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Hösten är på ingång och vi märker att det har blivit ett 
annat lugn i Kullabygden nu. Besökarna är färre, men det 
betyder inte att saker står still. Tvärtom så är det väldigt 
påtagligt att vår kommun lever och utvecklas året om.

Inte minst tack vare våra företagare så har vi levande byar även när 
höstmörkret sänker sig. Vi har pratat med några av dem om varför de har 
valt den här platsen och vad som driver dem.

Och vad är väl finare än en promenad längs kusten vid den här årstiden 
med naturens skiftningar och höstens färgrikedom. Har du inte upptäckt 
Kullaleden tidigare så kan det vara väl värt att göra det nu. Om du vill 
ha sällskap på vägen så finns Kullaledens vänner med sina vandringar. 
För den som gillar att odla så är det tid att ta hand om skörden nu. Varför 
inte testa att fermentera, det är inte alls så svårt som det låter. Om inte 
grönsakerna finns i din trädgård så finns de säkert i någon gårdsbutik.

Jag känner stolthet när jag ser hur vår stad växer och 
utvecklas. Bruksskolan byggs till för att få plats med fler elever 
och Kullagymnasiet breddar sig med två nya program. Och 
så har vi vårt nya centrala bostadsområde Tornlyckan där de 
första familjerna har flyttat in. 

Våra framgångar hänger förstås samman med alla engagerade 
kommuninvånare. Vid mötesdagarna Hela Höganäs på riktigt 
i Blå Hallen i våras kom över 150 idéer in och nu handlar det 
för oss om att ta hand om dem. 

Tillsammans kan vi också hjälpas åt när det gäller de skenande 
elpriserna. Som kommun vill vi föregå med gott exempel och minska 
elförbrukningen genom olika åtgärder, och i den här tidningen får du 
tips om vad du kan göra för att hjälpa till.

Trevlig läsning av HK-magasinet! 
Och glöm inte bort att du är hjärtligt 
välkommen till Tivolihuset den 
28 oktober när Höganäs Omsorg AB 
firar sitt femårsjubileum!

VAR STOLT ÖVER DITT EGET MAGASIN
Denna tidning landar i din, alla 
hushålls 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 verksamheter. Om 
allt detta vill vi berätta för dig i ditt 
eget medborgar magasin – ett ma-
gasin som speglar kommun ens resa 
som vi kallar ”från kol till dia  mant”. 
Vi har gjort resan från bruks  ort till 
en modern och attraktiv boende-
ort 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
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Josefin Bengtsson
EN AV KOMMUNENS PARKINGENJÖRER 

Stadsutvecklingsfrågor var det ämne som engagerade 
mest enligt utvärderingen av Hela Höganäs på riktigt. 
 
Josefin, hur kändes det med ett så stort 
engagemang i dina hjärtefrågor?
– Det är såklart väldigt roligt att dessa frågor enga ge-
rade kommuninvånarna. Det är viktigt att de som bor 
i Höganäs trivs och vistas i våra offentliga utemiljöer. 
Vi fick in många bra förslag som vi kommer att ta till 
oss och se hur och var de kan förverkligas. Med tanke 
på klimatförändringarna 
och med det ett varmare 
klimat blir det ännu 
viktigare att värna om 
våra gröna miljöer, dit 
människor kan ta sig för 
att söka skugga.  

Finns det något av invånarnas förslag som  
har blivit verklighet? 
 – Ja, under Hela Höganäs på riktigt fick vi 
bland annat förslag om att göra parkbänkar i 
regnbågsfärger. Detta gjordes nu i oktober samtidigt 
som vi gjorde om lekplatsen vid Poppelvägen i 
Viken. Lekplatsen har en regnbåge i konstgräs 
med ett moln och blå himmel runt. Vippgungorna 
är i form av enhörningar. Lekplatsutrustningen 
och bänkarna är i regnbågens färger  – en riktig 
färgklick alltså!  

Magnus Börjesson
ÖLBRYGGARE BRYGGHALLEN I HÖGANÄS 

Magnus var en av företagarna som deltog under 
dagarna och sålde dryck från den nystartade Brygg-
hallen i Höganäs. Många besökare som kom till Blå 
Hallen på riktigt passade på att njuta av god mat och 
dryck från bygdens olika entreprenörer. 
 
Hur kändes det att delta på kommunala  
mötes dagar på detta sätt Magnus? 
– Det var härlig stämning under dagarna och det är 
en av framgångsfaktorerna för ett lyckat event. Vi 

tvekade inte en sekund när 
kommunen frågade om vi ville 
delta. Kommunen har alltid 
utvecklat möjligheter för oss 
i våra satsningar och vi har 
blivit väldigt omhändertagna 
i kontakten med kommunens 
handläggare så när frågan 

ställdes kände vi, att det förutom att visa vår lokal-
producerade öl, var ett sätt att ge tillbaka till kommunen. 

Vad gav hela Höganäs på riktigt tillbaka till er?
 – Det är alltid svårt att veta vilka saker som ger vad, 
vi såg det som ännu ett forum att visa upp vår ny-
satsning Brygghallen som vi under sommaren storsatsat 
på i en annan del av Höganäs. Eventet i våras gav oss 
ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter med andra 
aktörer men också med kommunens invånare och 
kanske framtida potentiella kunder till oss. 

Vad gav

31 mars–2 april 2022 pågick Hela Höganäs på riktigt 
i Blå Hallen, mötesdagar i tre dagar som lockade 
runt 5000 människor att påverka och engagera sig i 
Höganäs kommuns framtid. Men den stora frågan är:  
gav Hela Höganäs på riktigt tillbaka något till 
kommunen? Förutom vårt utvärderingsarbete så har 
vi träffat en rad olika personer för att ta reda på det. 

HELA 
HÖGANÄS
PÅ RIKTIGT

Stadsutvecklingsfrågor 
var det ämne som 
engagerade mest.



Är vi kullabor duktiga på att sortera?  
Vad kan vi bli bättre på? Patrik kör 
sopbil i vår kommun – här berättar 
han vad han ser i sin vardag och 
ger sina bästa tips. 
Vi källsorterar för att kunna återvinna matavfall, 
papper, glas med mera till nya produkter. Äggskal och 
fiskben blir till biogas och biogödsel, mjölk kartonger 
blir till nya pappersförpackningar och så vidare. 
Genom att materialen cirkulerar i krets loppet sparar 
vi på jordens resurser. 

– Många är duktiga på att sortera, men vi kan bli 
bättre, säger Patrik Hedström som jobbat på NSR i 
snart två år.

Här är tre områden där Patrik ser att vi missar:

Blandat rest- och matavfall
– I restavfallet ligger ofta matavfall och förpackningar, 
avfall som kan återvinnas men som nu förbränns i 
onödan. Visst är det lite jobb att ta ut det mögliga brö-
det ur påsen och slänga båda på rätt ställe, men det är 
viktigt. Vik ihop dina pappers förpackningar ordentligt 
så blir papperskärlet inte fullt i förtid eller kontakta 
NSR för att se över abonnemanget. Den som bor i villa 
och inte redan har det kan tjäna tusenlappar på att byta 
till full sortering med delat kärl för mat- och restavfall.

Fel påsar
– Du får bara använda NSR:s påsar till matavfall 
och aldrig plastpåsar. Av matavfallet görs biogödsel och 
vi vill ju inte ha plast på åkrarna där vår mat växer.

Papper och kartong
– Vi ser ofta pappersförpackningar i tidningskärlet. 
Kanske tänker man ”papper som papper”, men förpack-
ningar och tidningar består av olika material som åter-
vinns på olika sätt. Samma sak här: vik ihop förpack-
ningarna ordentligt så blir papperskärlet inte fullt. 

Patrik vill också be dig som bor i villa om hjälp för att 
underlätta hans arbete och förbättra hans arbetsmiljö:

• Ställ kärlet med handtaget utåt på tömnings-
dagen. En chaufför tömmer runt 300 kärl om 
dagen så det gör skillnad.

• Locket ska vara stängt och kärlet ska lätt kunna 
rulla, det får inte vara för tungt.  

• Parkera så att din bil inte blockerar sikt, 
framkomlighet eller kärl som ska tömmas.

• Håll häckar och träd i trim. Läs mer här: 
www.hoganas.se/klippahacken
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Ebba Dencker
HÖGANÄSUNGDOM OCH BESÖKARE 
PÅ KOMMUNENS FRITIDSGÅRDAR 

Ebba Dencker är en av ungdomarna 
som under sommaren varit med 
och upplevt förverkligade idéer från 
Hela Höganäs på riktigt.  

Hej Ebba, var du på Hela 
Höganäs på riktigt?
– Jag känner till Hela Höganäs på 
riktigt, men jag var tyvärr inte där. 
Jag har däremot varit en av dem som 
fått uppleva ett par bra idéer därifrån. 
Under Hela Höganäs på riktigt så 
frågade kommunen barn och ung-
domar vad vi ville hitta på för aktivi-
teter. Att åka till Bakken och Tosse-
lilla var två av en rad förslag som blev 
verklighet för oss sommaren 2022.

Vad tycker du om kommunens 
arbete med att göra Höganäs 
attraktivt för unga?  
– Det är viktigt, och jag tycker att 
det är himla kul att barnen får vara 
med och bestämma så att det inte 
bara blir som vuxna vill hela tiden. 
Själv hänger jag på fritidsgården i 
Viken och personalen där ordnar 
verkligen det bästa för oss, de låter 
alltid oss påverka vad vi ska hitta på. 
Jag brukar prata med mina kom-
pisar innan och bestämma så att vi 
åker på aktiviteterna samtidigt, vi 
har verkligen fått kul minnen ihop.  

Helen Alexandersson
GRUPPCHEF LOKALPOLISOMRÅDE 
HÖGANÄS, BÅSTAD, ÄNGELHOLM 
OCH ÖRKELLJUNGA SAMT FÖRE DETTA 
KOMMUNPOLIS I HÖGANÄS 

Polisen var en av aktörerna som med-
verkade på Hela Höganäs kopplat till 
trygghet under temat bo och leva. 
 
Vad gav Hela Höganäs på riktigt 
tillbaka till polisens verksamhet? 
– Vi fick till oss bra synpunkter 
kopplat till polisens medborgarlöfte. 
Det är viktigt att kommun invånarna 
känner sig trygga och säkra och vi 
fick bra feedback på vad invånarna 
ser för trygghetsskapande utvecklingsområde i Höganäs. Vi passade även 
på att prata om och visa upp hur det är att jobba som polis som en del i vår 
rekryterings process för att locka nya kollegor och med arbetare till yrket. 

