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Nyligen fick kommunen en alldeles fantastisk möjlig-
het att köpa Widdings villa. Den blir en viktig pussel-
bit i vårt arbete med att skapa en levande stadskärna. 
Villan ska vårdas och bevaras och vi börjar med att 
bjuda in till visningar. 

I det här numret av HK-magasinet får du en liten glimt av hur 
Widdings villa på Köpmansgatan 23 ser ut på insidan.  

Jag är också glad över trygghetsmätningen som visar att Höganäs är 
den näst tryggaste kommunen i nordvästra Skåne. Något som bekräftas 
i SCB:s medborgarundersökning där invånarna får bedöma hur 
kommunen sköter sina verksamheter. Samtidigt strävar vi alltid efter 
att bli ännu bättre.  
 
Genom det nya Förebyggande teamet och fritidsledarna med fält inriktning 
har vi förstärkt vuxennärvaron på stan. Och socialf örvaltningen 
har fått en lokal i centrum, där våra unga och deras föräldrar kan 

gå utbildningar och få kostnadsfria rådgivande samtal. 
Samverkan är ett nyckelord även i det nya medborgarlöftet 
som kommunen och polisen tillsammans har arbetat fram. 
Vad löftet för 2023 innebär berättar Kristina Pålsson och 
Helen Alexandersson mer om. 
 
Jag, liksom de flesta andra, tycker om att ha träd och 
grönska omkring mig. Därför är det spännande att vår 
stadsmiljöavdelning nu har satt ett mål att plantera minst 
100 nya träd om året. Lite nyfiken är jag på vilka träd de väljer. 
Det kan du få svar på i intervjun med våra parkingenjörer. 

Till sist, missa inte intervjun med Wilhelm som är en av våra handledare 
på Utvecklingscentrum. Av egen erfarenhet så vet han vilken värdefull 
hjälp det går att få från vår arbetsmarknadsenhet när det händer 
oväntade saker i livet. 

Trevlig läsning av HK-magasinets 
första nummer 2023!

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

Le
da

re

HERMAN CRESPIN
Kommunchef i Höganäs

2



Det är 1827 och villan på Köpmansgatan 23 byggs. Park, trädgård, 
jordbruksfastighet och vidderna av hela 40 tunnland åkermark 
tillhör den fastighet som vi idag kallar Widdings villa.  

Vidden av Widdings villa 
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W I D D I N G S  V I L L A

1902 köper Höganäsbolaget all mark som 
styckas och säljs som enskilda tomter. På tomterna 
byggs de hus som idag utgör en stor del av Höganäs 
Nedre. Kvar lämnas 4 000 kvadratmeter trädgård 
och en boyta på 450 kvadratmeter. Huset renoveras 
av sin nya ägare Anders Peter Horndahl, en välbärgad 
skeppsredare, som låter arkitekten hämta inspiration 
från Italien.  

1931 flyttar Hakon Widding in och startar sin läkar-
mottagning – som det än idag finns spår av. Familjen 
Widding blir en del av en otrolig historia till ett fan-
tastiskt hus som Höganäsare än idag förundras över. 

Från stor mark till stora möjligheter 
För bara några decennier sedan var Widdings villa en 
pampig bostad för en familj, nu år 2023 är fastigheten 
en viktig pusselbit för att skapa en levande stadskärna. 
Kommunens köp av villan är en stor möjlighet som 
ska förvaltas väl. Genom att skapa en naturlig länk 
mellan Köpmansgatan och Storgatan förenar vi 
gatorna och skapar ett naturligt flöde genom staden.  

Villan har ett karaktäristiskt uttryck som flirtar med 
dåtid, kultur och minnen från förr. Det ska bevaras 
och vårdas. Stöttas upp så att byggnaden orkar stå lika 
stolt i lika många år till. Och öppnas upp! Är du nyfiken 
på att se hur det ser ut inuti? Då är du inte ensam.

 

 
Välkommen in  
Under våren är du välkommen in på besök till Widdings 
villa. Gunilla Sandebert, stadsarkitekt och Lars 
Dahlbom, lokalhistoriker, kommer att vara din guide.  

– Vi kommer att bjuda in vid flera olika tillfällen under 
våren, både mitt i veckan och på helgerna. Vi tar runt 
20–25 personer per omgång och berättar om allt du 
önskar du visste om villan, säger Gunilla.  

