ett väldigt bra läge i Höganäs, 
dessutom kommer förtätningen innebära att 

grönytorna blir större i området", säger Kaisa Diurson, 
planarkitekt i Höganäs kommun.

Idag består ytan till stor del av parkering och 
volym handel, som istället flyttar ut till Handelsplats 
Bruket. Det högsta huset i planförslaget är beräknat 
att bli 16 våningar, där de nedre våningsplanen 
huserar ett nytt vårdboende för äldre medan de övre 
våningarna blir privatbostäder. Parkerings garaget är 
planerat att bli tre våningar högt.

– Som en av de största nordiska fastighetsaktörerna 
inom social infrastruktur är det oerhört roligt att kunna 
utveckla ett helt nytt centralt kvarter i Höganäs. Vi 
arbetar lokalt med ekologisk, social och ekonomisk 
hållbar utveckling av samhället i stort. Vi vill skapa 
hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och 
vistas lång tid framöver, säger Ola Svensson, region-
chef Syd och Danmark på SBB.

Tack vare att området byggs om kommer en stor 
del av den tunga trafiken att försvinna. Målet är att 
kvarteren ska bestå av trevliga stadsgator istället för att, 
som idag, mest likna en lastgård. Kommunen planerar 
också att förstärka gång- och cykelvägen som redan 
finns vid banvallen genom att göra den grönare och 
mer vistelsevänlig. Gång- och cykelkopplingen söderut, 
längs Bageri gatan och ner mot Sjöcronas park, ska också 
göras mer trafiksäker och stärka stråket genom staden.

– I planeringsstadiet kollar vi också upp hur de nya 
husen skuggar omgivningen. Höghusets placering ska 
göra att den mesta av skuggan hamnar på parkyta. Vi 
ska också göra en vindstudie för att se till att vind-
styrkan inte blir för stor på de intilliggande gatorna 
när vi bygger högt, säger Kaisa.

Förslaget är ute på samråd under våren och kommer 
vara på granskning hösten eller vintern 2022. Om allt 
går som det ska är tidigast förväntad byggstart (efter 
att planen har vunnit laga kraft) 2024.

Kvarter Himlavalvet ska växa fram  
på Tornlyckan
Hösten 2021 vann Riksbyggen markanvisning s-
tävlingen för kvarteret Himlavalvet som ska byggas i 
Höganäs nya stadsdel Tornlyckan. Kvarteret kommer 
bestå av ett 50-tal bostäder i stadsradhusstil och ett 
seniorboende. 
– Just nu arbetar vi fram en detaljplan efter det 
vinnande för slaget, säger Besnik Nikq, planarkitekt i 
Höganäs kommun.

Nya Olympia
På Olympia är planen att förtäta med nya bostäder 
utmed Odengatan, Prins Carlsgatan och i nordvästra 
delen av kvarteret. Det handlar om två olika sorters 
flerbostadshus: Ett lite högre närmast 112:an och några 
fyravåningshus in mot stadsdelen Övre. Totalt blir det 
mellan 80 och 100 nya bostäder. Dessutom ingår ett 
parkeringshus i planerna. 

– Förslaget har varit ute på samråd i början av året 
och bearbetas nu inför granskning, säger Besnik.

Illustration: FOJABHär i centrala Höganäs planeras de nya kvarteren Kaktusen och Odéon ligga. 

CITY GROSSSÄLGEN
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BANGATANVÄ
G

 11
1

STORGATAN

TIVOLIHUSET

Målet är att kvarteren ska 
bestå av trevliga stadsgator 
istället för att, som idag, 
mest likna en lastgård. 

»
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Varför bygger vi så mycket 
bostäder i Höganäs?
Höganäs växer och under 2021 beviljade 
Höganäs kommun slut besked för 615 nya 
bostäder, främst i Viken och på Sjöcrona. 
– I Höganäs har vi en vision om att det 
ska bo 30 000 invånare i kommunen 
2025. Det är Översiktsplan 2035 och 
bostadsförsörjningsprogrammet som styr 
vilken typ av och hur många bostäder 
som vi behöver planera för, så att vi kan 
nå visionen, säger Emma Lindman, 
planarkitekt i Höganäs kommun.



SPORTWARE har funnits på om-
rådet med nuvarande ägare sedan 
drygt åtta år tillbaka. De säljer 
allt inom sport, skor och fritid 
till alla åldrar och aktiviteter. De 
har även ett eget tryckeri där de 
hanterar allt från profilkläder till 
företag och föreningar, till privata 
möhippor och andra jippon.

Vad tycker ni om  
Handelsplats Bruket?
– Det är jättebra här, det är en 
stor mix av butiker och väldigt 
positivt med de nya butikerna som 
öppnat. Det skapar nya flöden på 

området och lockar hit ännu fler kundgrupper än tidigare. Vi gillar att det 
är lättillgängligt med bil, fri parkering och lätt att gå eller cykla runt mellan 
butikerna, säger Emma Härle och Cecilia Håkansson.

BYGGMAX säljer byggvaror och 
har en stark position inom den 
nordiska gör-det-själv-marknaden. 
Första butiken i Sverige öppnades 
1993, och sedan december 2021 
finns de även i Höganäs.

Hur trivs ni i kommunen och  
på Handelsplats Bruket?
– Vi trivs jättebra och har fått ett 
varmt välkomnande både från 
höganäsarna och från övriga verk-
samheter på området. Vi har haft 
ett bra flöde av kunder trots att vin-
tern är lågsäsong inom byggbranschen.  
Jag gillar hur Handelsplats Bruket har utvecklats och att det är så stor vari-
ation bland butikerna. Höganäs växer och då är det bra att även handels-
utbudet växer så att fler kan handla det de behöver lokalt. För ju fler som 
handlar i Höganäs desto bättre går det för kommunen, säger Caroline Ljung.

COMMENT-ALTCOMMENT-ALT
Sök 
sommar
jobb!
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De senaste åren har Handelsplats Bruket utvecklats mer 
och mer från enbart outletbutiker till ett betydligt 
mer varierat område. De senaste månaderna har  
flera nya butiker öppnat på området som kompletterar 
redan befintliga verksamheter. De nya butikerna är 
Byggmax och Dollarstore, samt Jysk och Jem&Fix som 
flyttat hit från Övre. 

HANDELSPLATS BRUKET VÄXER

Sportware. Emma Härle, butiksansvarig och 
Cecilia Åkesson delägare

Byggmax. Caroline Ljung, butikschef

Kvickbade t få r ett lyf t
Kvickbadet är Höganäs mest välbesökta badplats, med ett par 
tusen besökare varje dag under högsäsong. Stranden är stor och 
idag används främst de norra delarna av badplatsen. Mycket av 
det beror på att det är i norr som bryggan och badleksakerna 
huserar. Men nu ska även den södra delen utvecklas. 