Ni demonstrerade en rad brott, över låtelse av narkotika, ratt-
onykterhet och klotter för invånarna. Berätta mer, vad gav det? 
– Vi såg Hela Höganäs på riktigt som en chans att belysa de mest frekventa 
brotten och brotts trenderna och ge civilsamhället en påminnelse i temat 
civil kurage. En vandring genomfördes i Höganäs, med olika scenarios som 
utspelade sig. Vandringen gav oss tillfälle att skapa en relation med allmän-
heten, visa hur pågående brott kan se ut och vad man ska göra om detta 
händer framför en. Vi såg ett stort engagemang hos invånarna och det hjälpte 
oss att knyta invånar na närmre oss. Dagarna var mycket givande och inspi-
rerande för oss, vi ser fram emot fler likande möjligheter! 

HELA 
HÖGANÄS
PÅ RIKTIGT

UTMANA

UPPLEV

INSPIRERA

DELTA
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Hur bra är vi  
på att sopsortera?

Extra insamling
Den 29 oktober kan du lämna träd-
gårdsavfall, grovavfall och elektronik-
avfall till NSR:s sopbilar på olika platser i 
kommunen. Läs mer på nsr.se/höganäs.

Sakta ner när du kör förbi en 
sopbil där vi håller på att tömma. 
Gatan är vår arbetsplats.

PATRIK BER DIG ATT

Dagarna var en del i  
kommunens arbete med 
att komma närmare invånarna

Så svaret på den stora frågan, vad gav Hela Höganäs på riktigt 
är: över 150 idéer och massor med goda samtal och möjligheter 
om hur vi tillsammans utvecklar och ger Höganäs ännu bättre 
förutsättningar för framtiden. 

I kommunens utvärdering kan 95 procent tänka sig att besöka 
liknande mötesdagar som Hela Höganäs på riktigt igen. Kommer 
det att bli ett nytt Hela Höganäs på riktigt tro? Vi får se vad som 
händer i framtiden, kommunen arbetar ständigt för att hitta nya 
sätt att utveckla sin dialog och service. Vill du se alla idéer som 
dök upp under Hela Höganäs på riktigt? Då hittar du dessa på  
www.hoganas.se/helahoganaspariktigt
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VANDRING 
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I samlingslokalen på Norra Månstorpsvägen är det full 
aktivitet – här samlas både boende och utomstående för att 
umgås, delta i olika aktiviteter och ha trevligt tillsammans.

å Folkparkens trygghetsboende finns 
32 så kallade trygghetslägenheter, utöver 
Folkparken har Höganäshem två andra 
trygghetsboenden. I byggnaden finns en 

samlingslokal där trivsel värden Ida Nilenfors arbetar. 
Här finns kök, toalett, ett stort rum för umgänge och 
en uteplats med boulebana och odlingslådor. Under 
aktiviteterna är lokalen öppen för alla seniorer i kom-
munen, oavsett ålder och adress.

– I mitt arbete har jag en tät dialog med besökarna. 
Jag lyssnar på vilka aktiviteter de vill genom föra och 

så gör jag mitt yttersta 
för att förverkliga dem. 
Vi har nyss varit på 
guidad naturvandring 
i Lerbergs skogen och 
varje vecka äter vi 
lunch tillsammans, 
vilket är mycket upp-
skattat, säger Ida.

Agneta Larsson har 
bott hos Höganäshem 
i över 20 år och har 
alltid trott att aktivi-

teterna på trygghets boendena bara är för de boende. 
När hon i julas besökte Folkparkens julmarknad 
passade hon på att fråga, och idag besöker hon de 
olika trygghets boendena ett par gånger i veckan.  
Det blir gymnastik i parken, besök i simhallen, 
musik quiz, stickcafé och promenader. 

– Det finns många roliga aktiviteter att välja mellan. 
I somras var vi i väg på en heldagsutflykt till Öster len 
och nästa månad ska vi åka till Ullared, säger Agneta.

Agneta tycker att det är synd att många inte vet om 
att verksamheten 
finns. Hon hoppas 
att fler ska hitta till 
trygghetsboendet och 
gemenskapen där. Till 
de som sitter hemma 
och känner sig en-
samma vill hon säga: 

– Kom och testa, 
det finns något för 
alla. Vi har jätte roligt 
tillsammans och man 
träffar båda gamla 
och nya bekanta.

Trygghetsboende riktar sig till hyresgäster över 65 år. 
Hyresgästerna bor i en vanlig hyres  lägenhet, som 
har anpassats för äldre avseende tillgänglighet 
och trygghet. Varje trygghetsboende har en lokal 
för gemensamma aktiviteter, som bemannas av 
trivsel värdar som planerar och genomför aktiviteter. 
Höganäshem har idag tre trygghetsboenden – 
Folkparken, Brorsbacke och Midgården.

Verksamheten är öppen för alla. Det inne bär att 
alla som är 65+ i kommunen är välkommen att 
delta i aktiviteterna. 
 
På www.hoganashem.se 
finns aktivitets schema och  
mer information. Scanna qr-koden 
för att komma direkt till sidan. 

Besökare Agneta Larsson.Trygghetsvärd Ida Nilenfors.

Vad är ett trygghetsboende?

Kom och testa, 
det finns något 
för alla.”  

  I mitt arbete har 
jag en tät dialog 

med besökarna. ” 

En träffpunkt där

P

Det finns många sätt att uppleva 
Kullabygden under denna årstid. Ett 

sådant är att vandra längs Kullaleden, en 
vandringsled som bjuder på många fina vyer.

Det finns många sätt att uppleva 
Kullabygden under denna årstid. Ett 

sådant är att vandra längs Kullaleden, en 
vandringsled som bjuder på många fina vyer.
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kåneleden går kors och tvärs genom det 
skånska landskapet och är indelad i olika 

etapper. Från Helsingborg till Utvälinge 
finns den del som kallas Kullaleden, en 

runt 70 kilometer lång sträcka som tar 
dig från Höganäs och Kullaberg till 
Arild och slutligen till Utvälinge.

Längs kusten slingrar den sig genom 
naturreservat, förbi stränder och in i 

skogar. Skiftande vyer möter dig över-
allt, oavsett vilken tid på året du vandrar.

Du behöver inte heller gå särskilt långt om 
du inte vill. Kullaleden är i sig är också indelad 
i olika etapper. Från den kortaste mellan 
Mölle och Kullens fyr på 5 kilometer, till 
den längsta mellan Helsingborg och Höganäs 
på 22 kilometer.

För den som vill vara ute 
längre finns det olika över-
nattningsmöjligheter, från 
hotell och bed & breakfast 
till campingar och vindskydd. 
Många är öppna året runt. 
Utbudet av matställen är 
förstås större på sommaren, 
men det finns restauranger 
och kaféer som håller öppet 
året runt. Matsäcken går 
förstås också att fylla på i de 
livsmedels affärer som finns.

Hur svårt är det då att ta sig fram längs 
stigarna? Enligt Skåne ledens gradering 
varierar de olika etapperna på Kullaleden 
mellan ”lätt” (varierande terräng, mer än 
50 procent av etappen går på asfalt- eller 
grusväg) till ”utmanande” (kuperad terräng, 
branta partier på naturstig förekommer).

För den som sitter i rullstol finns det Kulla-
Rulla, en cirka 30 kilometer markerad 

rullstolsled. Där är sträckan i huvudsak 
plan eller fri från större nivåskillnader, och 
underlaget består mestadels av hårdpackat 
grus eller asfalt, även om gräs också kan 
förekomma. På flera platser finns vilbänkar 
och handikapptoaletter.

Det finns ett rikt djurliv längs Kulla leden, 
inte minst på Kullaberg. Hackspettar, ekorrar 
och snokar delar utrymmet med ödlor och 
harar. Förutom betesdjur som får, kor och 
hästar finns det större djur som rådjur och 
kronhjort. Även ett och annat vildsvin kan 
dyka upp.

Men även om djuren skulle hålla sig undan, 
är det en underbar upplevelse att få vandra 
genom skogar och förbi klippor. Glöm inte 
att hålla utkik mot vattnet, för plötsligt kan 
det dyka upp en tumlare – Sveriges egen 
släkting till delfinen.

Vill du veta mer om att vandra längs 
Kullaleden? Besök www.kullaleden.se.  

Vi ses ute i naturen!

Hur tar man sig till och från Kullaleden? 

Det finns flera platser längs leden där man 
kan parkera bilen. Man får dock tänka på 
att Kullaleden inte är någon rundvandring. 

Ett alternativ är att ta bussen, något som 
även kan användas som komplement till 
bilen. Ingenstans är en busshållplats längre 
bort än några få kilometer. 

När och var bussarna går kan du se via 
Skåne trafikens reseplanerare eller i deras app. 

Snabba fakta om Kullaleden

• Kullaleden är totalt 7 mil lång.

• På Kullaleden vandrar du i alla Skånes 
naturtyper och överallt går du längs havet.

• Det finns fem vindskydd för övernattning 
utspridda runt Kulleden. 

• Kullaleden är en av Europas främsta 
vandringsleder och är certifierad enligt 
Europeiska vandrarföreningens (ERA) 
kriterier för Leading Quality Trail, som en 
av tolv leder i Europa. Det innebär en 
kvalitetssäkring av ledens fysiska standard 
samt upplevelser och service kring.

• Cykling är bara tillåten på vissa sträckor. 

Längs kusten 
slingrar den sig 
genom natur-
reservat, förbi 
stränder och in 
i skogar.”
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Somma rminnen 
på burk Hösten är skördens tid, inte 

minst här i Kullabygden. Rätt 
omhändertagen kan du njuta av 
lokalodlade grönsaker hela vintern 
också – så som Ricard Agegård gör.

– odlarnördens recept
e lever med säsongen och skördar i 
familjens trädgård i Höganäs till långt in 
i december. Samtidigt fylls det på i mat-
källaren med inlagda gurkor, olika varianter 

av kimchi, passerade tomater och mycket annat. 
Planeringen börjar redan på fröstadiet.

– Jag gillar att gå på djupet med saker och har valt 
fröer med omtanke till det vi odlar. Jag vill att det 

ska smaka bra och väljer 
hellre utifrån det än att det 
ska ge en stor skörd. En av 
gurkorna som vi nu odlar 
för tredje året i rad är ett 
praktexempel på det, säger 
Ricard Agegård.