– Man lever så länge man lär! Det är min devis. 
Och nu får jag möjlighet att lära ut allt jag vet om 
Widding. Jag ser fram emot att träffa andra som 
också är intresserade av bostaden och Widdings villas 
historia, säger Lars.  

Widdings villas storhet är med andra ord inte över. 
Välkommen in när vi gläntar på dörren till en del av 
Höganäs historia. Och vad vidden av att i nutid äga 
Widdings villa innebär – det får framtiden utvisa. 

Boka dina biljetter på www.nortic.se och läs mer 
på www.hoganas.se/widdingsvilla

Vi kommer att göra en film som de som inte har 
möjlig het att gå på visning kan ta del av. 
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S Å  F U N G E R A R  E N  U P P H A N D L I N G

Trygg 
hemma 
– direkt efter stroken
När Anita Jönsson fick en stroke 
ställdes vardagen på ända. Inte minst 
när det var dags att lämna lasarettet. 
Att det fungerade så bra som det 
gjorde tackar hon teamet i Trygg 
hemma för. De mötte upp med stöd 
och omsorg i hennes bostad.

är läkarna sa att jag skulle åka hem 
från lasarettet efter två och en halv 
vecka tänkte jag, hur ska detta gå, jag 
kan ju inte resa mig ur sängen själv. 

Men när jag kom in i hallen till min lägenhet och såg 
att där var fullt med människor som skulle hjälpa mig 
blev jag rörd, säger Anita Jönsson.  

Trygg hemma är ett nytt sätt att arbeta med de som 
kommer från lasarettet och som inte själv klarar av 
alla rutiner i vardagen direkt. 

Plan för två veckor
Tidigare har kanske den som varit i en liknande 
situation som Anita fått åka till ett korttidsboende. 
Nu får du i stället åka direkt till ditt hem och öva upp 
dina förmågor tillsammans med kompetent personal.  

– Där väntar jag eller en kollega från hemtjänsten 
på dig tillsammans med en sjuksköterska och rehab-
personal, säger Alma Gerina, som är undersköterska hos 
Höganäs Omsorg. 

Tillsammans lägger du och personalen upp en plan 
för de kommande två veckorna, med hembesök, träning 
och vård. Med Trygg hemma ska du få all den hjälp 
du behöver. Både med det förebyggande arbetet som 
rehab och det som behövs för att få vardagen att gå 
runt som att duscha, handla mat och fika.  

Gick promenader tillsammans
I början fick Anita besök sex gånger om dagen, från 
det att hon skulle gå upp på morgonen till att hon 
skulle lägga sig på kvällen. 
  
– Det var en jättebra lösning. Jag slapp vänja mig vid 
att bo på ett korttidsboende innan jag åter skulle vänja 
mig vid att bo hemma. Och eftersom jag fick öva upp 
mina förmågor i och runt hemmet från start så visste 
jag att jag skulle klara mig själv hemma. Vi gick pro-
menader utomhus runt mitt område, det gjorde att jag 
även vågade göra det på egen hand när jag blev stark 
nog, säger Anita.  
  
Hon försökte hela tiden göra nya saker med personalens 
stöd och med hjälp av rehabredskapen. Vetskapen om 
att någon stod precis bredvid ifall något skulle hända 
beskriver hon som en stor trygghet. 
  
– Anita var envis från början och duktig på att utma-
na sig själv. Hon ville mycket och hade själv satt upp 
mål utöver de vi hade satt upp tillsammans. Det tror 
jag gjorde att hon ganska snabbt började klara av saker 
på egen hand, säger Alma.   
  
Idag klarar Anita sig själv hemma i sin lägenhet och 
behöver inte längre hjälp av Trygg hemma teamet. 

T R Y G G  H E M M A
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Vi handlar upphandlat!
“Jag köper en tjänstebil från vilken bilhandlare som helst”. Det säger 
ingen kommunanställd någonsin. Nej, för både små och stora inköp 
går under Lagen om offentlig upphandling. Från kommunbilarna 
som rullar förbi till företaget som bygger Kulturhuset.