Tanken är att södra delen av Kvickbadet ska bli mer 
attraktiv genom några olika insatser. 
– Det här är egentligen första steget mot en ny Kvick-
badsentré i söder. Utbyggnaden kommer ske under 
en treårsperiod. Vi börjar redan i år med de mindre 
grejerna som vi kan få färdigt ganska snabbt, säger Pär 
Ragvald, stadsmiljöchef i Höganäs kommun.

Det som är planerat att hända redan till sommaren 2022 
är etableringen av en ny, hårdgjord yta för foodtrucks. 
Dessutom ska den lilla lekplatsen utvecklas och nya sitt-
platser komma på plats vid den befintliga grillplatsen.

– Vårt mål är att så småningom skapa en ny 
samlings plats på södra delen av Kvick, med toalett, 
en ny brygga och lite annat. Nu är vi inne i en till-
ståndsprocess där vi ansökt om tillstånd för de lång-
siktiga förändringarna, säger Pär.

Årets projekt påbörjas under våren och ska vara 
färdiga lagom till badsäsongen drar igång igen. 
Sedan är målet att till 2023 få färdigt duschar, 
nedgångar till stranden och en ny, fast toalett. De 
större förändringarna, som byggandet av en ny 
brygga, kan tidigast bli klara till 2024.

Vill du 
tjäna extra 
pengar i 
sommar?

Ta chansen och 
sök sommarjobb i 
Höganäs kommun  
i sommar
Precis som tidigare år kommer 
Höganäs kommun att anordna 
3 veckors sommarjobb för dig som 
i vår går ut 9:an, 1:an eller 2:an 
på gymnasiet. Vi erbjuder totalt 
200 tjänster inom bland annat 
skola/förskola, på vårdboende 
och parkarbete. 

Nytt för i år är även möjlig heten att 
söka till vårt sommarlovs entreprenörs-
program för dig som är nyfiken att 
testa på livet som entreprenör, ut-
veckla ditt självledarskap och tron på 
dig själv. Du söker sommar jobben på 
kommunens hemsida under "lediga 
jobb" senast den 31 mars.

Läs mer och ansök: 
www.hoganas.se/ledigajobb
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GER LIV ÅT STADSKÄRNAN

Kullagymnasiet har det senaste året påbörjat resan med 
att stärka sin position bland kommunens ungdomar. 
Och resan har redan visat sig vara i rätt riktning. En 
uppåtgående trend med fler sökande är tydlig och med en 
ny skola mitt i centrum förväntas trenden att hålla i sig.

n ny gymnasieskola byggs inte över en 
natt. Detta är en långsiktig satsning som 
utöver att locka fler elever också ska ge mer 
liv i stadens kärna som i sin tur hjälper till att 
expandera Höganäs ytterligare. Det tar runt 
5–6 år att bygga en ny skola av denna typ. 

Cecilia Wickenberg Rosenberg är verksamhetschef för 
gymnasiet. Hon berättar om en enkät undersökning 
de har skickat ut till elever i årskurs 9, både till de som 
har valt Kullagymnasiet och till de som valde en annan 
skola. Eleverna fick svara på frågor angående deras val 
och vad som hade gjort att de valt annorlunda. 

– Internationella kontakter, större programutbud och 
en mer modern, fräsch skola var tre önskemål hos 
eleverna när de gjorde sina val. Utifrån detta har vi 

under året arbetat för att starta Ekonomiprogrammet 
och arbetat fram stärkta profiler på de program vi har. 

Vi har också lanserat flera attraktiva idrottsprofiler 
och nästa läsår kommer vi även att kunna erbjuda 
musik profil och utlandsterminer i London och i 
Spanien. En annan sak som vi är glada över är 
beslutet att våra elever får busskort, säger Cecilia. 

Det gör att den tredje anledningen ”modern, fräsch 
skola” också kommer att kunna bockas av inom några 
år. En centralt placerad gymnasieskola kommer stärka 
Höganäs position som en attraktiv skolkommun. Men 
fördelarna tar inte slut där. Placeringen kommer också 
bidra till en positiv utveckling för Höganäs stadskärna, 
gynna näringslivet och ge lokaler som kan nyttjas av 
flera olika grupper. 

– När skolans placering har en nära koppling 
till stadskärnan bidrar det till en positiv centrum-
utveckling. Mer folk i och kring stadskärnan ger ett 
levande centrum, förstärker mötesplatsen och ökar 
attrak tiviteten för vår handel och vår stad. Det är också 
en fördel för de elever som pendlar med region trafiken 
då de slipper det eventuella bussbyte de har idag. 
Utöver detta kan även Kullagymnasiets placering och 
utformning bidra till nya fysiska mötesplatser mellan 
fram tidens kompetenser och befintliga företagare, säger 
Pia Möller, utbildningsnämnden ordförande.

Höganäs kommun växer och har som mål att 2025 vara 
30.000 stolta invånare. För att lyckas med visionen behöver 
vi växa förnuftigt och behålla småstadscharmen som är 
signifikant för oss. Satsningen på en skola i centrum är ett 
långsiktigt och hållbart perspektiv helt i led med detta.
 

– En stad av Höganäs storlek har begränsade möjlig-
heter att skapa attraktionskraft i utdragna och stora 
geografiska områden. Vilket gör att verksamheter och 
utbud behöver koncentreras för att de ska utgöra en 
attraktiv dragkraft. I den bilden passar en centralt 
placerad kommunal gymnasieskola perfekt in och 
kommer att bidra till en positiv utveckling för Höganäs 
stadskärna, säger Peter Schölander (M) kommun-
styrelsens ordförande i Höganäs kommun.

Elever och lärare kommer att röra sig i centrum och 
bidra till en tilltalande känsla av rörelse. En stads-
kärna med byggnader, gator och torg som besöks av 
invånare och besökare är ett gaturum som man vill 
återvända till. Den nya skolan mitt i centrum väcker 
med andra ord nytt liv till staden! 

NY 
GYMNASIESKOLA
I CENTRUM 

N Y  G Y M N A S I E S K O L A

Internationella kontakter, 
större programutbud och 
en mer modern, fräsch 
skola var tre önskemål 
hos eleverna när de 
gjorde sina val.

Cecilia Wickenberg Rosenberg, verksamhetschef för gymnasiet

E
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MATIGT
& PRATIGT

Den 31 mars–2 april pågår Hela Höganäs på riktigt 
vid Blå Hallen i Höganäs, tre fullspäckade mötesdagar 
som har som syfte att möta kommunens invånare, 
på riktigt. Navet under dagarna kommer att vara det 
vi människor gillar mest när vi möts, mat och prat. 