Som tidigare kock på 
krogar i Sverige och utom-
lands spelar mat och smaker 
förstås en stor roll i hans liv. 

– För mig är det ren och 
skär livslyx att kunna gå ut 
och plocka färska kryddor 
till maten. Eller ett gäng 
tomater. Att leva på det  
som finns här och nu i  
takt med tiden på året. 
Men för att kunna ta hand 
om allt det vi får under 
sommar månaderna behöver 
vi konservera, lägga in  
och fermentera. 

Att Ricard Agegård och 
sambon Caroline Karlsson 
skulle gå in för odling på 
det sätt de gjort var inte en 
självklarhet innan de lite 
otippat blev ägare till hus 
och trädgård i Höganäs.

– Vi hade egentligen tänkt 
oss en lägenhet i Helsing-
borg. Jag var lite rädd för att 
få ett hus att ta hand om. 

Men så var vi i Australien och såg hur de bara gick ut 
och hämtade sina grönsaker och tog hand om dem. 
Det var då jag ändrade mig.

De hade ingen anknytning till Höganäs, men tycker 
att de har hamnat helt rätt, i ett lugnt område med 
närhet till naturen. Det klassiska höganäshuset blev 
deras i oktober 2018 och så fort vintern gick över i 
vår började de anlägga en köksträdgård med både 
odlings lådor och friland. 

– Målet var att bli självförsörjande på grönt från 
april till oktober. Så blev det, och lite till.
På olika platser i trädgården växer tomatplantor i 
lagom höjd för att dottern Lo, tre år, själv ska kunna 
plocka och äta. Tomatfröna kommer från en utvald 
odlare i Kalmar. Sparrisodlingen har nyligen utökats 
och i en av lådorna får grönkålen stå kvar till nästa vår.

– Då skjuter de nya skott som är to die for, i klass 
med späd sparris.

Inne i köket står burkar med kimchi på köksbänken 
och i kylen väntar en ny variant av jästa gurkor på att 
provsmakas. Det blir både hälsosamt och gott.

– Grejen är det krispiga. I texturen äter du 
fortfarande färska grönsaker.
Fermentering, eller jäsning, är en biologisk konser-
veringsmetod där mjölksyrabakterier omvandlar kol-
hydrater till bland annat mjölksyra, som i sin tur gör 
det syrligt. Det går att fermentera allt möjligt, som 
vitkål, morötter, rödbetor och gurka.

– Jag tycker inte du ska vara rädd för att det kan gå 
fel. Bara du är noga med hygienen. Jag använder alltid 
handskar, diskar allting innan jag använder det och 
steriliserar mina burkar i ugnen med vatten innan jag 
använder dem till jäsning.

Namn: Ricard Agegård.
Familj: Sambon Caroline Karlsson och 
dottern Lo, 3 år.
Bor: I en villa med cirka 900 kvadratmeter 
stor trädgård på Höganäs övre.
Yrke: Tidigare kock och barista.  
Socionom och arbetar nu som utvecklings-
ledare i Helsingborgs stad.

För mig är det ren 
och skär livslyx att kunna 
gå ut och plocka färska 
kryddor till maten. 

T A  T I L L V A R A  S K Ö R D E N
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K U L T U R  I  V Å R D E N

Vad heter ni och berätta lite om er själva?
Anna Ottosson och hennes syster Nanna bor båda två 
på Revalyckan i Jonstorp. Anna fyller 102 år i januari 
nästa år och Nanna blir 100 år nu i november. 
Systrarna växte upp tillsammans med fem syskon på 
ett litet lantbruk i Flundrarp utanför Arild. Systrarna 
har bott tillsammans i hela sitt liv, först i Helsingborg 
där de arbetade inom vården och sedan i Jonstorp dit 
de flyttade in 1973. Sedan fyra år tillbaka bor de på 
Revalyckan och trivs alldeles utmärkt.

Vad vet ni om projektet Kultur i Vården?
Anna och Nanna uppskattar allt som ordnas på boendet. 
De har deltagit i blomsterbindning och blir särskilt 
glada när Ulrik Alm från Naturskyddsföreningen 
kommer ”in med naturen” och visar och pratar om 
växter och djur. Synen och hörseln sviktar med åldern, 
men båda gillar högläsning och uppskattar att det 
händer något annorlunda och när vardagen bryts med 
musik och annan under hållning.

Anna och Nanna promenerar nästan varje dag och 
oftast tittar de till sitt hus som finns på gång avstånd 
från Revalyckan. De blir ofta igenkända. Anna 
och Nanna är något av kändisar i byn då de båda 
figurerar i boken Miraklet i Tunneberga, en mord-
historia och som utspelar sig i Jonstorp. Boken är 
skriven av Helena Stjernström.

Till sist frågar jag dem om de aldrig tröttnar på 
varandra eller om de bråkar? 
Det gör de hela tiden, men för delen är att de är systrar 
och det kan ingen ta ifrån dem.  
 
Tack till Anna och Nanna som vill titulera sig som tanter 
eller glyttar, absolut inte damer för de är inte så förnäma, 
som en av personalen på Revalyckan uttryckte det.

1414

Ricards recept

Kimchi
(Kimchi är en traditionell koreansk rätt 
av fermenterade grönsaker, ofta baserad 
på kinakål. Det blir starkt, syrligt, salt, 
krispigt och nyttigt på en gång.)

Basen

800g–1kg salladskål
2 msk salt (utan jod – viktigt!)
1 msk vatten

Kimchifyllning

1/4 finhackad gul lök
1/4 rivet päron
4 rivna vitlöksklyftor
2 cm färsk ingefära (riven)
1 msk vatten
1 hackad röd chilipeppar
1 msk fisksås
1 dl hackad salladslök
1 tsk strösocker
1 tsk salt (utan jod – viktigt!)
2 msk gochugaru (koreanska  
chili flingor)
 

Renlighet är viktigt vid jäsning. Jag 
använder alltid handskar, diskar allting 
innan jag använder det och steriliserar 
mina burkar i ugnen med vatten i 
innan jag använder dem till jäsning. 

Gör så här

1. Halvera salladskålen på längden 
och skär bort roten. Jag brukar skära 
i roten efter första halveringen och 
sedan bara dra isär salladskålen. Skär 
sedan kålen i 2-3 cm stora bitar. Häll 
i salt och vatten i en stor bunke och 
blanda runt. Lägg i kålen och låt stå 
i två timmar. Vänd runt i kålen då 
och då. 

2. Päron, vitlök, ingefära, vatten, 
chili, lök, och fisksås i en mixer och 
mixa till en slät smet. Vänd ner den 
hackade salladslöken (som är väl 
sköljd innan) tillsammans med socker, 
salt och gochugaru och rör om. Ställ 
åt sidan. 

3. Skölj salladskålen ordentligt minst 
två gånger i iskallt vatten. Det här 
är för att få bort allt salt. Låt vattnet 
rinna av ordentligt från kålen i ett 
durkslag. Ta ett par nya plasthand-
skar och blanda ihop din kimchismet 
med salladskålen. Se till att all kål 
blandas med smeten. 

4. Fyll sedan dina glasburkar med 
kimchin. Se till att kimchin står 
med tätt lock och att kimchin 
täcks av vatten med en tyngd eller 
liknande. Hur märker man om 
kimchin är igång? Det bubblar i 
burken! Använder du glasburkar 
med gummilock kan det vara bra att 
”rapa” burkarna ibland, det vill säga 
släppa ut lite av den gas som bildas 
vid jäsningen. Jag brukar låta min 
kimchi jäsa ute i rumstemperatur i 
4–7 dagar beroende på hur mycket 
den jäser. Sen får den mogna minst 
7 dagar i kylskåp. 

Enkel äppeldryck
1,5 kg svenska äpplen
3 liter vatten
0,5 msk citronsyra
2 dl socker
1,5 tsk atamon (kan uteslutas)

Gör så här

1. Koka upp vattnet och låt det svalna.
2. Rensa bort eventuella skador från 
äpplena. Riv sedan äpplen med skal 
på och lägg i en stor skål/kastrull.
3. Blanda det rivna äpplet med 
vattnet och citronsyra.
4. Ställ övertäckt i kylskåp och låt stå 
i kylen 2-4 dygn (längre tid ger mer 
smak och färg). Rör om då och då.
5. Sila äppeldrycken, gärna genom sil-
duk. Blanda den avrunna drycken med 
socker och eventuellt konserverings-
medel. Rör om tills sockret lösts upp helt.
6. Fyll äppeldrycken på rena och ste-
riliserade flaskor och förslut. Drycken 
håller flera månader om den står mörkt 
och kallt. Utan konserveringsmedel 
bör den förvaras i kylskåp och drickas 
upp inom en vecka.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar sedan 2006 
för verksamheten Kultur i vården. I Höganäs ingår 
sex boenden, Nyhamnsgården, Vikhaga, Sälgen, 
Revalyckan, Väsbyhemmet och Ljunghaga.

Det finns ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. 
Kultur i äldreomsorgen är allt det som ger upplevelser 
av livskvalitet och välbefinnande. Det kan vara dans, 
musik, teater, litteratur, konst, natur, trädgård eller 
andra aktiviteter som stimulerar sinnena. Genom 

att se människan som en helhet, där kultur blir ett 
komple ment till den medicinska vården, främjas och 
stärks det friska i människan.

En viktig förutsättning är att vårdpersonalen är 
engagerade och att personalen får kunskap om 
sambandet mellan kultur och hälsa.

Kultur bör vara en naturlig del i vardagen inom vård 
och omsorg, lika självklar som medicin och mat.
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Kultur i vården                  

Systrarna Anna och Nanna  
har bott ihop hela livet

Systrarna Anna och Nanna på Revalyckan i Jonstorp.

T A  T I L L V A R A  S K Ö R D E N



ngen som växer upp ska behöva leva med käns-
lor som de inte kan förstå. Psykisk ohälsa kan före-
komma under korta perioder eller över en längre 
tid. Som ung kan det vara svårt att känna igen sig-

nalerna och det är bra att be om hjälp tidigt om symp-
tomen kommer ofta. Det är inget konstigt att be om 
hjälp, tvärtom. Det är bra att tidigt förstå vad som hän-
der i kroppen för att kunna förstå sig själv. Anledningen 
till psykisk ohälsa kan vara att 
du kan ha utsatts för olika på-
frestningar som till exempel 
mycket stress, oro eller sorg. 