ör att hjälpa oss tydliggöra vad Lagen 
om offentlig upphandling (LOU) innebär 
så har vi fått följa med en kock från en av 
skolorna i Höganäs kommun. Det har blivit 
dags för henne att starta sin arbetsdag och 
hon går mot arbetsplatsen. Hon larmar av, 

öppnar ytterdörren och torkar av sig på dörrmattan. 
På bara några ynka sekunder har hon redan varit i 
kontakt med tre upphandlingar. Den fjärde blir hon 
bekant med när lamporna tänds i lokalen. Hon går 
mot personalr ummet och hänger av sig sina ytter-
kläder i sitt skåp, där har vi den sjätte upphandlingen. 
Den sjunde är arbetskläderna och den åttonde skorna. 

– För att kunna tillgodose kommuninvånares behov 
köper Höganäs kommun varje år tjänster och varor 
för hundratals miljoner kronor. I kronor och ören är 
byggentreprenader störst, men det som påverkar flest 
är upphandlingar av datorer för elever och personal, 
hygienartiklar och rengöringsmedel. För att se till 
att skattemedel används så effektivt som möjligt, och 
samtidigt följa lagstiftningen, är det viktigt att göra 
dessa köp genom upphandling, säger Maria Bylund 
ekonomichef i Höganäs kommun.

En upphandling hjälper också till att motverka 
korruption och ser till att alla företag kan delta på 
lika villkor, samtidigt som det garanterar rätt kvalitet 
till bäst pris. 

– Det finns naturligtvis utmaningar med upp-
handling. Vi måste vara bra på att kartlägga vårt 
behov för att få anbud som passar vår verksamhet så 
bra som möjligt, men det är också viktigt att företagen 
som lämnar anbud beskriver sitt erbjudande på ett bra 
sätt i anbudet, avslutar Maria. 

Så nu vet du: kommunbilen som rullar förbi – den är 
upphandlad. Likaså entreprenadföretaget som bygger 
Kulturhuset och Bruksskolan. Tvålen på grupp-
boendet? Jajamensan, den är också upphandlad. 

Det finns naturligtvis 
utmaningar med upp-
handling. Vi måste  
vara bra på att 
kartlägga 
vårt behov 
för att få 
anbud som 
passar vår 
verksamhet 
så bra som 
möjligt.”
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veliina är född och uppvuxen i 
Stockholm men har aldrig riktigt 
känt sig hemma där. Passionen 
för naturen delar hon med resten 
av familjen, mannen Carson 

Warren och de två barnen, Carolina 3 år och Nikolai 
9 år.  Den svenskamerikanska familjen hade länge fun-
derat över var de skulle slå ner sina bopålar. De hade 
tack vare Eveliinas intresse för surf besökt Kulla halvön 
på semester under flera år. Men det var alltid svårt att 
lämna för storstaden igen när semestern var över. 

– Detta är en helt unik plats i Sverige, det 
finns en sådan variation i naturen men också hos 
människorna här. 

Omständigheter i livet möjliggjorde flytten förra året.  

– Vi var redo att ta steget att leva som vi drömt om, 
bortom storstadens stress, pendlingsavstånd och tempo.

Eveliina har drivit eget företag i åtta år och bland an-
nat jobbat med vattensport och SUP-yoga. Inför flytten 
kontaktade hon några verksamheter för att höra om in-
tresset fanns att integrera SUP-yoga i verk samheten. Cliff 
som i många år drivit Kulla kajak nappade på idéen. 
Under sommaren drev hon Kullakajak och under hösten 
tog hon över verksamheten.  

– Detta går i linje med mitt mål att jobba  
mer utomhus.   

Kajak och SUP är en väldigt säsongsbetonad verk-
samhet som Eveliina kombinerar med sina andra 
intressen. Hon är socionom och utbildad yogalärare 
och jobbar under resten av året med att föreläsa under 
teman som hållbar hälsa och stresshantering. 

– Det är stimulerande att ha olika projekt. 
Ambitionen med Kullakajak är inte bara att hyra 
ut kajaker utan också att bredda verksamheten. 
Hon skulle vilja utveckla äventyrs turism.

– Kvinnliga utövare som syns gör att tröskeln blir 
lägre för andra kvinnor att testa nya sporter, man 
ska aldrig underskatta vikten av förebilder. Jag vill 
inspirera andra kvinnor att utmana sig själva.

Hon har ägnat stora delen av livet åt bräd sporter 
som är mansdominerande. Men alltid hittat sina forum 
för kvinnliga utövare. Det vill hon bygga vidare på. 
Hon släppte exempelvis en äventyrsweekend på Kulla-
halvön för kvinnor i september och den blev full bokad 
redan i januari, Sveriges fattigaste månad.  