Lärlingsköket flyttar in
Restaurangbranschen fullständigt kokar och intresset 
för matlagning ökar, för att svara på branschens 
efter frågan har kommunens vuxenutbildning sedan 
en tid tillbaka en kockutbildning där elever får chansen 
att utbilda sig till köksbiträde eller kock genom att 
kombinerad skola och arbetsplatsförlagd utbildning. 
Under tre dagar flyttar lärlingsköket till Blå Hallen för 
att ge elever chansen att tillsammans med rutine rade 
kockar skapa en kulturell smakupplevelse för mötes-
dagarnas besökare. 

– Lärlingskökets medverkan kommer dessutom att ge 
eleverna en bra erfarenhet. Det blir även cook along 
med Tareq där han tillsammans med eleverna kommer 
tillaga en rätt med smaker från Kullabygden, säger 
Rikard Johansson, lärare på kockutbildningen.  

Under dagarna vill lärlingsköket visa upp den matiga 
mångkulturen som faktiskt finns i Höganäs.

– När vi tittar historiskt på vår svenska husmanskost 
som vi gärna talar så gott om så har den skrivits om 
många gånger tack vare nya influenser, det blir helt 
enkelt svensk husmanskost från jordens alla hörn från 
lärlingsköket, lovar Rikard.  

Möt det lokala näringslivet 
 matmarknad och köksscen
Att det odlas och förädlas allt från potatis till druvor 
i vår hembygd är inget nytt. Kullabygden är som ett 
enda stort skafferi och under hela Höganäs på riktigt 
samlar vi skafferiet på ett och samma ställe.

– Besökarna kommer att få uppleva Kullabygden med 
alla sina aromsinnen och prova alla varianter av smaker, 
garanterar Josefine Marklund, näringslivsutvecklare 
i Höganäs.

På matmarknaden går det att köpa med sig hem 
exempelvis grönsaker, choklad, ägg och kryddväxter. 
Besökarna kommer även att möta de som förädlar 
frukten och bären till de smakrika dryckerna. Vi pratar 
om våra vinbönder och mustmakare, men även de 
som tar tillvara på Sveriges godaste kranvatten och 
brygger de godaste ölen och kaffet. På plats är även de 
som lägger ner hela sin själ i att vi ska kunna äta när-
producerade tomater och meloner, samt de som brinner 
för att odla och vill lära denna konst vidare.

– Från köksscenen kan besökarna inspireras av alla 
duktiga entreprenörer som brinner för sina näringar 
här i bygden. Kullabygden vore ingenting utan dem, 
avslutar Josefine. 

Tareq pratar mat, minnen, människor 
och om att må bra
Tareq Taylor är den folkkäre kocken som hade 
ett superår 2021. Han belönades med tv-priset 
Kristallen för programmet ”Tareq Taylors 
matresa”, var julvärd i SVT, sommarpratade i P1 
och syntes i programmet ”Bäst i köket”.

Under Hela Höganäs på riktigt, närmare bestämt 
den 2 april, kommer han till oss i Höganäs. 
Tareq kommer att prata om mat, minnen och 
människor han mött och om att må bra.
 
Rebecka Hansen, ungdomssamordnare i kommunen, 
är med och planerar den här programpunkten. 

– Det känns roligt att Tareq kommer till oss 
under Hela Höganäs på riktigt, jag ser verkligen 
fram emot det. Tareq har många strängar på sin 
lyra och kan prata om både hälsosam mat, resor, 
utanförskap, mobbing och psykisk hälsa. 

Rebecka hoppas att Tareqs medverkan ska bli in-
spirerande och ge dig som invånare nya perspektiv 
– vare sig det gäller hur du bäst tillagar vårens 
primörer eller dina funderingar kring livet i stort. 

Från köksscenen kan besökarna inspireras 
av alla duktiga entreprenörer som brinner 
för sina näringar här i bygden. 
Kullabygden vore ingenting utan dem.
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arn och unga är högt priorite-
rade för oss i Höganäs kommun. 
Under Hela Höganäs på 
riktigt väljer vi därför att 

rikta fokus ytterligare på detta område, 
och då i form av ett brädspel som heter 
”Hela barnet, hela vägen”. Under mötes-
dagarna lanseras spelet vars syfte är att få 
oss att prata mer med varandra. Samtal 
som vi hoppas kunna vässa vårt arbete 
ännu mer. 

Höganäs kommun arbetar efter de-
visen ”Hela barnet, hela vägen” och bräd-
spelet har fått samma namn. Spelet 
synlig gör barnens händelser från att de 
föds, eller flyttar till Höganäs, till dess att 
de är vuxna. Spelet har tagits fram av en 
gränsöver skridande projekt grupp bestå-
ende av tjänstepersoner från utbildnings-, 
social-, näringslivs och kultur- och fritids-
förvaltningen. Maria Wåhlin arbetar som 
föreste lärare och lärare i trä och metallslöjd på 
Lerbergs skolan och är en del av projektgruppen. 

– Vi vill ge en bild av tiden från liten till stor, med 
hjälp av några viktiga nedslag i barn och ung-
domars vardag. Till exempel vad fint det är med allt 
från gratis skollunch i skolan till skolhälsovård. 

21
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Spelet som på 
ett lättsamt sätt 
bjuder in till 
diskussion om 
ämnen som berör 
barn och unga.

Något vi i Sverige ser som självklart och som är viktig 
för elevernas kunskapsinhämtning i skolan. Vi vill också 

visa stödet man kan få från bland annat socialen, kurator, 
utvecklings centrum och fältassistenter, säger Maria. 

Spelet spelas som ett klassiskt brädspel bestående 
av olika händelser. Exempelvis ”Härligt! Lovet närmar 
sig. Kommunen bjuder på ett späckat lovprogram. Du 
testar padel, studioinspelning, graffiti, spoken word och 
dansworkshop. Fylld av energi dansar du fram tre steg” 
eller "Du föll för grupptrycket och hoppar över lunchen 
till förmån för kiosken. Du får ingen energi och sumpar 
religionsprovet. Ta tre steg bakåt". 

Förhoppningen är att spelet kan korta vägen från tanke till 
handling om man skulle behöva vidare hjälp med något 
gällande sitt barn, eller som ung vuxen. Vi hoppas också 
att spelet förtydligar hur Höganäs kommun arbetar för 
hela barnet hela vägen genom de olika instanserna som 
samarbetar kring varje barn. 

