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Året lider sakta men säkert mot sitt slut. 
Det innebär också att årets sista nummer av 
HK-magasinet har landat i din hand.  
Jag brukar alltid reflektera i slutet av året, 
vilket jag nog inte är ensam om att göra. 
2021 har bjudit på både utmaningar och glädje. Jag är stolt över hur Höganäsare 
har visat att tillsammans är vi starka och kommit med kreativa lösningar 
under pandemitiden. Det har varit minst sagt tuffa månader, men nu kan 
äntligen unga och äldre kramas igen. Bläddra till nästa uppslag för att se 
när mamma Marianne och dotter Lena omfamnar varandra.  

Entreprenörer har byggt klart första delen av vår nya stadsdel 
Tornlyckan och familjen Westman ska äntligen få flytta in i sitt 
nya radhus under våren 2022. Läs mer om familjen på sidorna 8-9. 

På sidorna 18-23 kan du läsa mer om satsningen vårt närings-
liv gjorde i Brunnby, vilka spamöjligheter du har som invånare 
och vilken fantastisk destination Höganäs är som finns till-
gänglig alla dagar, året om. Vår kostenhet har dessutom tagit 
fram de bästa klimatsmarta recepten att unna dig efter din 
utflykt. Själv slår jag ett slag för den goda grönsakssoppan som 

värmer gott nu när det blir kallare och mörkare ute. Du hittar recepten på 
sidan 25. 

Slutligen vill jag lyfta blicken till nästa år. Jag ser så mycket fram emot 2022, 
då händer det nya saker här i Höganäs. Mellan 31 mars och 2 april 2022 pågår 
”Hela Höganäs på riktigt”: tre fullspäckade dagar som är till för alla, där 
kommunen vill möta dig – på riktigt. Vi vill ta Höganäs ännu längre och växla 
upp arbetet med att visa att Höganäs är väl värt att investera i. Och du har 
en viktig roll för att vi ska lyckas med det. Låt oss under dessa dagar mötas i 
en givande dialog där vi får möjlighet att visa resan vi gjort, var vi befinner oss 
idag och vart vi vill ta Höganäs. Se mer om eventet på baksidan av tidningen. 

Det är helt enkelt ett fullproppat höst-
nummer med ett innehåll som jag hoppas 
både berör och inspirerar till att leva ditt 
bästa liv här i Höganäs. 

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 kom-
munens 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
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HERMAN CRESPIN
Kommunchef i Höganäs
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THE  
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HÖGANÄS
PÅ RIKTIGT

Läs mer om 
eventet på 
baksidan



L I V E T  U N D E R  PA N D E M I NL I V E T  U N D E R  PA N D E M I N

54

Vi fick en väldigt 
fin relation under 
den tuffaste tiden.

Kreativitet, 
omtanke 
och 
hänsyn
ATT LEVA I RISK  GRUPP 
UNDER CORONA
PANDEMIN.
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den rymliga lägenheten på Nyhamns-
gården har Marianne bott sedan 
november 2019. Fyra månader efter 
flytten skulle vardagen förändras igen, 
men exakt hur mycket kunde ingen ana.

– Idag fattar man inte att det har hänt,  
säger Marianne.

– Ja, det känns overkligt. Men märkligt nog har 
vi nog umgåtts mer under pandemin än vad vi 
har gjort annars. Vi fick en väldigt fin relation 
under den tuffaste tiden, säger Lena. 

Först antog de, som många andra, att pandemin 
skulle pågå i en månad eller över sommaren som 
längst. Men smittspridningen eskalerade och till 
sist kom besöksförbudet på alla äldreboenden.

– Då förstod vi att det här var någonting stort, 
säger Lena.

På Nyhamnsgården har personalen hela 
tiden arbetat för att kunna erbjuda de boende 
en menings full vardag. Trots restriktioner, 
besöksförbud och andra begränsningar har 
aktiviteterna fortsatt på ett smittsäkert sätt.

– Vid mitt middagsbord satt vi förut fyra personer, 
men det drogs ner till att vi satt två personer på 
kortsidorna istället, berättar Marianne.

Det var också längre avstånd på bingon och 
gymna stiken. För familjen, som aldrig firat en 
födelsedag eller midsommar utan Marianne, 
blev det en stor omställning att bara träffas  
på avstånd.

– Men det funkade ändå om man var lite kreativ. 
Vi stod utanför staketet här och tog med oss egna 
glas för att dricka champagne. Och mamma som 
alltid har varit lite spexig knöt fast ballonger i sin 
rullator, berättar Lena. 

L 
ena började också gå längre rundor 
med hunden Minja, där hon kunde 

plocka upp Marianne på vägen den sista biten.

– Du har nog suttit på varenda bänk i området här, 
skrattar hon. Jag satt alltid på marken för att hålla 
avstånd, ibland kom de som bodde i närheten ut 
och erbjöd oss att låna en trädgårdsstol.

Den tuffaste perioden för Mariannes del var 
när smittspridningen ökade i slutet av 2020. Då 
började de vanliga aktiviteterna ställas in och de 
boende fick hålla sig i sina lägenheter.

– När jag fick upp maten här, då var det så tråkigt 
att sitta och äta själv, berättar Marianne. Men vi 
har ändå haft det bra här, personalen är väldigt 
måna om oss.

 
Lena ser så här i efterhand flera positiva sidor 
av pandemin.

– Det har funnits mycket hänsyn och respekt 
för varandra. Människor väntar på sin tur för 
att gå in någonstans, möts och släpper fram 
varandra. Det är något fint över det, säger hon.

Nu ser båda två fram emot att kunna åter-
uppta gamla traditioner. Som att njuta av en 
vanlig jul ihop, eller fira Lenas födelsedag 
inomhus. 

– Förra året fick jag köpa värmelampor för 
att vi skulle kunna sitta ute tillsammans. På 
luciahelgen fick vi turas om att sitta närmast 
lampan. Men det slipper vi kanske i år,  
avslutar Lena.

L I V E T  U N D E R  PA N D E M I NL I V E T  U N D E R  PA N D E M I N

Marianne Petersson, 89 år, och 
hennes dotter Lena Landström, 
59 år har tillsammans genom-
levt pandemin. På olika håll, 
men ändå nära.

I

Jag satt alltid 
på marken 
för att hålla 
avstånd, 
ibland kom 
de som bodde 
i närheten ut 
och erbjöd 
oss att låna en 
trädgårdsstol. 

 FOTO: PRIVAT BILD
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TORNLYCKAN En modern boplats utöver det vanliga.  
Var då undrar du? På Tornlyckan!  
Ett soligt söderläge med endast några ynka 
kilometer till havet. Närhet till allt från matbutiker 
och skola till vårdcentral och Höganäs Sportcenter. 

ågra som har valt att 
flytta från grann-
kommunen Ängelholm 
till just Tornlyckan 
är familjen Westman. 

Familjen består av Mattias 29 år, Johanna 27 år 
och lilla Elsa som är 9 månader. De står på 
ängen mittöver byggarbetsplatsen och blickar 
ut över platsen som till våren kommer att bli 
deras nya hem. 

– Vi är i Höganäs flera gånger i veckan så vi ser 
verkligen fram emot att få börja leva här på riktigt. 
Vi ser framför oss att livet kommer att bli enklare 
och det är något vi värdesätter. Att slippa ett 
krångligt livspussel som att hämta och lämna, 
bilköer och planering. I Höganäs räcker det med 
att gå utanför dörren, då har vi allt nödvändigt 
inom rimligt avstånd, säger Johanna. 

– Här är också känslan av utomlands nära! 
Ibland känns det inte som att vi är Sverige 
längre när vi promenerar på gatorna, vandrar 
bland skog och berg eller upptäcker alla andra 
guldgruvor som finns i Kullabygden. Jag älskar 
också att det är så kustnära här – jag har verk-
ligen längtat efter havet och kusten. Ser till och 
med fram emot hösten i Höganäs eftersom att 
bygden fortsätter att leva även efter sommaren, 
flikar Mattias in. 