– Det är så peppande för mig att det jag tror på och 
vill göra verkar funka.
 
Hon var nyligen en av de första som skrev under 
Höganäs hållbarhetsavtal. 

– Hållbarhet är ett stort begrepp, som för mig innebär 
bärighet och en hållbar användning av resurser över 
tid. För mig har det varit viktigt att Kullakajak ska 
bli en verksamhet som är hållbar att driva som en-
mansföretag. De mänskliga resurserna är jätteviktiga, 
att hitta en balans mellan vila och prestation. Jag är 
mån om att välja material, tillverkare och producenter 
som har ett miljötänk i sin verksamhet. Det cirkulära 
tänket i en uthyrnings verksamhet är också hållbart, 
alla behöver inte äga allt själva. Jag bor och verkar på 
Kullahalvön och har därmed ett ansvar att ta hand 
om vår främsta resurs som är naturen.  

Alla som hyr en kajak eller SUP får instruktioner om 
hur de på bästa sätt upplever miljöerna runt Kulla-
halvön utan att störa djurlivet och naturen.  

– Det är så häftigt att se hur människor som har 
hyrt en kajak och sett en tumlare eller säl på nära 
håll blir så exalterade och jag tror att man blir mer 
mån om att ta hand om miljön när man varit med 
om en sådan naturupplevelse. 

Eveliina Sinisalo älskar havet 
och naturen och flyttade till 
Kullahalvön 2022. Hennes 

stora passion är brädsport 
och när möjligheten kom var 

hennes företag Kullakajak 
ett av de första som skrev på 

Höganäs hållbarhetsavtal.
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Vad är hållbarhetsavtalet?
Det är en handbok för Höganäs 
företagare där vi pratar om 
hållbarhet på ett enkelt och 
konkret sätt. I handboken 
finns checklistor för att kolla 
av hur du kan utveckla ditt 
hållbarhetsarbete. 

 Från en stressig vardag i storstan till 

balans och äventyr  
på Kullahalvön



M E D B O R G A R L Ö F T E  -  T R Y G G H E T

–  Höganäs är den näst tryggaste kommunen i nordvästra 
Skåne, det visar den senaste trygghetsmätningen. I vårt 
nya löfte har vi genom olika dialoger tagit reda på vad de 
som bor och verkar här upplever som viktigt för att de 
ska känna sig ännu tryggare, berättar Kristina, säkerhets-
ansvarig i kommunen. 

En utökning med ett stort tillskott poliser i området, 
ökad trafiksäkerhet, fler insatser för att motverka 
ungdoms  problematiken samt polisiär samverkan med det 
lokala näringslivet. Det utlovas under 2023.

– Medborgarlöftet är ett partnerskap mellan polisen 
och kommunen och handlar om att arbeta mot samma 
mål så att effekterna av åtgärderna blir större. Underlaget 
för löftet utgår även från underrättelsetjänsten inom 
polisen, den gemensamma trygghetsmätningen, läges-
bilden samt framtida mål och vision, fortsätter Helen 
som är chef för områdespoliserna i lokalpolisområdet. 

När det handlar om att öka trafiksäkerheten innebär det 
bland annat att kommunen kommer att fortsätta anpassa 
gång och cykelvägar för oskyddade trafikanter. 

– Samtidigt kommer polisen att hastighetsövervaka 
platser där oskyddade trafikanter rör sig och genomföra 
månadsvisa nykterhetskontroller, berättar Helen. 

För att komma åt ungdomsproblematiken införs 
bland annat en familjecentral för att ingången till social-
förvaltningen ska kunna ske på neutral mark. 

– En rad gemensamma insatser mellan polisen, utbild-
ningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
socialförvaltningen kommer att genomföras. Några exempel 
är genom förebyggande teamet och fritidsledare med fält-
inriktning, säger Kristina. 

Samverkan med det lokala näringslivet ska ske genom 
att polisen medverkar vid träffar med näringslivet för att 
tydliggöra och informera om det lokala arbetet som görs 
för ökad trygghet.