VIKTIGA 
FRÅGOR 
STÅR PÅ SPEL

Höganäs och Kullabygden har gjort en resa 
från en traditionell bruksort till en attraktiv 
boende kommun med ett framgångsrikt 
närings liv. För att visa på resan som Höganäs 
har gjort, men också för att tillsammans med 
besökarna utveckla Höganäs vidare mot fram-
tiden så kommer ”Hela Höganäs på riktigt” att 
genomföras, tre mötes dagar där Höganäs lever 
upp på riktigt med allt vad Höganäs är, med 
alla och för alla, syfte är att få besökarna att 
utmana, uppleva, inspirera och delta. 

Dagarna kommer att ha dialog inriktningar 
så som fritid, besöksnäring, bo och leva samt 
barn och unga då dessa teman är viktiga fram-
gångsfaktorer för Höganäs. Frågor så som 
”hur kan vi bo bättre tillsammans?”, ”hur ska 

Höganäs stadskärna utvecklas?”, ”vad krävs för 
att kommunen ska vara en attraktiv och stimu-
lerande plats för våra ungdomar?”, ”hur kan vi 
hjälpas åt mer i vardagen?”, ”hur kan vi leva ett 
mer hållbart liv?” och ”hur ska vi värna demo-
kratin?” kommer att diskuteras. Vi vill sätta 
igång tankar och föra samtal om hur vi vill att 
vårt Höganäs ska vara. Nu och framåt. 

Mer om vad som händer på dagarna hittar du här:
www.hoganas.se/helahoganaspariktigt
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HELA 
HÖGANÄS
PÅ RIKTIGT

UTMANA  UPPLEV  INSPIRERA  DELTA 

TRE MÖTESDAGAR OM, MED OCH FÖR HÖGANÄS

Vad är Hela Höganäs på riktigt?

Vill du spela ”Hela barnet,  
hela vägen”? 
Kom till Hela Höganäs på riktigt i Blå hallen 
någon gång mellan 31 mars och 2 april för att 
hämta ut ditt exemplar. Där får du även möta 
projektgruppen och grundarna av spelet.
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– Nu har vi varit med och tävlat i snart ett halv-
år och det känns jättebra! Även barnen tycker att det 
är roligt. Detta trots att min 6-åriga son inte kunde 
spendera sin veckopeng till vad han ville, när månad-
ens utmaning var köpstopp. Jag tror och hoppas att 
året med Minimeringsmästarna ska göra att vi som 
familj blir ännu mer medvetna om hur våra val på-
verkar miljön, samtidigt som vi kan inspirera andra, 
säger Josefine Marklund. 

Familjen Marklund Kochnowicz hade ett hållbarhets-
tänk redan innan Minimeringsmästarna. De köpte 
mycket på second hand, slängde ingen mat och valde 
till stor del cykeln före gasbilen. Josefine såg därför 
familjens deltagande som en möjlighet att lära sig ännu 
mer om vad de kan göra för planeten och kommande 
generationer. Och sen skadar det ju inte att det är 
tävling också:

– Jag är en tävlingsmänniska och gillar verkligen 
tävlings momenten i Minimeringsmästarna. Det är kul 
att utmana andra deltagare och jag vill såklart att vi 
ska vinna, säger Josefine.

Minimeringsmästarna hoppas att deltagare minskar 
sitt klimatavtryck men också att de inspirerar och 
utmanar både vänner och bekanta att börja tänka i 
liknande banor. Just begreppet klimatsmart är något 
vi alla borde fundera lite mer över och aktivt välja att 
vara när vi har möjlighet. För Josefine betyder klimat-
smart att basera beslut i vardagen efter vad som är 
det mest miljövänliga alternativet. Det vill säga det 
alternativ som ger minst utsläpp av växthusgaser av de 
givna alternativen.

– Många gånger är ju de miljövänligare valmöjlig-
heterna även bättre för hälsan, som att exempelvis ta 
cykeln istället för bilen eller att äta mer växtbaserat 
och mindre kött. Att jag tar val som gör att jag kan 
tillfredsställa min familjs behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov, avslutar Josefine. 

Minimeringsmästarna är en tävling för 
hushåll i hela Sverige som vill minska på 
utgifter, stress och klimat avtryck. Tävlingen 
är ett initiativ av Göteborgs regionen och 
stöttas av Avfall Sverige. I Höganäs är det 
NSR som är arrangörer.

Vill du veta mer om Minimeringsmästarna?  
Besök deras Instagram, Facebook eller hemsidan  
www.minimeringsmastarna.se

Det är lätt 
att sortera rätt
Visste du att över 60 % av det som slängs bland 
restavfallet går att sortera ut? Med rätt abonnemang 
är det lätt att sortera rätt och se till att de resurser som 
kan återvinnas stannar i kretsloppet.

Om vi tittar i ett genomsnittligt restavfallskärl består 
innehållet av ungefär 38 % restavfall, 26 % matavfall, 
32 % tidningar och förpackningar, 3 % trädgårds-
avfall och 1 % farligt avfall. Det är massor av material 
som vi hade kunnat återvinna. 

I Höganäs har du som bor i villa möjlighet att få 
tidningar och förpackningar hämtat vid din fastig-
het. Med ett abonnemang för full sortering kan du få 
hämtat hela åtta olika avfallsslag. Då slipper du köra 
iväg med återvinningen själv. 

Har du trädgård finns det 
även möjlighet att få ditt 
trädgårdsavfall hämtat. Läs mer 
och ändra i ditt abonnemang på 
www.nsr.se/abonnemang.

Skaffa smspåminnelse
Det enklaste sättet att komma ihåg när du har 
tömning är via NSR:s kostnadsfria tjänst sms-
påminnelse. Då får du ett sms kvällen innan du har 
tömning. Läs mer och anmäl dig på www.nsr.se/sms

Restavfall

Visste du... 
att över 60 % av det 
som slängs bland 
restavfallet går att 
sortera ut?

I N F O R M A T I O N  F R Å N  N S R

Under ett års tid inspireras deltagare till att leva mer 
hållbart samtidigt som de tävlar mot andra hushåll 
i hela landet! Deltagarna tävlar i olika teman, som 
till exempel temat ”Matsvinn”, där hushållen ska 
logga sitt mat svinn och bjuda på middag gjort på 
rester. En familj från Höganäs som är med och 
tävlar är familjen Marklund Kochnowicz.

De 
tävlar för 
planetens 
skull
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Era synpunkter och idéer på

Höganäs kulturhus

nledningen har självklart varit att det 
kommande kulturhuset är höganäsarnas 
eget vardagsrum och mötesplats, och därför 
vill vi gärna att så många som möjligt är 
med och påverkar. 

Engagemang och kompetens hos medborgare har blivit 
allt viktigare pusselbitar för många kommuner när 
beslut ska fattas.
– Rätt använd är medborgardialog ett starkt instrument 
för utveckling, säger Anneli Sjöborg, kultur- och 
fritids chef i Höganäs.