För alla unga i Höganäs 
kommun finns Elevhälsan. 
Elevhälsan arbetar nära sko-
lans pedagoger i ett team 
som består av special pedagoger, speciallärare, skol-
sköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och studie- 
och yrkesvägledare. I elevhälsan ingår också logopeder 
och socialpedagoger. Alla har de viktiga roller och arbetar 
gemensamt för att hjälpa och stötta eleverna.  

– Vi på Elevhälsan arbetar främst hälso främjande 
och förebyggande med psykisk hälsa i skolan. Vi 
arbetar i första hand konsultativt eller handledande 
mot skolpersonal med stöd i hur de bemöter elever 
med olika svårig heter. Vi ska stötta skolpersonalen 
att undanröja hinder i elevers utveckling mot god 
psykisk och fysisk hälsa samt lärande, berättar Lotten 
Hjalmarsson, skolpsykolog. 

Elevhälsan arbetar även med utbildning till för-
skole- och skolpersonal kring teman som anknytning, 
bemötande och systematiskt kvalitetsarbete för att 
eleverna ska få så likvärdigt bemötande och så goda 
förutsättningar för lärande som möjligt. 

– För en förälder kan det vara mycket slitsamt att 
se sitt barn må dåligt. Då är det bra om föräldern kan 
vara en god förebild för sitt barn genom att lyssna på 
barnet utan att värdera eller ge goda råd. Hitta gärna 
aktiviteter som ni kan göra tillsammans som ger en 
vila från konflikter eller dåligt mående hos ditt barn. 
Kanske kan ni hitta tillbaka till något som barnet 
uppskattat tidigare såsom någon sportutövning, mat-
lagning eller se film tillsammans. Det viktiga är inte 
vad ni gör, utan att ni är tillsammans, fortsätter Jenny 
Aggebrandt, skolpsykolog. 

Det är bra att reflektera kring om ens barn är 
olycklig i skolan, hemma eller på fritiden för att ge 
en indikation på var barnet behöver hjälp. Det är 
viktigt som förälder att ha en dialog med skolan om 
elevens behov med en gemensam strävan mot att 
eleven ska må bättre i skolan. Det är då elevhälsan 
kan guida föräldrar och elever vidare till stöd 
utanför skolan. 

Nationellt syns en ökad 
frånvaro i skolan för fler elever. 
Det är viktigt att elever 
känner sig trygga i skolan 
och att ni försöker knyta 
an till någon skolpersonal 
som eleven trivs med för att 
prata om vad som känns 

svårt. Relationen till en trygg vuxen är avgörande för 
återgång efter lång skolfrånvaro.

– I elevhälsan har vi även ett resursteam som arbetar 
riktat mot mer komplex skolproblematik och proble-
ma tisk skolfrånvaro. Tveka aldrig att ta kontakt med 
oss oavsett vad det handlar om, avslutar Lotten. 

P S Y K I S K  O H Ä L S A

Elevhälsans psykologer. Bakre raden från vänster Carolina  
Wassermann, Emelie Andersson och Lotten Hjalmarsson. 
Sittandes från vänster  Cecilia Blomberg  och  Jenny Aggebrandt.

Forskning visar: föräldrars 
attityd till skolan är viktig för 
att elever ska se skolan som 
en positiv miljö. 

Föreställ dig att du är en elev på 10 år. Det är morgon och 
du måste gå till skolan. Du känner dig ledsen men du vet 
inte varför. Det gör ont i magen så du drar benen mot dig, 
du drar täcket över huvudet och det enda du vill är att sova. 
Du lägger dig till rätta och försöker att sova i stället, men 
det går inte. Du känner dig ensam, fast du inte är ensam.

I

Elevhälsans psykologer. Bakre raden från vänster Carolina  
Wassermann, Emelie Andersson och Lotten Hjalmarsson. 
Sittandes från vänster  Cecilia Blomberg  och  Jenny Aggebrandt.

16

P S Y K I S K  O H Ä L S A

Ingen ska
behöva lida
av psykisk
ohälsa
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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 hösten. 

HÖ
ST

EN
S

Halloweenvandring  
i Ärtan och bönan-skogen

► 3 NOVEMBER 16.00 OCH 17.30

Gå en vandring i skogen och träffa spöken, 
gastar och andra läskiga varelser. Längs 
vägen får du ledtrådar som hjälper dig att 
lista ut var halloweenskatten finns. 
FRI ENTRÉ

PLATS: Ärtan och bönan-skogen, Höganäs.
ÅLDER: För de yngre barnen klockan  
16.00–17.30 och för de äldre 17.30–19.00.  
ARRANGÖR: Kultur- och fritids-
förvaltningen, vid frågor kontakta  
linda.franzon@hoganas.se. 

Spökvandring på Tivolihuset
► 31 OKTOBER  

Vad lurar i mörkret bakom kulisserna? 
Kom gärna utklädd. Turen tar cirkaa 
10 minuter och innehåller trappor.  
Insläpp under följande intervaller: 
16.30–17.00, 17.00–17.30, 17.30–18.00, 
18.00–18.30, 18.30–19.00.

Anpassad spökvandring: 16.00. Inga 
trappor, mer ljus och färre intryck.

ENTRÉ: 10 kronor, förköp på Höganäs 
Bibliotek eller via nortic.se.
PLATS: Tivolihuset, Höganäs.
ÅLDER: Alla är välkomna, vuxens
sällskap rekommenderas under 10 år. 
ARRANGÖR: Kultur- och fritids-
förvaltningen.

Barnteater, "Tuppens minut "  
med Pettson och Findus
► 3 NOVEMBER, 13.00 OCH 15.00

Ballongteaterns föreställning som är 
baserad på Sven Nordqvists berättelse om 
gubben Pettson och hans alltid lika busiga 
katt Findus, 45 minuter. 

ENTRÉ: 80 kronor, biljetter via  
www.nortic.se eller Höganäs Bibliotek.
PLATS: Tivolihuset, Höganäs.
ÅLDER: från 3 år. 
ARRANGÖR: Kultur- och fritids-
förvaltningen.

Kom gärna 
utklädd!

Britt-Marie var här - Marianne Mörck
► 9 NOVEMBER, 19.00

Britt-Marie, 63, har lämnat sitt 40-åriga äktenskap, 
och ska starta om, i Borg, där det mesta handlar om 
fotboll, och Britt-Marie hatar fotboll.

ENTRÉ: Medlemmar/scenpass 160 kronor, icke 
medlemmar 200 kronor, ungdomar 80 kronor.  
Biljetter köps hos Biblioteket i Höganäs, via 
hemsidan eller vid entrén Tivolihuset.
PLATS: Tivolihuset, Höganäs. 
ARRANGÖR: Höganäs Riksteaterförening, 
www.riksteatern.se/hoganas.

Musikquiz, One hit wonders
BH-bandet
► 9 NOVEMBER, 19.00

Kom till Höganäs Bibliotek och tävla och lyssna 
på livemusik av BH-bandet, Bengt Berglund och 
Henrik Rasmusson. Bilda ett lag om fyra eller kom 
själv så sätter vi ihop ett lag, fina priser.

ENTRÉ: 100 kronor, under 25 år 50 kronor,  
biljetter via www.nortic.se eller Höganäs Bibliotek.
PLATS: Café Amanda, Höganäs Bibliotek.
ARRANGÖR: Kultur - och fritidsförvaltningen.

Skymningsvandring i gamla Viken
► 3 NOVEMBER, 18.00

Kulturhistorisk promenad i Gamla Viken. Temat för 
vandringen är ljus och mörker i byns historia. Prome-
naden tar knappt 2 timmar och är 1,5 kilometer lång. 

ENTRÉ: 40 kronor/person. Betalas senast vid starten.
PLATS: Vikens Hemgård, Hemgårdsvägen. 
ARRANGÖR: Vikenarkivet John Oltins kultur-
stiftelse, Viken förr och nu, vikenforrochnu.se, 
föranmälan till Lisbeth Ryberg 0703-69 01 83.

10–15 myter och mysterier  
på Arkivens dag
► 12 NOVEMBER

På Arkivens Dag har vi öppet hus och temat för i 
år är myter och mysterier, särskilt de från Kulla-
bygden! Alla är välkomna att titta in i vårt fina och 
stora arkiv.

FRI ENTRÉ
PLATS: Linnégatan 15, Höganäs.
ARRANGÖR: Kullabygdens släktforskare, 
www.kullabygdens.se
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Arkitektsamtal - Kim Utzon
► 24 NOVEMBER, 19.00  

Kim Utzon berättar om boken Joy, Kim 
Utzon Architect, som kom ut i juni i år.

ENTRÉ: 100 kronor, under 25 år, 50 kronor, 
biljetter: www.nortic.se/Höganäs Bibliotek.  
PLATS: Tivolihuset, Höganäs. 
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ett Höganäs för alla -  
Inter nationella  
funktionshinderdagen
 
► 3 DECEMBER, 13.00–17.00  

En dag för alla! Minimässa, information 
och samtal om fritidsaktiviteter.
Föreläsningar och panelsamtal om 
ungas delaktighet och inflytande i 
funktionshinderfrågor. 

FRI ENTRÉ: Föranmälan till 042-33 78 40 
eller anna.pihlqvist@hoganas.se.
PLATS: Tivolihuset, Höganäs.
ARRANGÖR: Kultur- och fritids-
förvaltningen och HSO Höganäs.

Författarafton Magnus Västerbro
► 16 NOVEMBER, 19.00

Möt Magnus Västerbro, författare och 
journalist, som i höst debuterar som skön-
litterär författare med Den svarta boken: 
Små berättelser om död och förvandling. 

ENTRÉ: 100 kronor, under 25 år, 50 kronor.  
Biljetter via www.nortic.se eller  
Höganäs Bibliotek. 
PLATS: Tivolihuset, Höganäs.
ARRANGÖR: Kultur- och fritids förvaltningen.

År 2018 fick han Augustpriset 
för bästa fackbok: Svälten: 
Hungeråren som formade Sverige. 

Möt arkitekten som bland annat 
har ritat Dunkers Kulturhus

La Bohème, Malmö opera 
kommer på besök
► 27 NOVEMBER, 16.00

Puccinis stora operaklassiker. Romantik, 
dramatik, stora känslor och alldeles, 
alldeles underbar musik. Sex ungdomar 
lever bohemliv i 1800-talets Paris.