I Höganäs har de nära till både familj och 
vänner. Elsas mormor och morfar ser lika 

mycket fram emot flytten som lilla familjen 
Westman. På Tornlyckan kommer de att se 
Elsa växa upp och utvecklas till en alldeles egen 
liten individ. Med förskola och skola, framtida 
sportaktiviteter och närhet till vänner ser Johanna 
och Mattias framför sig ett enkelt liv där de 
kan fokusera på familjegemenskapen. 

– Jag förstår att det kan vara svårt att visualisera 
hur det kommer att se ut när Tornlyckan faktiskt 
är en genuin stadsdel. Men eftersom jag och 
Johanna redan har gjort denna resa en gång vet 
vi vad vi kan förvänta oss. Vår nu varande bostad 
är också nyproduktion, säger Mattias. 

– Vi ser framför oss en stadsdel med lite stor-
stadskänsla, med parker och grönska. Butiker 
och restauranger med mysiga uteserveringar 
och naturliga samlingsplatser. På Tornlyckan 
kommer det vara enkelt att ha ett socialt och 
rikt liv. Här kommer vi inte bo mitt i allt – 
men ändå nära till allt, instämmer Johanna. 

Själva bygget är också något som paret upp-
skattar. En stilfull fasad som ger känslan av att 
det moderna möter det gamla industriella. Och 
kanske är det precis det Tornlyckan gör med 
hela Höganäs? En kommun som moderniserar 
men bibehåller den kultur och historia som vår 
bygd vilar på. 

Läs mer om bygget på vår hemsida  
www.hoganas.se/tornlyckan

- här börjar livet

S T A D S D E L E N  T O R N LY C K A N

»

VI SER EN STADS-
DEL FRAMFÖR 
OSS MED LITE 
STORSTADS-
KÄNSLA, MED 
PARKER OCH 
GRÖNSKA. 
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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. 

Anna Pauline tillsammans med Tomas Trulsson och Krister 
Jonsson gästar Tivolihuset med den traditions enliga Julkonserten.

► 23 NOVEMBER 19.00  
FÖRFATTARAFTON  
ÅSA LARSSON – TIVOLIHUSET
Möt spänningsförfattaren Åsa Larsson  
i ett samtal med Anna Hjerpe.  
Efter nio år är Åsa tillbaka med den 
sista boken om Rebecka Martinsson, 
Fädernas missgärningar.

Få tips inför tåg semestern.

Gammeldags julmarknader Kom i julstämning! 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 
Folkhälsomyndigheternas 
rekommendationer och vissa biljetter 
kommer att säljas via Nortic.

► 11 NOVEMBER 19.00

ANNA W THORBJÖRNSSON  
OCH MARKO T WRAMÉN  
– CAFÉ AMANDA,  
HÖGANÄS BIBLIOTEK 
Föredrag "Med tåg genom Europa".  
För att göra det lättare att njuta av 
tågsemestern har Anna och Marko 
skrivit en guidebok som både ger 
praktiska och handfasta tips och bjuder 
på inspirerande resrutter. 

► 13 NOVEMBER 13.00–17.00

JULMARKNAD  
PÅ HUSTOFTAGÅRDEN 
Gammeldags julmarknad som arrangeras 
av Kullens Hembygdsförening på 
den byggnadsminnesförklarade 
1800-talsgården utanför Höganäs.

► 26–28 NOVEMBER 11.00–19.00

DEN GODA JULEN – BLÅ HALLEN
Julmässa med mat, klappar och allt som hör till julens 
alla högtids dagar. Det erbjuds hantverk, körer, antika 
föremål, kläder, blommor, kransar och mycket annat.  

Bind din egen krans och låt dig dras in i Blå Hallens 
sprakande julfirande. Önskegranen står redo och det 
gör också Joakims egen "extra av allt gran". 

Biljetter säljs på plats.

► 26 NOVEMBER 19.00

BEATLES-QUIZ  
– TIVOLIHUSET 
Beatlesnörd? Ja då ska du komma till Tivoli -
huset för att tävla och imponera med dina 
kunskaper. Mosaik kallar sig fyra lärare från 
Eric Ruuth kulturhus och som håller i ett 
Beatles-quiz. Det blir livemusik och quiz.

► 3 DECEMBER 19.00
ANNA PAULINE,  
TOMAS TRULSSON,  
KRISTER JONSSON  
– TIVOLIHUSET

En stämningsfull jul mässa med 
allt man kan önska sig.Möt den prisade 

författaren Åsa Larsson.

Testa dina Beatles- 
kunskaper i quiz!

► 4 DECEMBER 13.00–15.00

JULMARKNAD  
PÅ PAUL JÖNSKA GÅRDEN, VIKEN 
Det säljs hembakat, hemkokt sylt och mar-
melad, vackra dörrkransar, tovade vantar, 
handstickade sockor samt andra handarbeten. 
Lotterier med fina vinster.
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Träffpunkt Kullaparkens

POPULÄRA 
SENIOR CAFÉER 
ÄR TILLBAKA
2015 startade Iwa Nilsson för första gången upp 
seniorcaféer i samarbete med SPF Seniorerna 
Tre Byar. Målet var att ge bygdens äldre 
någonting meningsfyllt att gå till.

– Vägen hit till där jag är idag har varit krokig, mest på 
grund av lokalbrist. Jag startade upp på Tunneberga gästis 
och sedan flyttade vi till skolan ett tag. Men det blev tung-
arbetat att ta med sig grejerna varje gång. Nu har vi hittat 
till Jonstorps IF:s klubblokal som vi kallar för Träffpunkt 
Kullaparken och där funkar det perfekt. Det är dessutom 
tillgänglighets anpassat så att våra gäster med rullstol eller 
rullator lätt kan besöka oss, säger Iwa.

Iwa har själv alltid jobbat inom vården och ser socialt um-
gänge som en viktig del av hälsan. De bästa mötesplatserna 
tycker hon ska finnas i närområdet och under enkla former.

– Att få se dem komma gående med ett leende på läpparna 
är så härligt, säger hon. Det är det jag har saknat mest under 
pandemin när jag inte har kunnat ha öppet som vanligt – att 
träffa mina gäster igen ser jag verkligen fram emot.

Träffpunkt Kullaparken drivs helt ideellt och kräver inget 
medlemskap. Vid varje tillfälle brukar det vara ett tjugotal 
personer närvarande.

– Alla som räknar sig som seniorer är välkomna, vi brukar 
ha besökare i ett brett åldersspann – från 65 och ända upp 
till 90+. Vi tar en liten slant för att täcka kostnaden för hyran 
och kaffet, avslutar Iwa.

TRÄFFPUNKT 
KULLAPARKEN  

 
TORSDAGAR KLOCKAN 14.00–16.00 

28/10  Seniorcafé med tema 
"Tunneberga en liten del av 
Jonstorp". Gunvor Andersson 
berättar.

11/11  Öppethuscafé med  
fika tema.

25/11 Seniorcafé.  
Visor av Dan Andersson

9/12  Avslutning för senior- och 
öppet huscafé, pris 40 kronor.

Samtliga tillfällen kostar 20 kronor, 
utom den 9/12. Priset är inklusive fika. 

A K T I V I T E T E R  S E N I O R E R  -  H Ö G A N Ä S H E M

AKTIVITETER
för seniorer 
och anhöriga i 
Kullabygden

För tionde året i rad pågår 
Senior Sport Challenge. Du 
som deltar får prova på många 
olika sorters träningsformer, 
som till exempel gympa, dans, 
bowling, yoga, styrketräning 
och tipsrundor. 

Två föreläsningar om att åldras 
på bästa sätt är inplanerade 
och i december blir det en rolig 
avslutningsträff.

Utmaningarna pågår varje 
torsdag med start kl. 10.00.

Att delta kostar 399 kronor för tio 
tillfällen. Höstens utmaning star-
tade 30 september och pågår 
fram till mitten av december. 

Anmäl dig till:  
linda.franzon@hoganas.se och 
hoppa in i programmet när som 
helst. Rabatt på priset diskuteras 
om du vill hoppa in under de 
sista veckorna. Det går även 
bra att redan nu anmäla sig för 
våren 2022.

25/10 Sång och musik med 
Rönneåbälgarna. Pris 
40 kronor inklusive fika.

26/10 Informationsträff med 
kommunens projekt-
ledare inom hälsa, Linda 
Franzon. Fika finns att 
köpa för 20 kronor.