Av samtalet kan vi konstatera att samarbetet mellan 
kommunen och polisen är bra och att du lär möta en rad 
poliser, kommunal personal och andra brottsförebyggande 
aktörer på gator och mötesplatser runt om på Kulla halvön 
under 2023 – om du inte redan har gjort det förstås. 

Upplever du att något ställe kan bli 
ännu tryggare? 
Hör av dig till kommunen via e-tjänsten:  
Felanmälan | Höganäs kommun 

Nytt löfte till medborgarna
Vi möter två av nyckelpersonerna bakom innehållet i det nya medborgarlöftet, 
Kristina Pålsson och Helen Alexandersson. Samtalet handlar om det löfte som 
kommunen och polisen arbetat fram tillsammans. En stark gemensam nämnare märks 
av direkt – kvinnornas stora driv för det brottsförebyggande arbetet på Kullahalvön. 
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Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig i kommunen och Helen 
Alexandersson, chef för områdespoliserna i lokalpolisområde 
Höganäs, Båstad, Ängelholm och Örkelljunga.

Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig i kommunen och Helen 
Alexandersson, chef för områdespoliserna i lokalpolisområde 
Höganäs, Båstad, Ängelholm och Örkelljunga.
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M E D B O R G A R U N D E R S Ö K N I N G

I slutet av år 2022 gjordes en medborgarundersökning av 
Statistiska Centralbyrån, där invånarna får bedöma inflytande 
och hur kommunen sköter sina verksamheter. Även om det 
finns några utmaningar, är den generella bilden positiv. 

Läs hela medborgarundersökningen på www.hoganas.se/medborgardialog

Här är några av resultaten:

*Motsvarande siffra för övriga landet.

Så här tycker invånarna
om Höganäs kommun

Höganäs kommun sköter sina 
verksamheter på ett ganska 
eller mycket bra sätt.

91,1

Äldre omsorgen fungerar 
ganska eller mycket bra.

69,4

Polisens närvaro i kommunen 
fungerar ganska eller 
mycket dåligt.

78%
(45%)*

(54,3%)*(80,7%)*

Kommunen är en ganska eller 
mycket bra plats att bo på.

98%
(92,4%)*

Hur trygg känner du dig 
utomhus i området där du bor 
när det är mörkt ute?

84,6(75,1%)*

Att genomföra eftergymnasiala 
studier samtidigt som man bor 
kvar i kommunen fungerar 
ganska eller mycket bra.

60,3(79,4%)*

Förskolan fungerar ganska eller 
mycket bra.

Kan rekommendera andra i 
kommunen att flytta hit.

94%81,3 (62,6%)* (85,4%)*

Socialtjänstens stöd och hjälp 
till utsatta personer fungerar 
ganska eller mycket bra.

49,8(50,9%)*
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Wilhelms väg tillbaka 
efter tsunamin gick  
via Utvecklingscentrum
Två år efter upplevelserna i samband med tsunamin skulle 
Wilhelm komma tillbaka till arbetslivet efter en lång 
sjukskrivning. Första steget blev arbetsträning genom 
Utvecklingscentrum. Nu har han återvänt, som anställd 
med tunga men användbara erfarenheter i bagaget.

et händer att Wilhelm Johnsson 
berättar om sina upplevelser i sam-
band med tsunamin i Thailand 
julen 2004. Det kommer upp runt 
kaffebordet, i samtal med vänner eller 
när han som snickare och handledare 

möter nya deltagare på Utvecklingscentrum som är 
kommunens arbetsmarknadsenhet.

– Det här är en del av mig och man får gärna ställa 
frågor. I mötet med våra deltagare vet jag att saker kan 
hända i livet, som man bär på och som är svåra att 
bearbeta, säger Wilhelm.

Vågen kommer
Jul och nyår 2004 firade Wilhelm i Thailand till-
sammans med sin fru Frida, hennes bror och deras 
föräldrar. De bodde i Khao Lak, på ett hotell nära 
stranden, och han minns timmarna innan vågen kom.

– På morgonen lade jag märke till hur orkidén som 
vi hade plockat in och satt i en petflaska på hotell-

rummet darrade till. Jag tänkte att det var konstigt, 
men lade tankarna åt sidan och gick ner till frukosten.

Senare nere på stranden ser han, liksom många andra, 
hur vattnet sakta börjar pulsera utåt. Solen skiner och 
det är vindstilla. Havsbotten blottläggs och lokal-
befolkningen får frågor om vad det är som händer. 
”It’s because of the fullmoon.”, säger någon.