ENTRÉ: Medlem/scenpass 160 kronor,  
ej medlem 200 kronor, ungdom 80 kronor.  
Biljetter köps på Biblioteket i Höganäs, 
via hemsidan eller vid entrén Tivolihuset.
PLATS: Tivolihuset, Höganäs.
ARRANGÖR: Höganäs Riksteaterförening, 
www.riksteatern.se/hoganas.

Gammaldags julmarknad

► 12 NOVEMBER, 13.00–17.00

Hantverkare, julmusik, fiskdamm, lotteri, servering. 
Barnen kan lämna önskelista till tomten.
FRI ENTRÉ
PLATS: Hustoftagården.
ARRANGÖR: Kullens Hembygdsförening. 

Julkonsert 
► 3 DECEMBER, 17.00

Julkonsert med Kullabygdens symfoni- 
 orkester under ledning av Bernt Lysell.

ENTRÉ: 220 kronor, under 18 år fri entré (biljett 
krävs), biljetter via www.nortic.se eller Höganäs 
Bibliotek. PLATS: Himmelsfärdskyrkan, Höganäs.
ARRANGÖR: Kullabygdens Symfoniorkester.

Julmarknad på Paul Jönska gården
► 3 DECEMBER, 13.00–15.00

Julmarknad på Vikens hemgård
► 3 OCH 4 DECEMBER, 11.00–16.00

FRI ENTRÉ

Lucia i kyrkan
► 13 DECEMBER, 18.00

Församlingens barn och ungdomskörer under 
ledning av Nils Henriksson.

FRI ENTRÉ
PLATS: Himmelsfärdskyrkan.  
ARRANGÖR: Svenska kyrkan, Höganäs församling.

Julkonsert
► 17 DECEMBER, 17.00

Julens sånger och psalmer med församlingens kör 
under ledning av Cecilia Alling Andersen. 
FRI ENTRÉ
PLATS: Himmelsfärdskyrkan.  
ARRANGÖR: Svenska kyrkan, Höganäs församling.

Julsalong på Galleri Oscar
► 26 NOVEMBER, 12.00

Julutställning av många konstnärer. Måleri, 
skulptur, fotokonst, keramik, textil, smycken med 
mera. Pågår till och med den 18 december. 

FRI ENTRÉ
PLATS: Galleri Oscar, Oscarsgården, i Mjöhult.
ARRANGÖR: Galleri Oscar, www.gallerioscar.se.

Vernissage julsalong + 
fotografi av Gerry Johansson
► 26 NOVEMBER, 14.00

Julsalong i Mellanrummet och Gavelrummen.  
Fotografen Gerry Johansson visar fotografi i 
Konst hallen. Utställningarna pågår till 30 december.

ENTRÉ: 60 kronor, pensionär 50 kronor, under 18 år 
fri entré. PLATS: Konsthallen, Höganäs museum.
ARRANGÖR: Höganäs Museum och Konsthall.

Skyltsöndag i Höganäs
► 27 NOVEMBER, 15.00–18.00

Dans runt julgran, julmarknad och träffa tomten.
FRI ENTRÉ
PLATS: Läs mer på www.hoganas.se

ARRANGÖR: Handelsplats Höganäs 
och Kultur- och fritidsförvaltningen.

FLER TIPS   på evenemang hittar du på 
www.hoganas.se/kalender
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et är sex entreprenörer som till-
sammans bygger bostäder på Tornlyckan. 
Bostäderna kommer variera i utseende, 
storlek, täthet och höjd. Vår nya stadsdel 

beräknas innehålla cirka 950 bostäder när det är färdig-
byggt 2033. Utöver bostäder kommer du att ha tillgång 
till service, seniorlägenheter, förskola, lekplats och park. 

Vi har pratat med de två entreprenörerna som är först 
ut med sina byggen på Tornlyckan, Hylén Fastig heter 
och Derome.  

Hylén Fastigheter bygger hyreslägenheter med ut-
hyrning som startar i december 2022, och inflyttning 
1 juli 2023. Det kommer att finnas 1:or, 2:or och 3:or. 
Lägen hetsstorlekar blir allt från 35 kvm till 70 kvm.

– Vi ser en god efterfrågan på hyresrätter på Tornlyckan. 
Att ge hyresgästerna ett bekvämt och bekymmersfritt 
boende utan krångel, oförutsedda utgifter och oro 
för dyra bostadslån är det som lockat oss att bygga 
på Tornlyckan. Området och våra lägenheter blir en 
boplats för hela livet. För allas framtid, både tryggt 
och hållbart säger Anders Hylén, Hylén Fastigheter.  
Anders håller med om att områdets närhet till det 
mesta gör Tornlyckan unikt och gör det möjligt för 
dem att skapa en boplats utöver det vanliga. 

Derome bygger bostadsrätter och radhus på 
Tornlyckan. Här är det redan några som har börjat 
flytta in. Deromes hus är de första som är klara 
för inflyttning under året. Det kommer att bli 
17 bostadsrätter och de kommer att finnas i storlekar 
mellan 40–92 kvadrat meter. Radhusen är något större 
med sina 137 kvadrat meter i två plan och med en 
liten trädgård. 

– Höganäs är en jättefin stad, med närhet till havet 
och fina omgivningar vilket lockat oss att bygga på 
Tornlyckan. Vi känner också att samarbetet med 
kommunen fungerar väldigt bra vilket underlättar och 
gör det extra trevligt att bygga här. Deromes bostäder 
på Tornlyckan passar alla, det ser vi inte minst om vi 
kollar på vilka som köpt bostäder av oss. Just nu är det 
en mix av människor, vi har både barnfamiljer, yngre 
och äldre par som flyttat in eller är på väg till sina nya 
hem, säger Mikael Hägg, Derome. 

Mikael menar att det är det centrala läget som gör 
Tornlyckan till en boplats utöver det vanliga. Och att 
det även är den härliga blandningen av bebyggelse 
och när heten till grönområde som gör att Tornlyckan 
kommer sticka ut i mängden. 

TORNLYCKAN VÄXER FRAM
Nya hus tar form på Tornlyckan och området börjar fyllas 
med liv. Några hus står redan klara och familjer har flyttat in, 
medan andra hus fortfarande är en ritning på ett papper. 
Det är ett område som kommer att växa ända fram till 2033. 

Vår nya stadsdel 
beräknas innehålla cirka 
950 bostäder när det är 
färdig byggt 2033.”

Hylén fastigheter bygger hyreslägenheter med uthyrningsstart i slutet av året.

Derome bygger bostadsrätter och radhus på Tornlyckan. Här har folk redan börjat flytta in. 
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Just nu är det en mix 
av människor, vi har 
både barn familjer, 
yngre och äldre par 
som flyttat in.”
MIKAEL HÄGG

Området och våra  
lägenheter blir en  

boplats för hela livet. 
För allas framtid, både 

tryggt och hållbart.”
ANDERS HYLÉN

Vad gör kommunen?
På Tornlyckan har byggnationen av grönområdet 
börjat, resultatet kommer att bli drömparken. 
Dröm parken blir en plats där du kan njuta av 
grönska, gå en promenad eller äta picknick med 
familjen. Självklart får även barnen en plats i den 

nya stadsdelen. Det kommer byggas en lekplats 
i den östra delen av Tornlyckan längst upp mot 
skogsvägsområdet. Lekplatsen kommer ha rymdtema 
och vi hoppas att leklust, fantasi och kreativitet 
kommer flöda bland många små astronauter.  
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 till så här års, men Kullabygden sover 
aldrig. Vår halvö är en plats för människor med visioner att förverkliga 
sina drömmar. Att vi har fantastisk natur det vet vi alla, men det är 
människorna som bor och verkar här som skapar platsens speciella 
karaktär och mötesplatser. Vi har träffat några av alla dem som bidrar 
till att Kullabygden är levande – 365 dagar om året.

Love Ekenberg bor just nu i 
föräldra hemmet i Strandbaden. 
Det var här vid Margretebergs 
strand som intresset för kitesurf 
en gång började. Efter flera år ut-
omlands i både Amsterdam och 
Köpen hamn med utbildning och 
jobb inom musik, var han under 
pandemin tvungen att flytta till-
baka till Sverige. Längtan till 
naturen och Kullaberg har varje 
sommar dragit honom tillbaka 
hem för jobb. I år blir han perma-
nent bosatt här då flyttlasset går 
till Höganäs i höst.  

– Jag var osäker på vad jag skulle 
livnära mig på om jag skulle bo här 
permanent. Men är glatt förvånad 
över det sociala livet och hur mycket 
musik jag kunnat syssla med. I 
sommar testade jag att köra igång en 
kite skola, Love kite, och med säsong-
en bakom mig och intresset som 
funnits för kurserna kommer jag att 
satsa 100 % på det till nästa säsong 
och jag har många planer på att 
utveckla verksamheten, säger Love.  

Han längtade efter att ha en 
utom hus   aktivitet och då föll 
tankar na på hans barndoms-
minnen från kite surfarna han 
spanat in från hemma stranden 
Margereteberg. Så för fyra år sedan 
gick han en intensiv kurs i kitesurf 
i Lomma med en kompis och blev 
fast. Han köpte begagnad utrust-
ning och har varit ute på havet så 
mycket han kunnat och lärt sig 
mycket genom andra kitesurfare 
och Youtube klipp. Och i år tog 
han steget att göra ett företag av sitt 
stora intresse.  

– Kullahalvön är perfekt för 
kitesurf, tack vare halvön kan du 
välja sida, blåser det inte på ena 
sidan så blåser det ofta på den 
andra, säger Love. Min favorit-
spot för kitesurf är Margerete-
berg och Farhult är bästa platsen 
för kiteskolan eftersom det är 
långgrunt där.  

Love kitesurfar året om och har 
kurser från april – september.  

Love Ekenberg
DRIVER HÖGANÄS 
KITESURFSKOLA "LOVEKITE" 

Johanna Svärd
DRIVER KULLATRÄNING 
FÖR NYBLIVNA MAMMOR, 
BARN OCH FAMILJER

Johanna Svärd flyttade till-
sammans med familjen till 
gamla Lerberget för drygt två 
år sedan. Hon är ursprungligen 
från Småland och hennes man är 
från Halland men de har bott i 
Helsingborg i drygt tio år.  