16/11  En trevlig musikefter-
middag med Sven Söder-
berg som sjunger och 
spelar gitarr, munspel 
och ukulele. Pris 40 kronor 
inklusive fika.

23/11 Seniorshopen visar och 
säljer kläder. Ingen 
anmälan krävs. Fika finns 
att köpa för 20 kronor.

STICK- OCH HANDARBETSCAFÉ
Varje torsdag klockan 14.00. 
Ingen anmälan krävs. Fika finns 
att köpa för 20 kronor.

Anmäl dig till: 
Ida Nilenfors på 042-33 76 65  
om inget annat anges.

SÅNGANDAKT 20/10, 3/11, 17/11, 
1/12, 15/12. Ingen kostnad mer än 
kaffe och kaka för 20 kronor.

BINGO 15/11, 29/11. Vi spelar tre 
spel och det kostar tio kronor 
per bricka. Mellan spel två och 
tre finns det kaffe och kaka för 
20 kronor.

25/10  Kristina Rundström 
sjunger och spelar.

28/10  Göran Paulsson visar 
natur bilder och filmer.

1/11  Skivor till kaffet med  
Stroke föreningen.

18/11  Delfinkören.

20/12  Julkaffe med 
underhållning.

Anmäl dig till: Annika Hansson, 
annika.hansson@hoganasham.se,  
telefon 042-33 78 28

Kostnadsfri föreläsning öppen för alla, med 
Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå 
universitet. Föreläsningen arrangeras av Demens-
förbundet i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan och Höganäs kommun. 

Har du frågor är du välkommen att ringa 
förbundskonsulent Margareta Svensson,  
telefon 072 - 145 40 91 eller anhörigsamordnare 
Josefina Persson, josefina.persson@hoganas.se, 
telefon 042 - 33 72 40.

STORGATAN 35, HÖGANÄS

REVAVÄGEN, JONSTORP

NORRA MÅNSTORPSVÄGEN 10, HÖGANÄS

KLOCKAN 10.00KLOCKAN 14.00KLOCKAN 14.00

SENIOR SPORT 
CHALLENGE  

TRYGGHETSBOENDET  
I FOLKPARKEN

TRÄFFPUNKT 
BRORSBACKE

MÄNNISKOR MED DEMENS SJUKDOM  
– VÅRDEN OCH OMSORGENS SVÅRASTE UTMANING

8/11 - Tivolihuset, Östra Parkgatan 2, Höganäs. Klockan 14.00–16.00 och 18.00–20.00. 

FÖRELÄSNING
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VA T T E N  O C H  AV L O P P  -  I N K O P P L I N G A R

FÖRBERED DIN ANSÖKAN ORDENTLIGT
Rätt förberedelser gör att vi kan hantera din bygglovs-
ansökan snabbt och smidigt.

Du behöver bland annat fundera över dessa frågor:

• Vad säger detaljplanen?
• Är din fastighet kulturskyddad?
• Omfattas din fastighet av strandskyddet?
• Var går tomtgränsen?
• Behöver du en nybyggnadskarta?
• Har du informerat dina grannar?
• Vad kommer projektet kosta?

ANVÄND HANDLINGAR AV GOD KVALITET
Det är viktigt att du skickar med rätt och kompletta 
handlingar när du söker bygglov. Handlingarna ska 
vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exem-
pelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och 
på vitt papper. Vilka handlingar som behövs varierar 
beroende på vad det är du söker bygglov för. Det kan 

till exempel vara en nybyggnadskarta, fasadritning, 
sektionsritning eller ventilationsritning. 

INVÄNTA START- OCH SLUTBESKED
Start- och slutbesked är skriftliga beslut som du måste 
invänta innan du börjar bygga och börjar använda ditt 
färdiga projekt. 

Startbeskedet får du först när bygglovsbeslutet har 
vunnit laga kraft. Du får inte börja bygga eller sätta 
igång projektet innan du har ett skriftligt startbesked.

Tänk på att i vissa enkla bygglovsärenden ingår start-
beskedet i bygglovet och då är det bara att sätta igång 
när bygglovet vunnit laga kraft.

För att få ett slutbesked ska du som byggherre visa att 
alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet 
och andra villkor är uppfyllda. Du får inte flytta in 
i ditt nybyggda hus eller börja använda det du har 
byggt förrän du har fått ditt slutbesked.

B Y G G L O V

BYGGLOV
Bygga nytt, ändra eller riva – det senaste året har fler än 
någonsin velat sätta igång med sina byggprojekt. Om du 
också går i bygglovstankar kommer här tre tips för hur du 
kan spara tid och pengar genom att förbättra din ansökan.

BYGGLOVSPROCESSEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

– så här planerar du

Om du ska göra en om- eller ny-
byggnad som påverkar befintliga 
installationer av vatten eller av-
lopp eller om du ska dränera om 
huset, flytta vattenmätaren, flytta 
vatten eller avlopps ledningar eller 
när en fastighet ska rivas ska du 
göra en anmälan om vatten- och 
avlopps installation. 

Du skickar in din anmälan via e-tjänsten; 
"vatten- och avloppsinstallation" som du 
hittar under mina sidor på kommunens 

hemsida. För att din anmälan ska godkännas 
måste den vara komplett med bifogade handlingar. 
Det är enbart fastighetsägaren som kan lämna in 
en anmälan.

ANMÄLAN SKA GODKÄNNAS
Anmälan ska godkännas skriftligen innan in-
koppling till det allmänna vatten- och avlopps-
nätet får påbörjas. Normal handläggningstid 
är tre veckor under förutsättning att anmälan 
är komplett. Skulle din anmälan sakna något, 
kommer vi att be dig om att komplettera med 
fler uppgifter. 

En anslutningsavgift kan tillkomma för att få 
ansluta till det allmänna VA-nätet. Vid beräkning 
av anslutningsavgift tillämpas aktuell VA-taxa.

OM DU SKA GÖRA FÖRÄNDRINGAR SOM BERÖR 

VATTEN OCH AVLOPP

(Komplettering vid behov)
(grannar och  sakägare 

ska ibland höras)

VATTEN VID NYBYGGNATION 
Vid nybyggnation ska du tillsammans med 
din anmälan skicka in VA-ritningar. Tid för 
öppning av byggvatten ska bokas minst en till 
två veckor i förväg.

VATTENMÄTARE
Uppsättning av vattenmätare för mätning av 
förbrukat vatten krävs vid anslutning till det 
allmänna VA-nätet. Vattenmätaren ägs och 
hanteras av Höganäs kommun och får endast 
monteras och flyttas av kommunens tekniker. 
Fastighetsägaren ansvarar för att vatten-
mätarplatsen förberetts med mätarkonsol 
placerad frostfritt och på en lättillgänglig 
plats av behörig installatör. Fastighetsägaren 
ansvarar för platsen kring vattenmätaren och 
för att avstängningsventilerna som finns på 
båda sidor om mätaren fungerar. När mätar-
platsen är godkänd och vatten mätaren ska sättas 
upp bokas detta minst en till två veckor i förväg. 
Det är viktigt att allt är klart och godkänt när 
tekniker kommer ut på plats för att montera 
vattenmätaren.

Mer information hittar du på kommunens hemsida. 
www.hoganas.se/VA

För att prata med en abonnenthandläggare är 
du välkommen att ringa måndag till fredag 
mellan klockan 13.00–15.00 på telefonnummer  
042 - 33 71 00.
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ålstorpsskolan har samma läro-
plan som vilken annan grund-
skola som helst. Skillnaden är att 
pedagogiken kan anpassas efter 
elevens behov, då antalet elever är 

begränsat, för att kunna vara varje elevs bästa 
skola. Skolan består av tre klassrum som är 
uppdelade efter färgerna grönt, blått och gult. 
Klasserna i sin tur anpassas utifrån lektion och 
förutsättning. Lärarna och pedagogerna har 
lång erfarenhet och hög kompetens som gör att de 
kan lägga ribban på en lämplig nivå för varje elev. 