Reptilhjärnan klickar in
När vattnet börjar komma tillbaka reagerar Wilhelm 
snabbare än många andra över kraften. 

– Jag tar Fridas mamma, som är närmast, i handen 
och börjar gå därifrån, fort, sen börjar vi springa. 
Vattnet far fram och det mullrar. Sen klickar reptil-
hjärnan in. Jag minns inte var de andra fanns eller om 
jag sade att vi skulle springa.

Längs vägen tappar han taget om hennes hand och 
fortsätter ensam.

– Du tänker bara på vad du ska göra för att hitta en 
säker plats. Allt annat är icke relevant. 

I mötet med våra deltagare vet jag att 
saker kan hända i livet, som man bär på 
och som är svåra att bearbeta.

U T V E C K L I N G S C E N T R U M U T V E C K L I N G S C E N T R U M
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är Wilhelm springer mot grann hotellet 
har han vatten upp till knäna och allt 
handlar om att överleva.

– Det är över två meter vatten överallt. Då ser jag min 
fru hålla sig fast i ett träd i snåren bakom vårt eget hotell. 
Hon simmar mot mig, samtidigt har vattnet börjat 
sjunka undan och strömma tillbaka ut mot havet.

Tillsammans tar de sig högre upp och möter skadade 
och panikslagna människor. Många tror att det ska 
komma en våg till. De måste ta nya beslut hela tiden 
om de ska stanna eller fortsätta fly. Wilhelm berättar 
detaljerat om händelsen som då verkar vara en evighet 
fast det bara rör sig om en till två timmar. 

– Våra sandaler är borta och asfalten är stekhet så vi 
får ta handdukar och binda runt fötterna. På en stig 
träffar vi en svensk man som har en mobiltelefon och 
då får jag möjlighet att ringa hem till min mamma 
för att säga att Frida och jag mår bra.

Resan hem
Så småningom får de skjuts till ett litet sjukhus, där 
det hade fyllts på med människor. Där återförenas de 
med Fridas bror, men hennes föräldrar är fortfarande 
borta och letandet efter dem fortsätter.

– Frida och jag har mest fått småsår, så det är ingen 
fara med oss. Jag hjälper i stället andra att tvätta sina 
sår med jod. Nästa dag tar jag mig tillbaka till vårt 
hotell som är egendomligt öde, och får med mig lite 
kläder och andra personliga tillhörigheter.

Wilhelm har berättat sin historia många gånger men 
stannar ibland upp och blir tyst. Han har fått rannsaka 
sig själv och sitt agerande många gånger efteråt. Från 
stranden – där han uttrycker det som att reptilhjärnan 
klickade in. Till timmarna och dagarna efteråt.

– Varför blev jag så aktiv medan andra bara satt 
passivt stilla? Jag vet inte.

Efter tre dagar, som känns som ett år, kommer de med 
ett extrainsatt flyg till Sturup. Då har Wilhelms fot 
svullnat upp. Han sitter med foten högt på flygplanet, 
och väl hemma upptäcks det att han har fått en blod-
propp i vaden. Resan tillsammans med hemvändande 
turister som inte har varit i närheten av tsunamin be-
skriver han som märklig. När de tre landar på svensk 
mark igen är svärföräldrarna fortfarande inte funna.

– De omkom i tsunamin och blev identifierade i 
februari 2005.

Sov sig igenom dagarna
Innan semesterresan till Thailand hade Wilhelm startat 
en egen snickeriverkstad i Ängelholm, efter studier till 

möbelsnickare bland annat på Capella-
gården. Han och Frida, som är keramiker, 
hade flyttat till Väsby och drömde om sitt 
eget ”mini capella”. Men för Wilhelm tog 
livet en annan vändning efter tsunamin.

– När vi kom hem så vilade och sov vi oss 
igenom dagarna. 

Kommunens Posomgrupp hörde av sig och erbjöd 
hjälp och stöd, Posom står för psykiskt och socialt 
omhändertagande i kris- och katastrof situationer.

Det här är Utvecklingscentrum

• Kommunens arbetsmarknadsenhet.       

• I lokalerna på Verkstadsgatan får deltagare stöd att hitta 
individuella lösningar för att komma ut i egen försörjning till 
exempel genom praktik, arbets träning eller studier.  