– Jag hade hört mycket gott 
om Kulla bygden och när vi fick 
barn ville vi bort från stan till ett 
mindre samhälle och då föll valet 
på Lerberget och vi älskar det!  
Johanna är idrottslärare och i juni 
i år startade hon även företaget 
Kulla träning i liten skala. Hon 
erbjuder träning för att stärka 

nyblivna mammor, men också 
barn och familjegympa. Familje-
gympan på lördagar är öppen för 
alla familj er som vill komma och 
röra på sig tillsammans.  

– Jag ville göra något för Kulla-
bygdens invånare och mitt intresse 

för träning och det fina mottag-
andet från Höganäs Sport center 
som verkligen är tillmötes gående 
när det gäller privata aktörer ledde 
till att jag drog igång Kullaträning. 
Det är också möjligheten till en 
aktiv fritid som Johanna upp skattar 
mest med att bo i Lerberget.  

– Det bästa med att bo i Ler-
berget är allt som finns för barnen 
när det gäller rörelse och idrott 
men också närheten till havet och 
natur en på Kullaberg. Det är tryggt 
här, bra skolor och det känns verk-
ligen som att kommunen satsar på 
invånar na, säger Johanna.

Bästa platsen i Lerberget är i 
hamn en, dit vi ofta går hela 
familj en för lek på stranden och på 
lekplatsen eller för att möta andra 
byinvånare på en sill grillning. 
Bya laget är fantastiskt som skapar 
så mycket gemenskap och aktivi-
teter för byns invånare.  

Jag hade hört mycket gott om Kulla-
bygden och när vi fick barn ville vi 
bort från stan till ett mindre samhälle.”



Ola och Sara Jakobsson 
flyttade till Viken för 13 år sedan. 
Ola är gammal vikenson och 
har många fina minnen från sin 
uppväxt i Viken. Alla kände alla 
och som barn cyklade han ofta 
ner till hamnen för att lyssna till 
fiskargubbarnas historier. Så valet 
att flytta tillbaka till Viken var 

inte svårt. Han har jobbat inom 
många olika yrken, är utbildad 
jurist och har rest mycket i jobbet. 
När paret själva skulle bilda familj 
kände han att han ville jobba på 
hemma plan. Det kanske inte är 
det självklara valet, men att ge 
sig in i restaurangbranschen som 
nyblivna föräldrar har ändå visat 
sig vara en lyckoträff.   

– Det bästa med att bo och driva 
företag i Viken är bykänslan. 
Man kommer till oss både för 
dop, bröllop och begravning och 
vi har stammisar som kommer i 
snitt två gånger i veckan i olika 
konstellationer och som har hängt 
på restaurangen sedan 70-talet 
säger Ola.  

– Vikenborna njuter verkligen 
av livet och är restaurang glada. 
Här möts man på restaurangerna 
och vi gillar att få vara med och 
bidra till den bygemenskapen, 
säger Sara.   

När paret har en ledig stund åker 
de gärna ner till fortet för att njuta 
av naturen och havet. 
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Cecilia Liljedahl är en av alla 
de entreprenörer i Kullabygden 
som hade en dröm och nu gör 
verklighet av den. Hon öppnar 
Cecilias Fromagerie på Bygatan 21 
i slutet av oktober. Här kommer du 
kunna köpa goda ostar, men också 
charkuterier och andra delikatesser. 

Cecilia flyttade till Viken från 
Helsing borg för drygt ett år sedan.

– Viken ligger perfekt mellan 
Kulla bygdens dramatiska natur 
och storstaden Helsingborg och här 
öppnar sig sundet.   

Hon har tidigare jobbat med stora 
projekt och rest mycket, men längtan 

att få driva något småskaligt nära 
hemmet gjorde att hon tog steget 
att öppna butik i Viken.  

– Det bästa med att bo i Viken är 
den varierande naturen, du kommer 
snabbt ut på lands bygden med 
beteshagar, stränderna och den lilla 

centrala byn. Mitt smultron ställe 
är äppellunden som ligger precis 
intill där jag bor och att promenera 
längs den hed liknande naturen vid 
golfbanan. Med ljung och vind-
pinade tallar påminner det mycket 
om skotsk natur. Här känner jag 
att jag inte behöver vara någon 
annanstans, avslutar Cecilia.  

Ola och Sara 
Jakobsson 
DRIVER HAMNPLAN 9  
I VIKENS HAMN

Cecilia Lijledahl
ÖPPNAR CECILIAS FROMAGERIE 
I VIKEN I SLUTET AV OKTOBER

Det finns många aktiviter, 
restauranger och butiker 
att upptäcka på hela Kulla-
halvön. På visithoganas.se 
hittar du mer information.
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Jonas Nyström har bott i 
Jonstorp sedan han var tre år 
gammal, dock har han gjort några 
år i Höganäs och Helsingborg 
innan han flyttade tillbaka till 
Jonstorp, till det gamla ödehuset 
han lekte i som barn. Här har 
familjen skapat sitt drömboende.  

– Det bästa med att bo i Jonstorp 
är gemenskapen i byn, alla hälsar 
på alla vilket skapar en trygghet.  

Han har sedan några år drivit 
företag i grann kommunen Ängel-
holm, men när markanvisnings-
tävlingen för den gamla brand-
stationen i Jonstorp dök upp såg 
Jonas sin chans att vara med och 
bidra till gemenskapen i byn.  

– Jag är väl lite halvgalen, gillar 
nya projekt. Ville göra något 
mellant ing till vårt fina gäst giveri 
och pizzerian i byn och resultatet 
blev en bistro med trettio sitt- 
platser inne.  

– Mottagandet i byn har varit 
över förväntan, alla har visat sin 
glädje och tacksamhet för denna 
nya mötes plats. I höst blir det olika 
temakvällar och Brand stationen 
kommer att hålla öppet torsdag till 
lördag, säger Jonas.  
 
När Jonas inte jobbar tar han 
gärna motor båten från hamnen till 
någon liten vik runt Kullaberg och 
lägger till och bara har det gött.  

Jonas Nyström
DRIVER BRANDSTATIONEN 
I JONSTORP SOM 
ÖPPNADE I JULI I ÅR

Vi gillar verkligen att få vara med 
och bidra till by gemenskapen.”   

Här kommer man kunna köpa 
goda ostar, men också charkuterier 
och andra delikatesser.”
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et är väldigt speciellt när 
man vet att dagarna är räknade. 
Då är det extra viktigt att vara 
lyhörd och anpassa sig efter 
vad omsorgstagaren behöver 
just då. Det ska vara lugnt och 
värdigt, säger Linda Kroon.

Att få komma hem den sista tiden och få vård och 
omsorg i sitt eget hem är värdefullt för många. Linda 
Kroon och Alaa Al-Dulaimi, som är undersköterskor i 
hemvårds område norr, upplever att det har blivit vanli-
gare i deras jobb med vård i livets slutskede.

– Vi är ett team som arbetar tillsammans kring 
omsorgs tagaren, med hemvård och sjukvårdspersonal. 
Kontinuiteten är viktigt, att det inte är för många olika 
personer och att vi stöttar de närstående, säger Alaa.

I brevet som Höganäs Omsorg fick från den anhörige 
beskrivs hur de tilltalar mamman med namn, smeker 
henne på kinden och håller hennes hand fast hon inte 
är kontaktbar på slutet.

– De finns där och är fortfarande med när vi rör vid 
dem. Därför pratar vi alltid med och inte om personen, 
säger Alaa.

Vi fick ett brev från en anhörig som ville tacka för 
ett fint omhändertagande i samband med mammans 
bortgång i hemmet. För undersköterskorna Linda 
Kroon och Alaa Al-Dulaimi som arbetar inom 
hemvården är döden en naturlig del av yrket.

– Det här är en naturlig del av vårt jobb. Vi är 
med döden hela tiden. Vi vill ge ett fint slut och 
måste se vad just den personen behöver. Efteråt 
tvättar vi och klär omsorgs tagaren, kanske i 
hennes finaste klänning, säger Linda.

I deras arbete ingår också att ta reda på hur 
omsorgs  tagaren själv vill att den sista tiden ska vara.

– Vi tar reda på vilka insatser vi ska göra. Hur sam-
arbetet mellan sjuksköterska, rehab och hemvården 
ska fungera. Ska vi ringa ambulans, ska vi göra 
hjärt- och lungräddning? Det kan vara svårt när du 
är där. Men vissa är färdiga med livet, de är lugna 
och har ingen dödsångest alls, säger Linda.

Även i stressiga situationer tycker de att det går 
att behålla lugnet.

– Vi hjälps åt som kolleger om någon behöver 
mer tid på ett ställe. Ibland kan det vara svårt att 
gå därifrån. Då kan det hjälpa att gå in och sätta 
sig fem minuter och visa att du bryr dig i stället 
för att stå kvar i dörren. Det krävs inte så mycket, 
säger Linda.

I brevet tackar den anhörige också hemvårds-
teamet som dagen efter tittade förbi och tog farväl.

– Det var jag och min kollega. Kvinnan hade gått 
bort på natten, vi åkte dit för att höra hur hennes 
man hade det, beklaga sorgen och ta farväl. Sam-
tidigt kunde vi svara på hans frågor till exempel 
om hjälpmedel som fanns kvar, säger Linda.

Både Linda och Alaa har skolat om sig till under-
sköterskor efter att ha jobbat på bank i Sverige 
respektive Irak. 

– Det finns så många delar i det här jobbet som inte 
kommer fram och som jag skulle vilja förmedla. Det 
handlar verkligen inte bara om att bära ut sopor 
och bädda sängar. Att jobba med människor som 
vi gör är så mycket mer, säger Linda. 

Det finns så många delar 
i det här jobbet som inte 
kommer fram, och som 
jag skulle vilja förmedla.” 

– D

"Vi v ill ge 

ett f int slu t "

Vi firar Höganäs 
Omsorg 5 år 
 
Höganäs kommuns omsorgsbolag fyller fem år och det firar 
vi med en jubileumsfest den 28 oktober i Tivolihuset.  
Firandet kommer att innehålla allt från utställningar och sång 
och musik med LSS, till en busstur för att visa var vi finns. 

Fem år har gått sedan Höganäs Omsorg AB bildades. I bolaget 
finns omkring 800 anställda som arbetar inom äldre omsorg och 
LSS. Bolaget driver hemtjänsten i kommunen och fyra boenden, 
Vikhaga, Väsbyhemmet, Nyhamnsgården och Ljunghaga.  
 