– Våra lärare och pedagoger är proffs! Vi vet 
att alla elever gör så gott de kan, och när något 
blir tokigt är det i glappet mellan krav och för-
måga. Det är otroligt viktigt att vi inte sätter 
gränser eller har förutfattade meningar kring 
vad en elev kan utan istället skapa så goda för-
utsättningar som möjligt för varje enskild individ, 
säger May-Louise Sjögren.

May-Louise är rektor för Pålstorpsskolan 
och Nymbergskolan. Hon har lång erfarenhet 
av liknande verksamheter och ett starkt 
engagemang som smittar. Hennes målbild är 
tydlig: att fortsätta utveckla verksamheten 
och ständigt ligga i framkant. 

PÅLSTORPS-
SKOLAN 
– HÖGANÄS NYA RESURSSKOLA

PÅ L S T O R P S S K O L A N  -  N Y  R E S U R S S K O L A

nder höstterminen finns återigen 
ett engagerat lärarteam på plats som 

ser fram emot att få utveckla eleverna 
och se de växa. Tillsammans skapar de en 
trygg plats fylld av möjligheter. Carolina 
Wassermann arbetar som psykolog i 
elevhälsoteamet på Pålstorpsskolan. Hon 
menar att den tydligaste skillnaden är att 
man har större möjligheter att möta upp 
elevernas individuella behov. 

Jag arbetar också i Närvaroteamet i elevhälsan, 
vilket innebär att jag jobbar med elever som har 
problematisk skolfrånvaro. Det är bra att kunna 
erbjuda en skola med anpassad miljö som ger 
goda förutsättningar för elever att höja sin 

skolnärvaro. Flera av de elever som tidigare inte 
gick i skolan dyker nu plötsligt upp. Och det är 
det bästa – närvaron, säger Carolina. 

Ja, här känner sig eleverna trygga och de trivs. 
Vilket märks tydligt då de i början drog sig undan 
men nu kommer fram och tar för sig på ett helt 
annat sätt, fyller May-Louise på. 

Höstterminen är i full gång och Pålstorpsskolan 
fortsätter att ge nya möjligheter till de elever som 
behöver det. Det kanske ser tomt och avskalat ut 
på väggarna, men här är fullt av värme och trygg-
het för de som behöver det. Och vi ser fram emot 
att följa Pålstorpsskolans framtida resa och hur de 
fortsätter att arbeta för alla elevers lika värde.

Vid årsskiftet startade Pålstorpsskolan upp i Höganäs. En helt ny skola 
som välkomnar elever mellan årskurs 1–9 och är utformad för att 
kunna tillgodose varje elevs enskilda behov. Med små klasser som har 
hög lärartäthet blir varje elev sedd och ges de förutsättningar som hen 
behöver. Med neutrala och avskalade miljöer som ger minimalt med 
intryck kan eleverna helt fokusera på det som verkligen är viktigt. 

»Det är otroligt 
viktigt att vi inte 
sätter gränser eller 
har förutfattade 
meningar kring 
vad en elev kan.«

» Elever som tidigare 
inte gick i skolan 
dyker nu plötsligt 
upp. Och det är det 
bästa – närvaron.«

P
CAROLINA WASSERMANN

MAY-LOUISE SJÖGREN
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SKOGSBADA DIG NER I VARV 
Skogsbad handlar inte om bad i sin ursprungliga 
bemärkelse, utan om att bada våra sinnen i skogen. 
Skogsbad eller Shinrin-Yoku på Japanska betyder på 
ett ungefär: – Att bada sina sinnen i skogens atmosfär. 
Skogsbad handlar om att vara i naturen med öppna 
sinnen. Att genom syn, hörsel, smak, lukt och känsel 
vara mer i nuet för att komma åt hälsofördelar. Vill 
du få hjälp och guidning i skogsbadet finns Catarina 
Stenmo som driver Grönt och lugnt. Catarina tar med 
dig på en tur på cirka tre timmar där du får uppleva 
den rofyllda och återhämtande stillheten som finns i 
naturen på Kullaberg. 

Visste du förresten att skogsbad numera är godkänt 
som en friskvårdsaktivitet?

”Skogsbad handlar om att vara  
i naturen med öppna sinnen.” 

v

v

EFTER EN FULLSPÄCKAD 
SOMMAR MED SLÄKT, 
VÄNNER, RESOR OCH 
OLIKA AKTIVITETER ÄR 
HÖSTEN OCH VINTERN 
TIDEN FÖR ATT TA 
HAND OM SIG SJÄLV. 
KULLABYGDEN ÄR DEN 
PERFEKTA PLATSEN FÖR 
MINDFULNESS OCH 
ÅTERHÄMTNING. 

TID ATT NJUTA

STILLA DINA  
SINNEN PÅ 
KULLA BYGDENS 
TVÅ SPA-HOTELL
Iklädd morgonrock tar du dig ner 
genom Arilds by, ner till havet för att 
plocka din tång som du sedan använder 
i ett mjukgörande fotbad i spaloungen på 
Rusthållargården. Här vilar du dina sinnen och 
ger din kropp och själ möjlighet till återhämtning.  
På Hotell Rusthållargården kan du njuta av dag-  
eller kvällspa, bad i relaxavdelningen och olika spa-
behandlingar. Här kan du också delta i lugn träning 
i sinnenas rum.

En familj som tagit återhämtning och retreat till nya 
höjder är familjen Lavré som 2019 stod som nya ägare 
till Brunnby gård och som under tre intensiva år 
förvandlat denna plats till vad den är i dag, en plats 
som andas stillhet och total avkoppling. Här kan du 
njuta av förstklassig mat på lokalproducerade råvaror, 
vackert inredda rum med utsikt över vidderna ända 
bort till Öresund. I vinter öppnar de sitt spa med unika 
sparitualer både inomhus och utomhus.  
Vi längtar!

• Minskade halter av stresshormoner

• Stärkt immunförsvar

• Bättre smärttålighet

• Minskad infektionskänslighet

• Bättre sömn

• Ökad förmåga att hantera stress och oro

• Mer energi och mindre trötthet

• Minskad risk för nedstämdhet 
 

Vissa bastar innan, andra är mer hardcore och 
går direkt i vattnet. Har du inte provat att vinterbada 
ännu så är det denna vinter det ska ske. Vinter bad 
kommer med en mängd hälsoeffekter: 

Som bonus ger vinterbad en otroligt skön känsla i 
kroppen. Vi har fantastiska badmöjligheter i Kulla-
bygden med vår sju mil långa kustremsa, så varför inte 
utnyttja dem året om? Vill du basta innan så finns det 
bastu bland annat vid Kvickbadet och i Viken. 
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Vi har haft en fantastisk sommar  
och nu har livet börjat återgå till det normala.  
Vi vill hylla några av dem som tagit emot 
våra besökare och levererat service på topp 
och som nu får varva ner lite och själva upp-
leva allt vår fina halvö har att erbjuda.  

Tack vare mängden besökare finns möjlig-
heten att ha öppet året om så att vi som är 
lyckligt lottade att kalla oss höganäsare på  
heltid kan uppleva deras utbud och service 
även när sommaren går över till höst och vinter. 
Tack turister och tack våra hjältar!

K U L L A B Y G D E N  Å R E T  O MK U L L A B Y G D E N  Å R E T  O M

HJHJÄÄLTAR!LTAR!SOMMARENSSOMMARENSNÅGRA AV 

JOHANNES SAMUELSSON  
ICA NYHAMNSLÄGE 

ICA-handlaren i Nyhamns  läge, Johannes Samuelsson, 
har haft den bästa sommaren någonsin. Tack vare 
att Kullabygden är en så attraktiv destination kan 
de skapa jobb åt många av byns ungdomar. Under 
sommaren har ICA i Nyhamnsläge ungefär dubbelt 
så många anställda som under resten av året. Gör de 
ett bra jobb så är också chansen stor för extrajobb på 
kvällar, helger och lov. 

– Det gör också att vi som ICA Nära- 
butik kan erbjuda mycket bättre utbud 
och öppettider än många andra lik-
nande butiker i andra små samhällen.

Nu kan Johannes och hans fru 
Beatrice äntligen få uppleva allt det 
där de inte hunnit med under de mest 
hektiska veckorna. Vi älskar höst- och 
vinter  promenaderna längs med kusten 
mellan Nyhamns läge och Lerhamn 
och färgexplosionen i bok skogen på 
Kullaberg och på Krapperup. Det är 
otroligt vackert.