• I textil- och träverkstäderna kan deltagarna testa sina praktiska 
förmågor och att utföra arbetsmoment utifrån skriftliga eller 
muntliga instruktioner.       

• Deltagare kan utveckla sina digitala kunskaper och alla 
går igenom en digital analys för att klara bland annat mejl, 
e-legitimation och Arbetsförmedlingens app för rapportering.

• Olika projekt som ska förhindra att ungdomar hamnar i 
utanförskap, UngaTTack, Unga i jobb, KAA och KAASAM.

– Men just då orkade vi ingenting och tackade nej. 

För Wilhelm väntade en lång sjukskrivning, och sin 
snickeriverkstad fick han lägga ner.

– Jag hade drabbats av posttraumatisk stress och ut-
brändhet. Bland det jobbigaste var höga ljud, då gick 
muskelminnet genast i gång.

Efter två år tyckte Försäkringskassan det var dags för 
honom att börja jobba igen, och det var så han träffade 
Anneli Söderhjelm, chef på Utvecklingscentrum.

Det började med arbetsträning ett par timmar om 
dagen i en möbelaffär, som allt i allo. Därefter vida-
re till ett snickeri. Det kändes bättre och bättre och 
både energi och självtillit började komma tillbaka. 
Så småning om började både arbetslivet och vardagen 
rulla på lite mer som vanligt igen. 

Tillbaka till UC
Utvecklingscentrum och Anneli Söderhjelm fanns 
kvar som ett positivt minne, och när Wilhelm flera år 
senare skulle söka nya jobbvägar var det henne som 
han hörde av sig till.

Sedan 2020 är han tillbaka på UC, nu som anställd hand-
ledare i snickarverkstaden. Här tillverkas allt från smörk-
nivar till fågelholkar av personer som av olika anledningar 
behöver hjälp att komma ut på arbetsmarknaden.

– Min huvudsakliga arbets-
uppgift är att genom arbetet 
i snickeriverkstaden ta reda 
på personernas förmågor och 
utvecklingsmöjligheter, för att 
hitta rätt praktikplats åt dem. Vissa 
kan till exempel ha jätte svårt att 
komma upp på morgonen och 
många är språksvaga.

– En del har svårt att prata om 
sina problem och då hjälper det 
att de har något att göra medan 
vi pratar. Det kommer ut många 
bra och ärliga saker då, så det här 
handlar egentligen inte bara om 
att tillverka saker i snickeriet.

Wilhelms egen historia kan ibland 
vara en dörröppnare, även om han 
konstaterar att många yngre inte 
har så starka minnen av tsunamin.

– Annars vet jag inte hur min 
bakgrund påverkar i mitt arbete 
idag. Inte mer än att jag är lugn, 
rak och tydlig, utan krusiduller. 
Och, som sagt, jag vet att det 
kan hända saker i livet.

U T V E C K L I N G S C E N T R U M U T V E C K L I N G S C E N T R U M

Varför blev jag så aktiv  
medan andra bara satt passivt stilla?  
Jag vet inte.

N
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Nyhamnsläge i förändring
Om drygt två år kommer nya Nyhamnsgården att stå klar. 
Det nuvarande boendet ska då bli trygghetsboende för äldre. 
Och nästa år får Brunnby FF sin efterlängtade ombyggnad.   
Det är mycket som kommer att hända i Nyhamnsläge framöver.

är Nyhamnsgården byggdes på 1980-talet 
var det för betydligt friskare personer än de 
som idag får plats på vårdboendet. Därför 

har det länge planerats för ett nytt särskilt boende för 
äldre som är mer modernt och funktionellt. Under 
våren kommer upphandling av en byggentreprenör att 
göras, därefter påbörjas bygget som ska stå klart 2025.

Kommunens omsorgsbolag, Höganäs Omsorg AB, 
kommer att fortsätta driva Nyhamnsgården i de nya 

lokalerna som ska byggas på tomten där de tidigare 
förskolorna Stinsängen och Glada Laxe har legat. 
Det blir ett betydligt större boende med 60 lägenheter 
i stället för dagens 34, för att möta framtidens behov. 

– Det här ser vi fram emot. Det är många år sedan det 
byggdes ett nytt särskilt boende i kommunen och det 
kommer att bli lite av ett flaggskepp, där vi kan arbeta 
på ett nytt och modernt sätt, säger Karina Lindell, 
enhetschef på Nyhamnsgården.