Genom informationsmöten, digitala chattar, ”Bjud 
hem oss för att diskutera det nya biblioteket” och 
svarslådor, har över 750 förslag kommit in. Alla för-
slag är inte unika utan upprepar sig ibland, till exempel 
”större barnavdelning, plats för en större scen, bättre 
utomhusmiljö, utställningshall och fler studieplatser”. 
Idéerna och förslagen har sammanställts och varit ett 
värdefullt underlag för arkitekter och kommunens 
stadsmiljö- och planavdelning. 

– Vi vill tacka för allt engagemang och alla idéer, nu 
vet vi bland annat hur viktigt det är att få fler studie-  
och arbetsplatser i det kommande bygget och att för-
äldrar och förskolor vill ha en större barnavdelning, 
säger Anneli Sjöborg. 

Under ”Hela Höganäs på riktigt” är du välkommen 
att ta del av hur vi har använt allt engagemang och de 
synpunkter som har kommit in. Givetvis kan du fort-
sätta att berätta vad du vill att det nya kulturhus et ska 
innehålla - antingen på evenemanget eller över disk 
till vår fantastiska bibliotekspersonal. 

PS…vet ni att Höganäs biblioteksverksamhet 
hamnade på 1:a plats i Sverige i SCB:S undersökning 
avseende invånarnas nöjdhet över bemötande och 
service. Det ni!

• Det bidrar till kompetens och engagemang  
bland medborgare. 

• Det skapar relationer mellan medborgare och 
politiker/tjänstepersoner samt en djupare kunskap 
om medborgarnas önskemål.

• Det ökar kunskapen och förståelsen hos medborgare 
om frågors komplexitet och kommunens processer. 

• Medborgare med olika åsikter och synsätt kan mötas, 
byta perspektiv och öka förståelsen för varandras 
olika situationer och behov.

COMMENT

COMMENT

Utställnings-
hall

Fler 
studieplatser
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PLAN 1 - ENTRÉPLAN
1:200 (A3)

Positiva erfarenheter av medborgardialog:

COMMENTPlats för en 
större scen

COMMENTBättre 
utomhusmiljö

A
Sedan 2015 har ett stort antal medborgardialoger och möten 
genomförts för att få så många tankar och synpunkter som 
möjligt kring utformning och innehåll i det nya kulturhuset. 

Era synpunkter och idéer

QUOTE-RIGHT

QUOTE-RIGHT

QUOTE-RIGHT

QUOTE-RIGHT

Ritning Plan 1, Höganäs kulturhus. Totalt kommer det att finnas tre plan.  

COMMENTStörre 
barnavdelning

QUOTE-RIGHT
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EN TRYGG OCH 
VIKTIG SLUSS FÖR 
NYANLÄNDA ELEVER

Med en känsla av 
tillhörighet och möjlighet 
att kommunicera med 
någon som förstår en ökar 
självförtroendet för eleven. 

Annette Johansson, 
Kajsa Alm och Laila Koliana

Sedan hösten 2021 finns Mottagnings enheten 
för nyanlända barn och ungdomar i Höganäs 
kommun. Målet är att kartlägga varje enskild 
elevs styrkor och kunskaper för att kunna ge rätt 
förutsättningar för skolgången. 

ottagningsenheten 
vill möjliggöra för 
eleverna att lyckas och 
att kunna förbereda 
skolorna för att ta 

emot dem på ett bra sätt. Med en känsla av tillhörig-
het och möjlighet att kommunicera med någon som 
förstår en ökar själv förtroendet för eleven.

Kajsa Alm har det övergripande ansvaret över 
Mottagnings enheten och sköter kontakten mellan nya 
elever och mottagande skolor. Hon arbetar som chef 
för enheten för flerspråkighet, som omfattar moders-
målsundervisning och studiehandledning och även 
med språkförstärknings grupperna som startats på tre 
skolor; Tornlyckeskolan, Nyhamnsskolan och Viken-
skolan och utveckling av ämnet svenska som andra-
språk i kommunen.

– Det är viktigt att vi kan utveckla och skapa ett sam-
arbete för nyanlända elever och vårdnads havare. För 
elever mellan 6–15 år bjuder vi därför in till möte med 
elev och vårdnads havare som får övergripande informa-
tion om det svenska skolsystemet och tillsammans träffar 
de skolsköterskan för ett hälsosamtal. För att eleverna 
ska kunna få en bra skolgång är det otroligt viktigt att 
vårdnadshavare till nyanlända elever får lära sig hur 
svensk skola fungerar, vad som förväntas av deras barn 
och hur de kan stötta sitt barn, säger Kajsa Alm.

Mottagningsenheten fungerar som en trygg 
och personlig sluss för eleven. Utifrån personliga 
möten blir elevens bakgrund och erfarenheter 
tydliga, vilket gör att de kan navigeras rätt. 
Vi kan rekommendera en skola som har en 
språkförstärkningsgrupp, om vi bedömer att det 
är aktuellt.

– På Mottagningsenheten är alla lika viktiga. Vi vill 
att slussen ska kännas meningsfull för eleven och ge 
den trygghet som en nyanländ elev behöver. Att komma 
som nyanländ elev till svensk skola kan innebära en 
stor omställning. Därför är det viktigt att vi lyckas få 
varje enskild elev att känna sig sedd och respek terad. 
Det ger rätt språngbräda för eleven och hens fortsatta 
skolgång, förklarar Kajsa.

På Mottagningsenheten arbetar också skol-
sköterskan Annette Johansson samt SvA-lärare, 
moders målslärare och studiehandledaren Laila Koliana. 
Annette håller i hälsosamtalen som handlar om den 
ny anlända elevens fysiska och psykiska mående. Hon 
har stor erfarenhet av att möta elever i olika åldrar 
och samman hang i sitt arbete som skolsköterska på 
Nyhamnsskolan. Laila tar emot familjerna, kart-
lägger, ger information om svensk skola, överlämnar 
den informa tion som samlats ihop om eleven till 
mottagande skola och har en samordnande roll.

– Jag har i många år arbetat med nyanlända och har 
mött många familjer i liknande situationer. Jag har 
även erfarenhet av hur det är att bygga upp sitt liv i ett 
nytt land.

Mottagningsenheten kan och ska bidra till en trygg 
skolstart för alla elever i Höganäs kommun, säger Laila.

I framtiden hoppas de att Mottagningsenheten kan 
kopplas ihop med nyanlända gymnasieelever och vuxna 
som ska gå på SFI. Det ger en viktig ingång i skolan för 
hela den nyanlända familjen i Höganäs kommun.    