Vi har många bra livsmedelsbutiker i 
Höganäs kommun, du hittar dem här  
www.hoganas.se/livsmedelsbutiker 

Använd naturen för ditt nästa yogapass. Att 
kombi nera vandring, yoga, andningsövningar med 
att vara i naturen är bland det bästa vi kan göra för 
att främja hälsa, välmående och känslan av frihet. 
Använd dig av Kullabergs fantastiska natur eller 
något av våra andra fina naturområden för de 
olika övningarna. 

Är du nybörjare och behöver guidas genom ditt 
yoga pass i naturen kan du testa olika typer av 
yogavandringar. Tin Josefsdotter är en av dem 

som håller i yogavandringar i kommunen. Hon 
tar dig med på en vandring genom många typer 
av terräng; skog, klippor och öppna fält. På många 
ställen behövs ingen matta utan du använder 
dig av träden och olika formationer i naturen. 
Du får också veta mer om de unika kultur- och 
naturvärden som platserna bjuder på.

För mer inspiration till upplevelser i Höganäs:   
www.visithoganas.se/uppleva  

FYLL PÅ ENERGIN MED YOGA PÅ KULLABERG

EN SÅ ATTRAKTIV 
DESTINATION KAN 
SKAPA JOBB ÅT 
MÅNGA AV BYNS 
UNGDOMAR. 
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ölle Krukmakeri har haft en rekord sommar 
med många besökare. Under sommaren är 
de cirka 30 personer som jobbar i restaurang 
och café och för många är det ett första 

sommarjobb. Tack vare en hektisk sommar kan Mölle 
Krukmakeri hålla öppet året runt, även kvällar, och 
sprida värme, glädje och gemenskap i byn Mölle.

– Jag brukar alltid tänka, "stackars turister som inte 
får uppleva Kulla bygden nu på hösten", de missar 
liksom det bästa. Vi som bor här året om har ju nio 
månader av riktigt god säsong, så då tycker jag att 
vi kan bjuda turisterna på tre månader, säger Lisa 

Wohlfart som tillsammans med sin man Abbe driver 
Mölle Krukmakeri. 

Nu kan Lisa äntligen, precis som så många andra som 
lever för turismen, passa på att göra sånt som hon inte 
hinner med under sommaren. För allt som finns att 
göra under sommaren går att göra även under hösten 
och vintern i Kullabygden, man behöver bara klä sig 
lite annorlunda. Lisas favoritplats är Kullaberg; Att 
gå på egna grottvandringar, hyra kajak från Upplev 
Kulla berg och uppleva berget från havet. Stanna till 
vid Åkers berget, Djupadal eller Paradishamn.  
–  Det är mina bästa tips för en härlig höstdag.

STACKARS 
TURISTER 
SOM INTE 
FÅR UPPLEVA 
KULLA BYGDEN 
NU PÅ HÖSTEN, 
DE MISSAR 
LIKSOM DET 
BÄSTA.

K U L L A B Y G D E N  Å R E T  O M

 

oreta, Björn och Benjamin som driver Bryggan 
visste inte vad de skulle förvänta sig denna 
sommar: om förra årets hemesterboom skulle 
hålla i sig eller om de skulle förvänta sig ett lite 

lägre tyck. Men denna sommar blev minst lika bra.  
De flesta gästerna kommer från Höganäs och Skåne. 
 
 – Vi har fått jättefint stöd från lokalbefokningen. 
Speciellt under pandemin och allt den har fört med sig. 
Utan våra stammisar hade vi förmodligen inte funnits idag. 

Och tack vare den starka sommaren kan de hålla öppet i 
princip 365 dagar om året. 

– I år kommer vi till och med ha öppet på nyårsafton, 
säger Loreta. 

De kan också erbjuda många av bygdens ungdomar 
sommarjobb. Under sommaren har de tre gånger så 
många anställda, på helår är de cirka åtta heltids-
anställda och under sommaren är de 24 som jobbar. 
Många fortsätter jobba extra även under kvällar och 
helger under resten av året. Vi har många bra restau-
ranger och behöver kompetent personal och det är 
roligt att kunna erbjuda våra ungdomar att prova på 
denna bransch och lära upp dem. 
 

 

    
– Det är jättepositivt att svenskarna har börjat semestra 
mer i Sverige, ju mer vi konsumerar här, desto mer 
skattepengar kommer det in, vilket ger bättre service 
och omsorg till invånarna. 

När vi nu går in i lite lugnare tider så passar Björn på att 
utforska alla friluftsområden som finns på Kullahalvön:  
– Kullaberg är såklart en favorit, men här finns även 
många fina grönområden som ligger centralt: Ärtan 
och bönan och Lerbergsskogen till exempel. De ligger 
inom cykelavstånd, det gillar jag. 

Benjamin älskar att besöka små pittoreska butiker 
och loppisar på landet. Men också att besöka de 
mysiga butikerna i stadskärnan som exempelvis Bok-
handeln och Ost och deli och ha tid att prata med dem 
som jobbar där och få tips och inspiration om nyheter. 

Loretas bästa tips är att besöka Vikentomater. 
– Det har utvecklats enormt under året och nu finns 
det mer att handla än tomater. Där finns grönsaker, 
frukter och bär och härliga medelhavsväxter. Kockarna 
tillagar fantastiska rätter på det som odlas på plats. 
Och de arrangerar många inspirerande event med 
duktiga kockar, avslutar Loreta.

» »

DET ÄR JÄTTE-
POSITIVT ATT 
SVENSKARNA HAR 
BÖRJAT SEMESTRA 
MER I SVERIGE.

LORETA, BJÖRN OCH BENJAMIN 
RESTAURANG BRYGGAN, HÖGANÄS

LISA WOHLFART 
MÖLLE KRUKMAKERI

Mer inspiration till var du kan äta i Kullabygden: www.visithoganas.se/ata
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• Håll kallt i kylen. Så håller 
maten längre,  4–5 grader  
är lagom.

• Bananer, tomater och 
avokado trivs inte i 
kylskåpet. Sätt plast på den 
översta delen av bananklasen 
så håller den längre.

• Slokande salladsblad och 
rotfrukter piggnar till efter en 
timme i iskallt vatten.

• Kokt pasta, ris, bönor, 
äggvita, mjölk, jäst, färska 
örter och purjolök går till 
exempel utmärkt att frysa 
och användas vid ett annat 
tillfälle. Mogna bananer kan 
skäras i bitar, frysas in och 
användas i smoothies.

BRÖD – tärna och stek i olja och 
gör till krutonger.

GRÖT – använd gröten som bas 
till brödbaket.

BÄR OCH FRUKT – frys in och 
använd till exempelvis smoothies 
eller glass. Har du äpple över kan 
du koka egen äppelmos som sen 
håller upp till 1–2 veckor i kylen.

KOKT PASTA – kan användas till 
en pastagratäng dagen efter.

POTATISMOS – moset är bra att 
återanvända till en fiskgratäng.

ROTFRUKTER – supergott 
att ugnsrosta i samma form 
tillsammans med kryddor.

KRYDDRESTER – hacka och frys in.

KASTA INTE VITLÖKEN – plantera 
den istället!

TRÖTTA TOMATER – semitorka 
dem i ugnen. Ett väldigt gott till-
behör. Halvera tomaterna. Häll 
på olja, salt, peppar och socker. 
Örter och vitlök om du vill. Torka 
i ugn i cirka 3 timmar på 125° C. 
Förvara i lufttät burk i kylen. 

GRÖNSAKSSOPPA FÖR TVÅ
Ta vara på överblivna grönsaker  
och gör en god soppa.

100 g  purjolök
200 g  potatis
100 g  morot
100 g  palsternacka eller rotselleri
1 l.   grönsaksbuljong
Örtkryddor och peppar

Om du har lite blomkål eller broccoli över så är 
det också gott att ha i.

Tärna alla grönsaker i centimeterstora bitar och 
koka i buljongen tills de är lagom mjuka. Krydda 
med torkade örtkryddor efter smak, exempelvis 
persilja och timjan samt peppar.