Höganäs var först i Sverige med att bilda ett kommunalt 
vård- och omsorgsbolag på det här sättet – det har väckt 
stort intresse bland andra svenska kommuner och några har 
följt efter. 

 – Vi hade ingen att titta på så vi har fått skapa något helt 
nytt. Jag tycker det märks tydligt att vi har lyckats genom att 
det nu går snabbare och är enklare att leverera så bra tjänster 
som möjligt, säger Viweca Thoresson som är social chef i  
Höganäs kommun och VD i Höganäs Omsorg AB (HOAB). 
 
Det speciella med omsorgs-
bolaget är att kommunen har 
en social nämnd som beställer 
och betalar för de tjänster 
som HOAB utför. På 
samma sätt som de gör 
med privata utförare, 
som driver andra boen-
den och verksamheter. 
 
Höganäs Omsorg har 
en vision som säger 
att utvecklingen ska 
ske genom digitalisering, 
innovation, modigt 
ledarskap och stolta 
medarbetare. 

 – Vi, precis som alla andra, har 
en stor utmaning i att de äldre blir 
fler och personalen inte kommer 
att räcka till. Därför måste vi 
hitta nya sätt att göra saker på. 
Vi måste bli mer effektiva, bättre 
organiserade och jobba smartare, 
säger Viweca Thoresson. 
 
Programmet hittar du på bak-
sidan av detta HK-magasin. 



 

-huset kommer att bestå av två plan och 
en brutto totalarea på cirka 1705 m². I denna 
del kommer eleverna som går i lågstadiet 
få nya klassrum och fritids lokaler. Det blir 
även nya personal utrymmen, ny matsal, 

ett nytt skolkök och i ett senare skede en ny utemiljö. 
Redan i ett tidigt skede fick persona len som idag arbetar 
i C-huset med lågstadie eleverna ge synpunkter och 
önske mål om den nya delen. 

Ett måldokument för 
utformning av Bruks-
skolan togs fram av en 
arbetsgrupp på skolan. 
Målen är framtagna av 
en samverkansgrupp från 
årskurs erna F-3 och fritids- 
hemmet vilket är kopplat till skolans kvalitets arbete. 
Dokumentet är en del av grunden för utformningen av 
den nya skol delen på Bruksskolan. 

– All personal träffades i sina arbetslag under två 
dagar för att prata ihop sig om hur man vill arbeta i 
den nya skolbyggnaden. Elever hade en workshop med 
kommunens ungdomssamordnare. Vi (arbetsgruppen 
och rektorer) har haft löpande möten med arkitekter 
och ansvariga, berättar Ann Ternstrand som är rektor 
på Bruksskolan. 
 

Den nya byggnaden kommer att skilja sig lite från 
A- och B-byggnaderna. I stället för att fortsätta med det 
röda teglet kommer skolan nu få ett ljusare utseende 
med gråaktigt tegel. 

– Arkitekten som tagit fram arkitekthandlingarna och 
är designansvariga från början är Jais Landén Krantz arki-
tekter. Vi på HA-Bygg har valt A-konsult som vår projekt-
erande arkitekt, berättar Maria Persson på HA-bygg.

Skolan kommer till stor del att bli en hållbar bygg -
na tion och HA-bygg mini-
merar sitt avfall och ser till 
att flödet blir cirkulärt. De 
beställer så mycket mått-
anpassat mate rial som möjligt 
för att det inte ska bli material 
som slängs. Det finns idag 
krav på bygg företagen att de 

ska minska och minimera användningen av kemikalier 
och de ska alltid försöka välja hållbara material. 

– Vi kommer att bygga hållbart. Fasaden i till-
byggnaden består av tegel och fasadskivor, vi kommer 
att sätta solpaneler på taket på den höga byggnaden 
och matsalens tak får taktäckning av sedum, som är 
ett tak av växter. Invändigt har vi mycket trä som ger 
en varm, naturlig och ombonad känsla. Miljö ligger 
oss varmt om hjärtat och den måste vi vårda om för 
våra barns framtid, avslutar Maria.

3131

B R U K S S K O L A N S  U T B Y G G N A D

I slutet av 2023 är planen att 
en ny efterlängtad och modern 
skola står klar för att användas  
av flera kommande generationer.”

Bruksskolan i framtiden 

D
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1921 invigdes Bruksskolan som den kommunala mellanskolan. 
Nu 100 år senare får Bruksskolan en tillbyggnad som förenas 
med den gamla delen av skolan. 

m du söker på ”den äldsta skolan 
i Höganäs” får du upp Bruksskolan 
med sin centrala plats. Förra året fyllde 
skolan 100 år. Men Bruksskolans 

historia började redan 1917. Det var då 
Byggnads kommittén bildades och det bestämdes att en 
ny kommunal mellan skola skulle uppföras i Höganäs 
i national romantisk byggstil. Skolan skulle ha namnet 
Höganäs Kommunala Mellanskola och än idag kan du 
fortfarande se initialerna på skolans ytterdörrar där det 
står HKM i järnsmide. Först 1969 fick skolan namnet 
Bruksskolan och det var även då den gjordes om till en 
grundskola som den är än idag. 

Om du blickar upp mot skolans nordfasad på det 
västra gavelpartiet, kan du fortfarande se årtalet 1919 
som har murats in med romerska siffror. Detta var 

året då grunden och takstolarna var på plats. Men det 
var först på hösten 1920 som de första eleverna klev 
in i delar av skolan. Den 25 september 1921 invigdes 
skolan med pompa och ståt och rubrikerna i tidningen 
löd ”Kommunal mellanstadieskola i Höganäs. Läro-
verksbyggnaden inviges idag”.

Nu 100 år senare är det dags för Bruksskolan att 
bli större. Anledningen är att antalet elever ökar och 
att befintliga lokaler inte längre håller rätt standard. 
Men det är inte första gången som Bruksskolan växer. 
Hösten 1997 tillkom delen som idag kallas B-huset 
och som binder samman skolan med en gångbro. 
2023 kommer att bli ett nytt historiskt år då B-delen 
ska byggas ihop med en ny del som kommer att  
kallas D-huset.

Bruksskolan byggs ut

Bruksskolan förr
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– Men hur gör jag egentligen?
Mannen som står framför mig ser frågande ut och 
nästan lite beklämd. Han hade fått ett brev i brevlådan 
med information om att hans fibermodem ska bytas 
ut och nu är dagen här. Själva bytet är gjort på en kvart, 
men det är tydligt att det är något han undrar över.  
– Hur använder jag egentligen detta fiber modem, 
undrar han. 

Detta är vardagen för Höganäs Energis teknik råd-
givare. Peter är ute på kundbesök och mannen är inte 
ensam om att undra över hur fibermodem, internet, 
bredband och andra tekniska lösningar fungerar. Frågor 
som Höganäs Energi tar på allvar och som har gjort att 
vårt kommunala energibolag sedan sommaren 2022 har 
anställt både en teknikrådgivare och en energi rådgivare. 

Peter och Terence, som råd givarna heter, 
har till uppgift att hjälpa våra kunder 
med frågor rörande teknik och energi, 
och de kan komma på hembesök 
till dig eller svara på frågor via 
telefon. Vill du hellre boka ett möte 
i Höganäs Energis lokaler går det 

självklart också bra.

Höganäs Energis kundservice 
svarar på många frågor på 
telefon, mejl och vid besök, 
och det händer ofta att det 
kommer människor till 
kontoret med frågor som: 

– Montören sa att jag ska ha en ”han-grej”, vet du 
vad det är för något? 
Eller så kan det vara kunden som säger: 

– Jag har själv jobbat med tekniskt avancerade grejer, 
men du förklarade på ett väldigt tydligt sätt.

Rådgivarna har tid att gå mer på djupet än vad 
kundservice har, och de kan hjälpa både villa kunder, 
lägenhetskunder och fastighetsägare med frågor om 
allt från värme pumpar, fjärrvärme och radiatorer, 
till solceller, fordons laddning och hur man energi-
optimerar och undviker drag från fönstren.  

Ett annat exempel är den äldre damen som hade fått 
offerter på en värmepump och inte förstod vad de 
olika offerterna innebar. ”Varför tar det ena företaget 
hundra tusen mer än de andra?” var 
frågan som energi rådgivaren fick då 
han kom hem till henne. Att kunna få 
hjälp med att reda ut begreppen och 
därefter själv kunna jämföra och göra 
ett val, är viktigt för många, så också 
för denna dam.

Vill du ha hjälp från teknik-
rådgivaren Peter eller energi-
rådgivaren Terence ringer du  
042 - 33 74 00, mejlar 
kundservice.el@hoganas.se 
eller bokar tid via hemsidan  
www.hoganasenergi.se. 

Här bjuder Terence på sina  
bästa energispartips 

Sänk inomhustemperaturen  
Sänker du inomhustemperaturen med 1°C,  
sparar du cirka 5 % av värme kostnaderna.  

Använd torktumlaren mindre  
En torktumlare drar 2–10 kWh per omgång,  
beroende på modell/program. 

Duscha kortare  
En 5 minuters dusch med direktverkande el i varm-
vatten beredaren, drar 2 kWh. Duschar du 5 minuter 
kortare varje dag sparar du med dagens elpriser cirka 
2900 kr på ett helår. (365 dagar x 2 kWh x 4 kr per kWh). 

Duschar du 5 minuter kortare 
varje dag sparar du med dagens 
elpriser cirka 2.900 kr på ett år.” 

Nu kan du som elnätskund få gratis

energi- och teknikrådgivning

Ewa Sylegård 
ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARE 

Ewa jobbar som energi- och 
klimat rådgivare sedan 2010.

– Just nu ser vi ett jättestort behov av råd-
givning. Hittills i år har vi haft lika många ären-

den på ett halvår som vi hade totalt sätt hela förra året. 
Tidigare hörde invånare av sig till Ewa när de hade 

frågor om solceller och uppvärmnings system. Idag 
handlar frågorna även om vilka småjusteringar man 
kan göra i hemmet för att spara energi. Folk har börjat 
inse att oavsett vilket elavtal du har så gör det skillnad 
att dra ner på elanvändningen. Intresset att spara energi 
och hitta nya sätt att göra det på har ökat drastiskt. 

Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan. Vi är 
många som lever med ungefär samma dygnsrytm, 
vilket gör att vårt elbehov följer liknande mönster. Men 
om el användningen kan minska under timmarna med 
högt elpris, kan även kostnaden bli lägre. Ewa kan hjälpa 
dig att se hur du kan minska elanvändningen i ditt hem. 