«
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Vatten är vår allra viktigaste naturresurs 
och en förutsättning för livet på jorden. 
Vi måste behandla denna värdefulla 
resurs med eftertanke.

atten är eller har i alla fall varit en självklarhet 
för många människor, inte minst för oss i 

Sverige. Vi öppnar kranen och friskt vatten flödar.
I genomsnitt använder vi cirka 160 liter vatten per 
person och dag till tvätt, toalett, matlagning och 
dryck. Det är ofta inte förrän vattnet stängs av som 
vi märker hur sårbara vi är utan det.

Så här kan du påverka
Stäng av kranen
• Om en familj på fyra personer stänger av kranen 

medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 
100 liter vatten på en dag.

• Ställ en kanna med vatten i kylen så behöver du inte 
spola tills vattnet blir kallt varje gång du ska dricka. 

Tvätta och spola smart
• Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt, 

vänta istället tills du har tvätt för en full maskin.
• Om du har en toalett med två knappar för spolning, 

tryck på den lilla knappen, då tas mindre mängd vatten. 

Duscha hellre än bada
• Ett fyllt badkar motsvarar cirka 150-200 liter vatten. 

En dusch på 3 minuter motsvarar cirka 36 liter.
• Stäng av vattnet när du schamponerar håret samt 

tvålar in dig.

Drick kranvatten  men stäng kranen
• Du kan få cirka 1000 liter kranvatten för priset av 

en flaska vatten i butik. 1000 liter vatten ur kranen 
kostar cirka 21 kronor i Höganäs kommun. Dess-
utom har vi ju Sveriges godaste kranvatten i Höganäs. 

• För varje minut som kranen står och rinner går det 
åt 6 liter vatten.

Vattna i trädgården med eftertanke
• Installera en vattentunna och få gratis vatten till 

din grönska.
• Om du måste vattna gräsmattan med kranvatten är 

bästa tiden på dygnet när solen gått ner, då kommer 
gräsmattan kunna ta tillvara på vattnet bättre än i 
solens värmande strålar. Samma gäller för vattning 
av övriga växter i trädgården eller på din balkong.

• Något att ha i åtanke är att en vattenspridare gör av 
med cirka 150-350 liter vatten på 20 minuter. 

När du fyller poolen 
• Om du har en pool är bästa tiden på dygnet att 

fylla denna på kvällen och natten då belastningen i 
vattenledningarna är lägre.

• Viktigt att tänka på är att du inte lägger ner slangens 
munstycke under vattenytan för vid baksug i slangen 
kan det komma in bakterier i våra ledningar. 

Boktips  Skörda regnvatten
För dig som är intresserad av att skörda regnvatten kan vi tipsa om en bok som just heter 
så: Skörda regnvatten. Boken beskriver hur man tar hand om regnvatten, hur man kan 
lagra det, leda vattnet rätt samt hur vi kan göra oss mindre beroende av kommunalt renat 
vatten i trädgården. Att behandla vattnet på ett sätt som bidrar till en bättre miljö samt 
hur du planterar växter på bästa sätt i din trädgård. Som exempel kräver växter mindre 
mängd vatten på skuggiga platser.

Det finns även studiecirklar runt om i Sverige som inriktar sig på skörda regnvatten. 

HUR KAN VI SPARA
PÅ VÅRT VATTEN?

Samla regnvatten 
och vattna med 
det i trädgården.

Vi kan alla vara med och påverka

Bevattningsförbud  ta det på allvar
Vid information om vattenbesparing eller bevattnings-
förbud är det av en viktig orsak. Dricksvattnet får då 
endast användas till mat, dryck och personlig hygien.
 
Samla regnvattnet i vattentunna
Förr fanns det nästan alltid vattentunnor vid stup-
rören på äldre villor och vattnet användes i träd-
gården. Men någonstans på vägen glömde vi bort 
möjligheten att samla regnvatten från våra tak. I stället 
för att samla upp vattnet låter vi det bara rinna bort. 
Genom att ta hand om vattnet från våra tak kan vi 
på sikt minska förbrukningen av kommunalt renat 
vatten och i förlängningen minskar det också uttaget 
av dricksvatten ur sjöar och vattendrag. Att samla upp 
regnvattnet minskar också risken för överbelastning av 
dagvattensystemen som kan leda till översvämning

Ta vara på regnvattnet
Det främsta skälet varför vi ska spara regnvatten är att 
vi alla kan bidra till att hushålla med våra natur-  
r esurser genom att spara på det färska vattnet i kranen, 
särskilt när det finns ett alldeles gratis alternativ som 
växterna till och med tycker bättre om. Dessutom gör 
du en insats för miljön men även för din plånbok.

För visst är det lätt att bara vrida på kranen och låta 
trädgårdsslangen släcka grönskans törst. Men tänk 
istället klimatsmart och se regnvattnet från himlen 
som en värdefull och gratis naturresurs istället för att 
slösa med kranvatten. Samla regnvatten i tunnor och 

använd det till bland annat dina odlingar. Eftersom 
regnvatten är ett tämligen rent vatten kan du använda 
detta till betydligt mer än att vattna växter med.
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På hemsidan snittblomsodlare.se kan 
man hitta odlare som går efter samma 
princip. Lotten Molén har ett instagram-
konto på @theflowerfarmhoganas

Det började i USA för flera år sedan, 
när man insåg hur många snittblommor som 
importerades varje år, ibland från länder där kemi-
kalie   hantering och arbetsmiljö frågor inte stod så 
högt på agendan. Det växte då fram en rörelse, den 
så kallade Slow Flowers, som ville använda hållbara 
odlingsmetoder, stötta den lokala ekonomin, öka den 
biologiska mångfalden och minska avståndet mellan 
odlare och konsument.

För Sveriges del fick rörelsen ett uppsving efter 
Nobel  middagen 2018, där designern Hanna Wendelbo 
noterade att klänningarna var återbrukade och matens 
råvaror var svenskodlade i säsong – med temat “Håll-
bart” – men där blomsterarrangemanget var allt annat 
än klimatsmart. Tillsammans med andra likasinnade 
startade hon ”Blomsteruppropet”, där tanken är att 
svenskodlade blommor i säsong ska vara förstahands-
valet för alla.

Lotten Molén flyttade tillsammans med familjen 
för några år sedan från Stockholm till en gård utan-
för Väsby. Hon har en bakgrund som ekonom och 

fastighets mäklare och är varken utbildad trädgårds-
mästare eller florist. Men några blommor skulle man 
väl kunna odla?

– Jag började odla här på gården 2019, berättar 
Lotten. Jag har alltid tyckt att det var kul med blommor, 
så jag ville testa lite. I början var det mest för egen del, 
men jag fick bra respons. Så jag började sälja till folk 
som kom och hämtade, till gårdsbutiker och även till 
Höganäs Saluhall.