Behåll soppan som den är eller mixa den med 
stavmixer för en krämigare konsistens.  
Knäckebröd är gott som tillbehör.

VAR RÄDDA OM MATEN

SMARRIG PAJ FÖR FYRA
Överblivna bär eller frukt?  
Passa på att använda till en god paj!

Sätt ugnen på 200 grader.  
Blanda ihop smuldegen.

100 g  smör
2 msk  socker
2 dl  vetemjöl
1 dl  havregryn
1 krm  salt
1/2 tsk  vaniljpulver

Om du vill att pajen ska bli lite knäckig kan  
du hälla i 1 msk ljus sirap.

Blanda ihop alla ingredienserna, smörj en 
pajform, Lägg ner bär / frukt efter smak och strö 
över lite socker. Är bären eller frukten vattniga 
kan du pudra över lite potatismjöl för att suga ur 
vätskan. Smula över degen och grädda i ugnen på 
200 grader i 25-30 minuter.

Om du har lite glass hemma är det gott att servera 
till pajen.

Vet du 
skillnaden?

SOLGLÄNTANS GRÖTBULLAR
- recept från en förskola i Lerberget. 
 
Godast på gårdagens gröt. Bullarna är så klart även 
goda på nykokad gröt som du sedan kyler ner.

2,5 dl vatten
1,5 dl  havregryn
1/2 tsk  salt

Blanda och koka i en kastrull, kyl sedan ner 
gröten innan du fortsätter baka. Under tiden du 
väntar så blandar du ihop;

50 g  smält margarin
2,5 dl  kallt vatten
50 g  jäst

Känn av så att det är 37 grader innan du lägger 
i jästen, vispa. Blanda smeten tillsammans med 
gröten och häll i 1/2 dl ljus sirap, rör ordentligt. 
Häll i 0,8 dl vetemjöl och arbeta till en deg som 
du bakar ut direkt till bullar på en plåt. Låt jäsa i 
40 min uter och grädda sen i ugnen på 250 grader 
i cirka 10 minuter.

tycker barnen på Solgläntans förskola!

ANVÄND PÅ NYTT

BÄST FÖRE 
OCH SISTA 
FÖRBRUK-
NINGSDAG

LUKTA! SMAKA! SLÄNG INTE!
Det finns en hel del vi kan göra för att minska svinnet.  
Här kommer några tips på hur du tar tillvara på maten 
längre och vad du kan göra utav resterna. 

Bäst före-datum är en rekom-
mendation från tillverkaren, det 
går att äta livsmedlet flera dagar 
efter datumet på förpackningen. 
Lita på dina sinnen. Lukta, känn 
och smaka innan du kastar.

Sista förbrukningsdag betyder 
att livsmedlet kan vara oätligt när 
datumet passerat. Märkningen 
används på produkter som är 
känsliga och snabbt kan försämras, 
som köttfärs, rå fågel och rå fisk.

REST-REC
EPT

MUMS
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Att vi kan både känna oss och må bättre av att vara 
ute i naturen, är inte något nytt. På senare år har ju 
fenomenet ”skogsbad” växt fram (se sidan 19), där 
deltagarna säger sig uppleva exempelvis bättre sömn 
och lägre blodtryck. 

Men visste du att du även kan få liknande upplevelser 
hemma i din egen soffa? Forskare har i studier sett att en 
naturfilm på tv kan bidra till positiva effekter som mins-
kad tristess och ökat välbefinnande. Och störst effekt 
fick du när du använde VR, virtual reality. Förmodligen 
för att upplevelsen blev så mycket mer omslutande.

Under sommaren har Höganäs kommun spelat in 
VR-filmer på olika platser i Kullabygden. Ute vid havet, 

mitt i en fårskock, uppe på en klippa… Syftet är att 
dela med oss av de vackra intryck som man får här!

Filmerna, som kommer att publiceras under hösten, 
kan avnjutas genom mobiltelefon och dator – men 
allra bäst blir det förstås om man kan använda ett 
VR-headset.

Kanske kan filmerna locka nya besökare? Kanske 
kan de få dig att minnas sommaren lite extra mitt 
i vintern? Det finns också planer på att visa dem på 
våra äldreboenden, för att ge de boende nya upplevelser.

Oavsett vem som tittar, så hoppas och tror vi på 
positiva effekter!

fter en premiärsommar där vi främst 
lånat ut sådant som tält och kubbspel 
blickar vi nu mot kallare tider och vårt 

vinterutbud, berättar Anton Waldt, projekt ledare  
för Sportbanken. 

Under den första delen av året har vi med hjälp från 
NSR och privatpersoner fått in en stor mängd skrid-
skor och skidor som vi nu ser över för att få i så bra 
skick som möjligt. Utöver detta jobbar vi även med 
bredda vinterutbudet med till exempel snowkicks, allt 
för att kunna erbjuda så mycket som möjligt till så 
många som möjligt under vintern. 

Du har väl inte missat att Höganäs 
har en Sportbank där du kan låna 
allt från fotbollsskor till stormkök och 
kickbikes? Dessutom är det helt gratis.

I Sportbanken kan du till exempel låna skridskor.

FRÅGOR 
Har du frågor om vad vi har för utrustning eller hur 
det fungerar när man lånar, är du välkommen att  
kontakta oss eller gå in på www.hoganas.se/sportbanken  
för mer information.

Anton Waldt, projekt ledare för Sportbanken.

Scanna här för att se Nimis i VR.

Scanna här för att komma 
till Sportbanken.

LÅNA 
UTRUSTNING  
FÖR SPORT OCH FRITID

Upplev Höganäs genom VR

GÖR ETT SKOGSBAD 
HEMMA I TV-SOFFAN

Fo
to

: i
St

oc
k

ÖNSKEMÅL
Har du önskemål eller förslag på vad vi borde ha i 
utbudet eller har du något du vill skänka?  
Hör av dig oss på sportbanken@hoganas.se 
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HÖGANÄSHEM BYGGER 
PRISVÄRDA BOSTÄDER

Med hjälp av upphandlingar och bidrag från 
Boverket är projektet igång. I somras blev de första 
16 radhuslägenheterna på Steglingeområdet klara  
och i våras startade bygget av ytterligare 11 radhus på  
Kv Polaris (Hjalmarsfält). 

Projektet ”prisvärda bostäder” riktar sig i första 
hand till hyresgäster som bor i flerfamiljshus hos 
Höganäs hem men drömmer om en lägenhet i mark plan 
med egen uteplats och trädgård. En förhoppning med 
projektet är att fler kan uppfylla sina bostadsdrömmar 
utan att det kostar för mycket. På Hjalmarsfält 
är alla 11 radhusen likadana, detta för att hålla 
byggkostnaderna så låga som möjligt. Husen byggs 
i två plan med en lägenhetsyta på 104 m2. Varje 
lägenhet får en egen altan och en liten täppa.

Hyreslägenheter i form av radhus är än så länge ovan-
ligt i Sverige och i Höganäs. I dag består drygt 5 % av 

Höganäshems hyresbestånd av radhus, i jämförelse med 
grannkommunen Helsingborgs kommunala bostads-
bolag med cirka 10 % radhus av totalt 12 000 hyres-
lägenheter. Ser man till alla hushåll i Sverige är det 
endast 1,6 % som bor i ett småhus i hyresrättsform 
enligt statistik från SCB.

- Det finns ett väldigt stort intresse av den här typen 
av boende och vi hoppas kunna bygga fler liknande 
radhus i andra delar av kommunen, säger Jesper 
Månsson, VD på Höganäshem.

Höganäshem befinner sig i en expansiv fas, som ett 
resultat av kommunens mål att nå 30.000 invånare 
fram till 2025. Flera nyproduktionsprojekt är genom-
förda de senaste åren och bolaget planerar för fler 
inom de kommande åren. Mellan 2017 och 2025 ska 
totalt 325 nya bostäder byggas där den totala investe-
ringen uppgår till cirka 1 miljard kronor.

Längs tidens stig vi vandra vidare, 
med lika delar nostalgi och upp-
rymdhet. Vi saknar de dagar som 
gått, medan vi längtar efter nästa 
överraskning, nästa upplevelse. Gå 
ut i Kullabygden i helgen och följ ditt 
hjärtas slag. 