Människor inser att prylar konstant står och drar 
energi. Det är inget vi har brytt oss om tidigare, men 
nu när det kostar börjar vi fråga oss på var energin 
tar vägen? 

Du kan ta reda på var energin tar vägen genom att 
titta på statistik hos din elleverantör. Där kan du få 
information om hur mycket energi ditt hem drar under 
ett dygn eller under specifika timmar beroende på 
vilken mätare du har. Ett tips från Ewa är att kolla 
vilka dagar du förbrukar mest el och fråga 
dig själv vad du gjorde den dagen? 

Kontakta Ewa via www.hoganas.se.
Skanna QR-koden för att komma dit.

Bodil Nordin
BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVARE

Bodil Nordin är kommunens     
budget- och skuldrådgivare.

– När jag träffar personer mår de ofta dåligt och 
många har svårt att sova. Jag vill hjälpa människor att 
minska den ekonomiska stressen, säger Bodil Nordin.  

Bodil hjälper många att sammanställa den ekono-
miska situationen och hitta möjligheter att förbättra 
ekonomin. Hon kan till exempel se över din inkomst 
och dina utgifter tillsammans med dig och göra en 
plan utifrån det.

Många som hör av sig vill ha hjälp att sammanställa 
lån och krediter. Det är vanligt att man har lån och 
krediter som man betalar väldigt mycket på. Ofta mer 
än vad man har råd med, och där kan Bodil hjälpa till 
att ansöka om skuldsanering till exempel.

Det är ett tydligt ökat intresse av rådgivning just nu. 
Vi är inne i en ny ekonomisk tid och du är verkligen 
inte ensam om att behöva hjälp att se över din ekonomi.

– Just nu är många människor väldigt oroliga över 
höjda priser. Det är många utgifter som ökat i pris 
och det har skett väldigt snabbt. För många räcker 
pengarna inte längre till och där kan jag som råd-
givare vara ett bollplank till dig som känner oro.

Som budget- och skuldrådgivare jobbar hon under 
tystnads plikt med att hjälpa människor att få koll på 
sin ekonomi. Bodil kan hjälpa till att förklara det du 
tycket är knepigt att förstå och hon menar att det alltid 
finns lösningar, även på svåra ekonomiska problem.

Kontakta Bodil via kommunens servicecenter  
042 - 33 71 00.

B U D G E T -  O C H  E N E R G I R Å D G I V N I N G

Få ekonomisk koll 
och bli el-smart
I Höganäs kommun finns en budget- och skuldrådgivare och 
en energi- och klimat   rådgivare. Av dessa kan du få personlig 
hjälp helt gratis. Du kan till exempel få hjälp med hur du 
lägger upp en budget eller hur du kan spara energi i ditt hem.

Terence,  
Energirådgivare

Peter,  
Teknikrådgivare

R Å D G I V N I N G  V I A  H Ö G A N Ä S  E N E R G I
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konomiprogrammet och försäljnings- 
och service programmet är nya program på 
skolan. Redan i våras kunde eleverna ansöka 

till de två programmen. Vi har träffat de nya lärarna 
och två elever som precis har påbörjat sina studier på 
ekonomi programmet. 

Eleverna från ekonomiprogrammet beskriver 
gymna siet som en liten skola med ett stort hjärta. 

– Jag valde Kullagymnasiet för att det känns tryggt 
att gå på en skola som ligger i en mindre ort. Det är 
lugnare tempo än i större städer och det är skönt att den 
ligger i närheten av där jag bor, berättar förstagångs-
eleven Felicia Torstensson. 

– Jag har hört mycket bra om skolan, flikar klass-
kompisen Louisa Dropp in.

Idag finns det många gymnasieskolor i när liggande 
kommuner som konkurrerar med Kulla gymnasiet. Det 
gäller att sticka ut och locka med något som andra inte 
har, vara tillgänglig och visa upp sin skola. Att visa upp 
Kullagymnasiet är något som skolan ständigt jobbar 
med genom att synas i olika sammanhang. 
 
– Jag fick veta att ekonomi programmet fanns på 
Kullagymnasiet när jag var på deras mässa. 
Jag tänkte först välja samhällsvetenskap men på mässan 
fanns det bra information om det nya programmet och 
då var det ett självklart val. Jag var även här på besök 
när det var öppet hus, säger Felicia.

Det visade sig att det nya ekonomiprogrammet blev 
mer populärt än väntat. 

– Det var högt söktryck. Vi blev glatt överraskade 
när vi kunde fylla en hel klass. Nästa år hoppas vi på 
två klasser, berättar Patrik Kristiansson, en av lärarna 
på ekonomiprogrammet.

På ekonomiprogrammet kan du välja inriktning, 
ekonomi eller juridik. Efter utbildningen kan du i 
framtiden arbeta inom yrken som jurist, ekonom, 
marknadsförare, mäklare eller projektledare. Läser du 
med inriktning ekonomi får du kunskaper om ekonomisk 
problemlösning med förståelse för internationella 

Kullagymnasiet - kommunens gymnasieskola - en plats där du kan 
känna dig hemma, möta dina vänner och där din framtid startar. 
Nu växer gymnasiet, på insidan. Innanför väggarna utvecklas skolan 
ständigt och med nya program breddas möjlig heterna för eleverna.

Från vänster ser du läraren Moa Samuelsson, eleverna Felicia 
Torstensson och Louisa Dropp samt läraren Patrik Kristiansson.

Tre tips för en bättre 
brasa i din kamin
Det börjar bli kallare ute. Energi priserna 
är i fokus. Kanske har du en kamin att 
använda. Här är några bra saker att 
tänka om du vill elda säkert, effektivt 
och miljö vänligt i din vedkamin:
 
Drag i skorstenen – Elden behöver rätt mängd 
tilluft för att brinna, att låta elden pyra är inte bra. 
Om du har dåligt drag i skorstenen, eller om det ryker 
in, kontrollera så att köksfläkten inte är i gång. Ibland 
kan du behöva öppna ett fönster när du tänder upp 
för att ge luft åt brasan.

Torr ved – Använd lagom torr ved. Fuktig ved kyler 
brasan och ger dålig förbränning som kan skapa tjära. 
Rök och fuktig ved luktar dessutom illa och kan störa 
grannar. Kontrollera att röken som kommer ur skor- 
stenen är ljus, klar och genom skinlig, inte gul eller svart.

Elda med måtta – Håll koll på mängden ved 
som du använder. Kaminer rymmer ofta mer ved 
än vad både själva eldstaden och skorstenen tål när 
det brinner. Använder du för mycket ved och eldar 
under för lång tid finns det risk att det blir för varmt 
i skorstenen och risken för brand ökar. Elda aldrig 
mer än två–tre kilo ved per timme och inte längre än 
tre-fyra timmar i sträck. En tumregel är att låta eld-
staden vila lika länge som du eldat innan du börjar 
elda igen.

Kom ihåg 
att du 
måste låta 
eldstaden 
vila. 

perspektiv. Du studerar företagsekonomi, ledarskap 
och marknadsföring och du utvecklas som entreprenör. 

Väljer du att läsa den juri diska utbildningen får du lära dig 
om juri di    kens roll i samhället, affärsjuridik, filosofi, psyko -
logi och etiska frågor som är kopplade till lag och rätt.

– Jag hade tänkt läsa ekonomi men på en annan 
skola. Jag blev väldigt glad att programmet fanns på 
Kullagymnasiet, avslutar Louisa. 

Under utbildningen kan eleverna gå ett mentors-
program där de har möjligheten att starta ett 
Ungdoms f öretag och vara delaktiga i ”Business Friday”. 
Skolans samarbete med ”Ung företagsamhet” som 
sträcker sig under ett helt år, innebär att eleverna har i 
uppgift att starta upp en affärsidé och ett företag samt 
driva det under en termin. 

– Det finns möjlighet att fortsätta med sitt uppstar-
tade företag efter skolan. Vi har några drivna elever 
som redan nu frågar när de ska starta sina företag. 
Det är väldigt kul och intressant att få vara delaktig 
i utvecklingen med eleverna på en skola som har ett 
gymnasieprogram med samarbete i föreningen ”Ung 
företagsamhet” och i en kommun där det finns många 
företag, berättar Moa Samuelsson, gymnasielärare på 
ekonomiprogrammet och tidigare civilekonom. 

Projektet ”Business Friday” startades upp redan förra 
läsåret och här får elever möjlighet att besöka närings-
livet och framtida arbetsplatser med inriktning på det 
program de läser. På naturprogrammet har de till exem-
pel fått möjlighet att besöka Kullabergs vingård och 
teknikprogrammet har fått besöka Höganäs verkstad. 

– Med ”Business Friday” vill vi ge eleverna något lite 
extra, en motivation och en bild om var deras studier 
kan leda dem i framtiden. Dessutom blir det ett roligt 
avbrott där de får besöka en annan miljö och ett möte 
med vuxenvärlden, säger Patrik Kristiansson.

Kullagymnasiet har ett starkt samarbete med 
närings l ivet och här finns stora möjligheter för ett sam-
arbete med skolan och företagen i Höganäs kommun 
och med en vision om att stärka skolans bredd och spets.

– Vi är en skola i en bra kommun med bra 
kontakt med företagare och näringsliv, avslutar 
Patrik Kristiansson. 

Det är här resan börjar!

E



Mingelmat finns klockan 11.00–14.00.

 Under hela dagen 
Fika - utställningar - medborgardialog.

 Aktivitet utanför Tivolihuset 
Klockan 11.00, 13.00, 14.00 
Busstur - följ med på en tur  
där vi visar våra verksamheter.  
Turen varar cirka 30 minuter.

 På scenen 

10.00 LSS spelar och sjunger
10.30 Invigningstal – HOAB 5 år
11.00 Trygg hemma – så jobbar vi
11.30 LSS spelar och sjunger
12.00 Demensvården i HOAB
12.30 Prisutdelning
13.00 Digirehab och Prehab
13.30 Så gör vi för att göra rätt 
14.00 Trygg hemma – så jobbar vi 
14.30 LSS spelar och sjunger

HÖGANÄS OMSORG AB 
FYLLER 5 ÅR!
Vi firar i i Tivolihuset fredagen  
den 28 oktober klockan 10.00–15.00.

PROGRAM

Hjärtligt välkomna!