Det kom även förfrågningar från florister och bröllops -
dekoratörer, så säsongen 2020 blev det en ännu större 
odlingsyta. Men varför är efterfrågan så stor?

– Jag tror att det beror på att jag har annorlunda sor-
ter och färger än man brukar hitta i blomster affärer, 
säger Lotten. Jag har lite mer krokigt, mer organiskt 
och levande. Mina blommor är dessutom alltid helt 
nyskördade och jag är mån om kvaliteten. Mina kunder 
är medvetna om vad de handlar, och uppskattar även 
upplevelsen av att komma till gården och köpa ny-
skördade blommor direkt i Blomster kiosken som jag 
har vid vägkanten.

Förutom att odla snittblommor så försörjer 
Lotten sig på inredningsprojekt. Hon anordnar 
också workshops och företagsevent i den 
ombyggda gamla ladan. Att helt förlita sig på 
blomsterförsäljningen är svårt eftersom sälj-
perioden, av naturliga skäl, är rätt så kort. 
Den börjar med pompösa frilandsodlade 
tulpaner och narcisser i april och sträcker sig 
ungefär tills frosten tar de sista dahliorna i 
mitten av oktober. För att odla blommor i sin 
rätta säsong används inga uppvärmda växt-
hus, inga bekämpningsmedel och jag tillför 
endast naturliga gödsel medel.

– Det är väldigt mycket jobb, säger Lotten. 
Särskilt i början av året med planering och 
förberedelser. Men belöningen kommer när 
man är mitt i högsäsongen och kan skapa 
vackra buketter av allt man sått och odlat. 
Och som dessutom är hållbart och gynnar 
den biologiska mångfalden. Kan det bli bättre 
eller vackrare än så?

H Å L L B A R  O D L I N G

SLOW 
FLOWERS 
Kanske äter du mat som är närodlad 
och köper grönsaker och frukt efter 
säsong. Men det finns fler områden 
där du kan verka för miljön. Som 
vilka snittblommor du köper.

31

visade vägen för Lotten

För att odla blommor i 
sin rätta säsong används 
inga upp värmda växthus, 
inga bekämpningsmedel 
och man tillför endast 
naturliga gödsel medel.

H Å L L B A R  O D L I N G
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TRÄDGÅRDSHACKS 
hjälper mångfalden och miljön

Vill du skapa en hästgödselvärmare? Kanske 
laga en kopp ogräs-te? Eller bygga ett tvestjärtshus? 
Detta är bara några av de hundratals trädgårdshacks, 
som Filip Johansson delar med sig av på nätet – och 
nu även i en bok.

Filip är mannen som hoppade av IT-branschen 
och flyttade till en gård på landet med familjen.  
En dröm för många. Men redan före flytten höll han 
på med hållbarhets frågor.

– Jag försökte påverka mina kollegor. 
Som att få dem att åka tåg i stället 

för flyg, att äta vegetariskt i stället 
för kött eller att investera i gröna 
pensionsfonder, säger Filip.

I stället för att ha klimatångest så 
kan du gå rakt ut i trädgården och 
göra något konkret, menar han. 

Som att kompostera jord 
och sätta upp fågelholkar. 

Eller lämna kvar lite löv och grenar för djur-
  livets skull.

– En del kanske inte tycker att det spelar så stor 
roll, säger Filip, men gör många det så gör det stor 
skillnad. Försök vara en del av lösningen i stället för att 
öka problemet!

– Se förbi det här med att varje maskros ska bort eller 
att tistlar är dåligt, säger Filip. Klipp inte gräset så 
ofta. Vill du ha det ordnat, så räfsa in löv och kvistar 
under buskarna. Eller låt en del av trädgården vara ett 
naturskyddsområde, där allt får härja fritt. Att rensa 
bort allt är smått förödande för djurliv och mångfald.

Filip vill att fler ska upptäcka trädgård och odling. 
Inte genom att vara förmanande och jobbig, utan 
genom att visa genvägar till biologisk mångfald. 
Och att visa att det kan vara kul.

- Även om det här kan ses som att ta små steg, så går 
jag åtminstone åt rätt håll. Gör du det?

Fler av Filips trädgårdshacks 
hittar du i hans bok och på hans 
instagramkonto @gardenr

Mer intresserad? Passa på att 
gå på Filips föreläsning på Höganäs 
Bibliotek den 23 mars. Se sidan 10. 

Trädgårdshack: 
Trigga igång ogräset
Om du vill använda mindre 
bekämpningsmedel och rensa 
mindre under säsongen, kan du 
försöka trigga igång ogräset.

Steg för steg:
• Kratta runt i jorden.
• Täck med genomskinlig 

presenning.
• När det kommit upp ogräs 

rensar du ur och krattar.
• Täck med täckmaterial.
• Vänta ett par veckor.
• Ta bort täckmaterialet och  

rensa bort ogräs.

Nu har du en jord med färre ogräs-
frön och mindre rens under säsongen.

Bor du i lägenhet?
Ha krukor på golv och bygg 
klätterstativ på sidorna. Har du 
balkong så kan detta också bli ett 
inskyddsskydd. Odla örter som 
oregano och salvia. De tål torka 
och vill ha värme. Det går även 
att ha en sommaräng i en kruka. 
Den lockar till sig bin och fjärilar. 
På en inglasad balkong kan du 
odla tomater.

Filips tips för större mångfald 
och roligare trädgård:
• Skapa en kompost. Blir 

fantastiskt fin jord.
• Skaffa bär- och nötbuskar.  

Barn älskar detta.
• Ha en skål med vatten och 

stenar i. Fjärilar och insekter 
behöver dricka.

• Ha det lite ostädat i trädgården. 
Låt naturen ta över lite.
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Odlingsintresset hade alltid funnits där för Filip Johansson, 
liksom viljan att göra världen bättre. Han vågade ta steget 

från IT-världen till trädgårdsvärlden – och nu har hans 
trädgårdshacks blivit omåttligt populära. 
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Projektet startades i januari 2022 och går i korta 
drag ut på att villaägare som har värmepump låter 
Höganäs Energi få möjligheten att styra värme-
pumpen på distans. Visar det sig att det samlade 
effektuttaget i kommunen blir väldigt högt, kommer 
värmepumpens värmeproduktion att pausas under en 
kortare period.

Om en kunds värmepump tillsammans med många 
andra värmepumpar pausar sin värmeproduktion till-
fälligt, blir det totalt mycket effekt som kan flyttas till 
ett senare tillfälle när det inte är lika stort uttag.
 
– Varje villa kan ses som ett batteri där det finns energi 
lagrad i form av värme. En kort paus i värmetillförseln 
får ingen nämnvärd effekt på inomhusklimatet, men 
det får stor betydelse för vårt gemensamma elnät. För 
villaägaren kan det sammanliknas med att vänta en 
halvtimme med att åka till jobbet på morgonen för att 
undvika de värsta köerna i trafiken, säger Anders Kallin, 
projektledare på Höganäs Energi.
 