Vi har ett konto på instagram där vi fotograferar platser i kommunen. 
Vi vill inspirera till att komma ut och hitta nya favoritplatser och till att 
stanna upp och reflektera en liten stund över hur otroligt vackert vi bor. 
Följ oss gärna @hoganaskommun

Det finns ett väldigt stort 
intresse av den här typen av 
boende och vi hoppas kunna 
bygga fler likande radhus.
JESPER MÅNSSON

För två år sen inledde Höganäshem en process för att kunna 
erbjuda så billiga hyresrätter som möjligt. ”Prisvärda 
bostäder” har utvecklats för att sänka byggkostnaderna och 
korta byggtiderna för att på så sätt skapa billigare hyror.

”

H Ö G A N Ä S H E M
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Vid en kris eller ett krig behöver vi kunna 
klara oss själva en tid. Du är en del av 
Sveriges beredskap. dinsäkerhet.se

Kan du dina föräldrars telefonnummer 
utantill? Dina barns? Din partners? Har du 
en ficklampa nära till hands eller använder 
du den som finns i din telefon? Hur bra 
klarar du dig utan din mobil?

Var försiktig 
med ljusen

TÄNK PÅ ATT: 
• använda ljusstakar i material som inte kan börja brinna, 

till exempel smide, keramik, sten eller liknande.

• dekorera din ljusstake med icke brännbart material, 
till exempel sand, sten, glas eller snäckor.

• se till att ljusen står stadigt.

• inte ställa ljusen för nära gardiner eller på tv:n.

• aldrig placera många värmeljus tätt tillsammans på  
en bricka eller ett fat.

• aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.

• endast använda marschaller utomhus.

• aldrig flytta en varm, brinnande marschall.

• placera marschallen i en hållare avsedd för marschaller.

• använda marschallskydd.

• släcka marschaller genom att kväva lågan med en 
plåt, ett lock eller liknande. Använd aldrig vatten 
eller snö, innehållet i marschallen kan slungas upp 
explosionsartat.

• aldrig lämna barn ensamma med levande 
ljus eller öppen eld och sätt upp en 
påminnelse på insidan av din 
ytterdörr om att släcka ljusen. 

HÖSTEN ÄR HÄR OCH MÖRKRET GÖR SIG PÅMINT. 
MYSKVÄLLARNA MED LEVANDE LJUS OCH 
FESTLIGA MARSCHALLER BLIR FLER OCH FLER. 

MILJÖVÄNLIGA 
PROJEKT OCH 
SAMARBETEN PÅ 
HÖGANÄS ENERGI
Höganäs Energi vill leva som vi lär, 
och vi som de flesta andra i kommunen, 
använder mycket energi i vår vardag. 
Som Kullabygdens lokala energi bolag 
är det extra viktigt att vi bidrar till 
en hållbar framtid och tänker miljö 
i allt vi gör. Ett led i detta är att vi i 
samband med utbyggnaden av våra 
kontorslokaler, har installerat solceller. 
Hela frontväggen och delar av taket på 
vår byggnad består av solceller, och det 
är inte mindre än 154 solcellspaneler 
som beräknas producera cirka 50 000 
kWh per år. Solceller ger miljövänlig el, 
och produktionen bidrar också till att vi 
importerar mindre el från utlandet. 

Ett spännande samarbete mellan 
före tagen Climeon, Höganäs AB och 
Höganäs Energi har inletts. Tanken 
är att kunna använda den restenergi 
som uppstår på Höganäs AB på ett 
ännu bättre sätt. Redan idag används 
restenergin till fjärrvärmeproduktion, 
och Höganäs Energi värmer upp 
flera hundra hus i kommunen med 
fjärrvärme. Med pilotprojektet, 
tillsammans med Climeon och deras 
Heat Power-teknologi, kommer 
Höganäs AB kunna ha än mer hållbar 
och miljövänlig energi till sin industri-
produktion. Projektet har uppstart 
hösten 2021. 

Som Kullabygdens 
lokala energi bolag 
är det extra viktigt 
att vi bidrar till en 
hållbar framtid.”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
www.msb.se
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HAR DU KÖPT ELLER SÅLT 
EN FASTIGHET?
Om du köpt eller sålt en fastighet är det viktigt att du 
anmäler detta till kommunen. Blankett för ägarbyte 
gällande vatten och avlopp finns att skriva ut från vår 
hemsida. Om du inte har möjlighet att själv skriva ut 
blanketten kan du kontakta kommunens service center 
så hjälper de dig.

Observera att både säljare och köpare ska fylla i och 
skriva under blanketten.

Om fastigheten har kommunalt vatten och avlopp är 
det viktigt att ni tillsammans läser av vatten mätaren 
som sitter i fastigheten.

Det är alltid den lagfarna ägaren som är betalnings-
skyldig, därför registrerar vi ägarbytet först när lagfarten 
registrerats i fastighetsregistret. Det kan ta upp till 
två månader innan ändringen sker och därför för att 
handlägga ägarbytet så fort som möjligt önskar vi en kopia 
på köpebrevet. Eventuella uppgifter som vi inte behöver så 
som köpesumman kan ni stryka över om ni vill.

DU HAR VÄL STÄNGT AV VATTNET 
I DIN FRITIDS BOSTAD?
Tänk på att få vattnet avstängt när du inte ska vistas 
i ditt hus under en längre tid. Då slipper du riskera 
sönderfrusna vattenledningar med stora kostnader 
som följd. Även när du åker på semester och huset 
står utan tillsyn bör du stänga av vattnet. Vid en läcka 
kan omfattande skador med stora kostnader uppstå. 

ANMÄL DIG FÖR SMS-AVISERING 
VID DRIFTSTÖRNINGAR
Vid driftstörningar och planerade underhåll skickar 
vi ut information via sms. Du kan själv anmäla ett el-
ler flera mobilnummer för en adress, se vilka nummer 
som finns registrerade på adressen och ta bort nummer 
som inte ska få sms. Du kan även lägga till ditt mobil-
nummer för adressen till dina äldre anhöriga, ditt 
sommarhus eller din företagsfastighet.

Om du inte redan registrerat ditt telefonnummer för 
att få aktuell information om eventuella driftstörning-
ar kan du göra detta på vår hemsida. Sidan gäller både 
för el och vatten.  

www.hoganas.se/sms
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TIPSA POLISEN på 114 14 eller ring 112 om det 
gäller pågående brott. Och vill du nå natt-
vandrarna och följa med ut och göra en god 
gärning i Kullabygden du också, så mejlar du: 

HUR KAN VÅRA INVÅNARE SKYDDA SIG SJÄLVA 
OCH FÖREBYGGA ATT DE UTSÄTTS FÖR BROTT? 
När höstmörkret faller ökar bostadsinbrotten. Därför 
ska du som invånare DNA-märka så mycket du kan 
samt se över din utomhusbelysning och skymmande 
häckar. Andra bra tips är att låta grannarna ha koll på 
din bostad om du åker iväg samt vara uppmärksam på 
fordon och personer som rör sig i grannskapet som inte 
har någon naturlig anknytning dit. 

FÖRUTOM BOSTADSINBROTT, VILKA ÄR DE 
VANLIGASTE BROTTEN?    
Bedrägerier är mycket vanliga, så som invånare ska du 
tänka på att aldrig lämna ut bankkontonummer, bank-
id eller koder. Släpp aldrig in okända personer i din 
bostad, bestäm en tid om du väntar besök och kräv 
alltid att personen ska legitimera sig. 

FINNS DET NÅGOT VI BEHÖVER VÅRA INVÅNARES 
HJÄLP MED RENT BROTTS FÖREBYGGANDE? 
Ja, var uppmärksam på personer eller fordon som 
uppvisar avvikande beteenden och tipsa oss via 
telefon 114 14. Skulle du exempelvis hitta droger 
eller stöldgods i våra utemiljöer vill vi att du ringer 
112 och avvaktar besked på hur fyndet ska hanteras. 
Sen är vuxen närvaro viktigt så följ gärna med ut och 
nattvandra, kontakt uppgifter finner du nedan.  

HUR JOBBAR KOMMUNEN MED ATT GÖRA 
KULLABYGDEN TILL EN TRYGG PLATS?  
Via vårt framgångsrika ”Trygghets projekt”. I projektet 
ingår bland annat jag, Securitas, Polisen, räddnings-

tjänsten, nattvandrare, hemtjänst, nattpatruller, 
fältassistenter, taxi, grannsamverkansområden och 
byaföreningar, brukshundsklubben och Lantmännens 
riksförbund. Vi jobbar dagligen tätt ihop med läges-
bilder och hotspots och informationen går även ut 
till våra näringsidkare. Detta arbetssätt har förebyggt 
många brott, tillsammans är vägen att gå, alltid.

OM DU SER NÅGOT MISSTÄNKT  
hoganas@nattvandring.nu   
lerberget@nattvandring.nu   
nyhamnslage@nattvandring.nu  

Kontakt nattvandring i Viken:  
rognefjord@gmail.com.  
Kontakt nattvandring i Jonstorp:  
kristina.palsson@hoganas.se.

Nu är vintermörkret här och det sägs att det är hög säsong 
 för bostads  inbrott. Vi har träffat Kristina Pålsson, 
säkerhets ansvarig på kommunen och ställt ett par frågor.

Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig på kommunen tipsar om hur 
du kan förebygga brott.

DROGER BLAND 
UNGA I HÖGANÄS
Är du förälder till barn som går i årskurs 
6 till 9? Då kanske du tyvärr kan relatera 
till det gamla ordspråket: små barn, små 
bekymmer – stora barn, stora bekymmer. 

Det förekommer droger i de flesta 
kommuner i Sverige och Höganäs är 
inget undantag. Vi ser framför allt 
ett stort problem i Höganäs när det 

kommer till ungdomars användning av tramadol. Under 
hösten skedde olyckligtvis ett fall i en skola i kommunen 
då en elev fick föras med ambulans efter att ha fått i sig 
ett narkotikaklassat piller. 

Grundskolorna i Höganäs har till sammans med polis och 
Höganäs kommuns säkerhetsansvarige Kristina Pålsson 
påbörjat ett arbete att tillsammans utbilda skolpersonal på 
vad de bör vara uppmärksamma på. Skolorna arbetar aktivt 
tillsammans med elevhälsa, polis och socialtjänst för att 
informera eleverna om riskerna med drog användning. 

Du som förälder kan göra stor skillnad, här följer 
några områden du kan ha extra koll på hos ditt barn: 
Var obser vant på avvikande Swishbetalningar, nytt 
umgänge, förändrade vanor vad gäller sömn, kost och 
hygien. Våga ställ frågor och våga lyssna på svaren. 

Tillsammans verkar vi för att göra Höganäs tryggare.

NÄR MÖRKRET FALLER

TIPS TILL DIG SOM FÖRÄLDER
•  Var nyfiken, närvarande och ställ frågor.

•  När ditt barn kommer hem på kvällen/natten är det 
bra om du kan vara vaken och stanna uppe och prata 
en stund. Notera om barnet försöker dölja spår med 
parfym, tuggummi eller ögondroppar. 

•  Vilka följer ditt barn i sociala medier? Varnings signal 
om de följer drogliberala konton. Sociala medier över-
lag möjliggör nya kontaktvägar för både säljare och 
köpare, därför är det bra att vara extra uppmärksam 
på dessa plattformar. 

•  Vart går barnets veckopeng? Finns det någon märklig 
Swish-historik som du behöver fråga om? 

•  Prata med andra föräldrar och stäm av uppgifter 
mellan varandra.

•  Var inte rädd för att söka hjälp. 

I N F O R M A T I O N  F R Å N  K O M M U N E N
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26 november  

LOCAL IS THE NEW BLACK  
är en nationell kampanj som syftar till att lyfta 
vikten av, och känna stoltheten för, den lokala 
handeln. Så låt årets Black Friday gå i Höganäs 
tecken och inhandla det du behöver lokalt.

Isbanan på Kyrkplatsen är en omtyckt mötesplats 
under vintern. Efter förra årets uppehåll på grund av 
pandemin kommer nu banan äntligen tillbaka. I år blir 
premiären 26 november i samband med Black Friday. 

ISBANANS ÅTERKOMST

J 
a, förra vintern var annorlunda på många 
vis. De nya restriktionerna som dök upp i 
november gjorde att planen på att kunna 
öppna upp isbanan fick blåsas av. Att sedan 

kunna öppna den på andra sidan årsskiftet stop-
pades av den fortsatta smittspridningen i sam-
hället. Men i år är den äntligen tillbaka och 26 
november kan du för första gången sedan 2019 
glida ut på isen vid Kyrkplatsen igen.

Runt isbanan blir det som vanligt mysig ut-
smyckning och traditionsenlig julgran. Dessutom 
kommer det finnas flera olika vagnar med street  
food på plats. När personal finns på plats finns  
 

 
det också möjlighet för dem att spela stämnings-
full musik.

Isbanan är öppen mellan 10.00 och 21.00 
på vardagar och mellan 09.00 och 21.00 på lör-
dagar och söndagar. Det finns en bod vid isen 
där du kan låna skridskor gratis under banans 
öppettider. Här är det viktigt att vi alla hjälps åt 
för att hålla snyggt och städat runt boden.

För att värna om allas säkerhet och samsas 
om det begränsade utrymmet på isen är inga is-
hockey- eller bandyklubbor tillåtna. 

28 november  
 
JULSKYLTNING I HÖGANÄS
Första advent är det traditionsenlig julskyltning 
i Höganäs vilket blir startskottet för julmys hela 
december på våra centrala handelsplatser. Under 
julskyltningen utlovas musik, isbana, tomte, 
föreningar, massa knallar och verksamheter  
som varmt välkomnar alla kunder.

12 december 

JULMARKNAD PÅ  
HANDELSPLATS BRUKET
Nytt för i år är att det är  julmarknad på 
handelsplats Bruket (outletområdet i Höganäs) 
den tredje advent. Engagerade handlare har 
initierat och planerat en julig dag med knallar, 
tomte och julmys.

Håll utkik på facebook.com/handelsplatshoganas för mer information om evenemangen.





NÄTVERKSTRÄFFAR  
OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR DIG SOM 

FÖRETAGARE
28 oktober Boka in tid för individuell rådgivning  

med Nyföretagarcentrum i Höganäs. 

12 november Digital mötesplats: Tema Hållbarhet.

26 november Boka in tid för individuell rådgivning  
med Nyföretagarcentrum i Höganäs. 

1-30 november Två Halvöar Business class -  4 utbildningstillfällen 
för dig som precis startat eget företag; inspiration, 
marknads föring och sälj, skatter och försäkring och 
nätverkande med företagare från Höganäs, Båstad 
och Ängelholm. 

2 december Växla upp Höganäs - Nätverksträff.

8 december Två Halvöar Business. 

Håll utkik på www.hoganas.se/foretagare för fler möjligheter till affärsutveckling.







31 MARS TILL 2 APRIL 2022. Det är 
då det händer. Då pågår ”Hela Höganäs 
på riktigt”. Och ja, det är precis som det 
låter, på riktigt, för alla, till alla och med 
alla i vårt kära Höganäs. 

DET BLIR TRE fullspäckade dagar där 
kommunen vill möta dig. Kalla det mötes -
dagar, visionsdagar eller upplevelse dagar. 
Kärt barn har många namn, men det 
viktigaste är innehållet och det är Höganäs 
som det kommer att handla om. 

DET BJUDS PÅ intressanta teman 
såsom fritid, besöks näring, bo och leva 
samt barn och unga. Viktiga frågor som 
är starka framgångsfaktorer för att ta 
Höganäs ännu längre och för att växla 
upp arbetet med att visa att Höganäs 
är väl värt att investera i. Vi vill prata 
med dig om hur vi i kommunen jobbar, 
samtidigt som vi ger dig chansen att 
påverka Höganäs kommuns framtid. 

Häng med, det blir kul – på riktigt! 

HELA 
HÖGANÄS
PÅ RIKTIGT

UTMANA

UPPLEV

INSPIRERA

DELTA

31/3-2/4 2022
SAVE THE DATE!

Läs mer och håll dig uppdaterad på: www.hoganas.se/helahöganäspåriktigt