Förutom vinst för samhället i stort med effektanpass-
ning i elnätet, så får kunder som har elhandelsavtal 
med timpris, möjlighet att anpassa användningen av 
värmepumpen i förhållande till elpriset. Detta gör 
projektet ännu mer intressant för kunderna. Det 
handlar både om att spara energi och pengar. 

Hur funkar det?
Höganäs Energi styr värmepumparna baserat på ett 
antal parametrar, till exempel på elpris, kapacitet i 
elnätet samt ägarens inomhusklimat.

Enkelt kan man säga att de vet när det kommer bli 
”trångt i elnätet” (högt effektuttag) eller höga elpriser 
(NordPool timpris). Då skickas det en signal till 
värme pumpen som kan minska sin energiförbrukning 
under en kortare period. Det kan också vara det 
omvända, att elpriset är väldigt lågt eller det är ”gott 
om plats i elnätet”, och då kan Höganäs Energi passa 
på att till exempel höja varmvattentemperaturen 
lite extra. Allt detta görs utan att villaägarens 
inomhusklimat påverkas negativt.

Vad händer framöver? 
Projektet pågår under första halvåret 2022 och ska 
därefter utvärderas. Faller projektet väl ut kan det bli 
aktuellt för flera värmepumpägare att teckna sig för 
smartare energibesparing. Höganäs Energi önskar 
skapa hållbarhet för Kullabygden, och det gör vi bäst 
när alla engagerar sig tillsammans. 

Tillsammans löser vi utmaningarna med 
Sveriges energiförsörjning

SMS driftstörningar 
 vatten, avlopp och el
Har du registrerat ditt telefonnummer 
för utskick av sms vid driftstörningar i 
ditt område? 

Annars kan du göra det här:
www.hoganas.se/driftstörningar så missar du inte 
viktig information om driftstörningar där du bor. 

Har du skickat in din bygglovsansökan?
Under våren och sommaren kommer det ofta in många 
bygglovsansökningar i Höganäs.  
På www.hoganas.se/bygglovsguiden hittar du allt 
du behöver veta innan du skickar in din ansökan. Skicka 
in den i god tid och se till att ansökan är korrekt för att 
vara säker på att kunna hålla din tidplan i projektet.

Alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina 
val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du 
reser och vad du äter. Här får du enkel tips på hur du 
i vardagen kan minska din miljöpåverkan. Både som 
privatperson och företagare kan du få e-fakturor från 
Höganäs kommun.

Istället för ett brev på posten får du då en elektronisk 
faktura direkt till din internetbank. Känner du till 
även digitala brevlådan? Höganäs kommun kan 
skicka dina fakturor även till Kivra. När du registrerar 
dig på Kivra kommer posten som normalt skickas 
hem till dig att skickas digitalt.” www.kivra.se

Bin är en förutsättning för den livsviktiga 
pollineringen. När bina pollinerar växter, ser de 
också till så att både vi och djuren kan få mat. I 
dag befinner sig dock bina i kris. Bekämpnings-
medel och virus har slagit ut både vilda och tama 
bi samhällen, vilket hotar den biologiska mång-
falden. För att minska den negativa utvecklingen 
har Höganäs hem placerat ut en bikupa som en 
del i sitt miljöarbete. 

Boende och besökare på Folkparkens 
trygg hets boende fick i våras bekanta sig med 
150 000 nyinflyttade bin. Utanför trygghets-
boendets gemensamhetslokal står bikupan och 
engagemanget har varit stort. På trygghets-
boendet är de lite extra intresserade av bin efter-
som de odlar både grönsaker och blommor, och i 
höstas fick de ta del av Höganäshems första egen-
producerade honung.  

Men det är inte bara bina som är viktiga, även 
andra insekter hjälper till med pollinering och är 
en del av naturens kretslopp. Under 2022 kom-
mer arbetet att fortsätta, till exempel finns planer 
på att omvandla vissa gräsytor till ängar. De be-
tyder att vissa grönytor kommer få växa fritt, och 
på så sätt får många fler insekter ett hem.  

– Vi hoppas att det här ska öka trivseln i våra områ-
den samtidigt som vi gör en insats för miljön, säger 
Anders Nordberg, bostadschef på Höganäshem. 

Bostäder för bin

Alla vet att energiförsörjningen i Sverige tidvis är ansträngd. Höganäs Energi 
tar ansvar och gör något åt det. Tillsammans med 50 villaägare i Kullabygden 
genomför Höganäs Energi nu ett pilotprojekt med styrning av värmepumpar. 
Genom att jämna ut effekttopparna säkras kommunens energiförsörjning utan 
att kunderna påverkas nämnvärt. Kunderna får optimerade värmepumpar 
och möjlighet till att spara pengar. Detta är ett stort bidrag till hållbarhet för 
Kullabygden och i förlängningen också till hållbarhet för Sverige. Läs gärna av din vattenmätare

För korrekt debitering av din verkliga årsförbrukning 
av vatten kan du lämna din avläsning på vår hemsida 
www.hoganas.se under mina sidor. Lämna gärna 
avläsning mer än en gång per år, då upptäcker du 
också lättare eventuella vattenläckor i huset.

SQUARE-ENVELOPE
CIRCLE-1CIRCLE-1Välj 

digitala 
fakturor 

MESSAGE-EXCLAMATION

“



Har du en sängplats över? 

Har dina  barn flyttat ut? Har du några rum lediga? Kanske har du en liten 

gäststuga på tomten som inte används mer än under någon vecka sommartid?  

Eller äger du en husbil som inte rullat många meter senaste åren? Då kan du göra 

vår besöks näring en stor tjänst samtidigt som du tjänar en slant, och vem vet: 

kanske får du en vän för livet på köpet? Anmäl ditt boende i e-tjänsten redan idag 

så matchar kommunens näringslivsavdelning ihop dig med besöksnäringsföretagen 

som behöver bostäder till sin personal.

Varför? Besöksnäringen skapar upplevelser, möten och minnen för livet både för oss 

Höganäsare och för våra besökare. Besöksnäringen växer och inför sommaren behöver de anställa 

säsongspersonal, konkurrensen är stor och då räcker det inte med att rekrytera inom kommunen. De 

behöver också locka erfaren säsongspersonal utifrån och då krävs det säsongsbostäder. Därför vänder vi 

oss nu till er. Låt oss gemensamt hjälpas åt för att skapa bra förutsättningar för våra företagare att visa 

upp vår fina plats! 
 

eller anmäl ditt boende här: www.hoganas.se/säsongsboende