SkonarevägenIn- och utfart

Nya Nyhamnsgården

Växthus

Odlingslådor

Uteplats
Uteplats

Uteplats

Entrétorg
Uteplats

Sadelmakarvägen

Utegym 
under 

pergola

Vattenspel 
/bro

Parkering/
angöring

Miljöhus/
förråd

Mjukt formade 
låga murar 

med bänkar

N
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– Befintliga Nyhamnsgården är trevlig, men det är 
opraktiskt med bland annat långa korridorer och 
stora lägenheter. 

Växthus och odlingslådor
Nya Nyhamnsgården får sex avdelningar med vardera 
tio stycken ungefär 30 kvadratmeter stora lägenheter. 
Varje avdelning får en egen matsal och vardagsrum.  
Utöver det kommer det att bli en större gemensam 
samlingssal och aktivitetsrum på boendet.

2025 kommer Nya Nyhamnsgården stå klar. En 
tvåvåningsbyggnad med välkomnande entré och en 
välplanerad trädgård med sittplatser under träd, med 
vattenspel och möjlighet att vandra omkring. Det 
planeras också för ett växthus och upphöjda odlings-
lådor, som är tillgängliga för alla, för egen odling av 
grön saker och blommor. Byggnaden får solceller och 
förses med reservkraft i händelse av strömavbrott.

Nytt trygghetsboende
Befintliga Nyhamnsgården kommer att finnas kvar, 
och ställs helt eller delvis om till trygghetsboende för 
äldre. 2021 skrevs ett köpeavtal med SBB om över-
tagandet, men i dagsläget finns inga skisser klara. 
Enligt Ola Svensson, regionchef på SBB, kommer 
det arbetet att påbörjas under det här året.

Nya Brunnbyvallen – fasad mot sydväst (vägen)

Bokstäver i 
lackerat rostfritt stål

Fibercement 
antracitgrå

Takpapp
antracitgrå

2025 kommer Nya Nyhamns-
gården stå klar. En tvåvånings-
byggnad med välkomnande entré 
och en välplanerad trädgård med 
sittplatser under träd, med vatten spel 
och möjlighet att vandra omkring.

Nybyggt på 
Brunnbyvallen 
Nu får Brunnby FF sin nya klubblokal och nya om-
klädningsrum. Allt ska stå klart inför säsongen 2024.

– Det här ser vi fram emot, otroligt mycket. Vi har 
vind i ryggen och medlemsantalet ökar hela tiden, 
säger Stefan Härle, ordförande i Brunnby FF.

Bygglovet är beviljat och det första som kommer  
att hända i år är att den befintliga klubbstugan som  
ligger mellan planerna rivs. På samma plats byggs  
en ny länga där allt samlas, klubblokal, kansli  
och omklädningsrum.

– Under tiden som den byggs har vi kvar de gamla 
omklädningsrummen så vi kommer aldrig att stå utan.

Omklädningsrummen blir lika många som idag, men 
nya och fräscha. Klubblokalen får lite större ytor och 
Stefan Härle berättar att de tänker sig att fler för eningar 
ska kunna använda den till möten och andra aktiviteter. 
Brunnby FF har idag runt 250 medlemmar, från de 
yngsta som är födda 2018 till seniorlaget som får en 
nystart i år. 

– Brunnbyvallen ligger ju centralt i Nyhamnsläge 
och vi vill gärna ha något mer att erbjuda än fotboll. 
Därför funderar vi på att kanske bygga en multiarena 
också, berättar han.

När de gamla omklädningsrummen har rivits så är 
tanken att Höganäshem ska bygga bostäder på den 
platsen och intilliggande mark vid Eleshultsvägen 
och Peter Lundhs allé. Detaljplanearbete pågår, 
för slaget är att bygga lägenheter i två plan och ett 
trygghetsboende. På delar av det gamla trädgårds-
mästeriet planeras enplans radhus som ska byggas av 
en privat exploatör.

17
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Små och billiga hyresrätter är en 
bristvara, och det kan vara svårt att 
komma in på bostadsmarknaden för 
ungdomar som inte har hunnit samla 
på sig köpoäng. För att underlätta för 
unga att få sitt första egna hem star-
tades bygget av Höganäshems första 
student- och ungdomslägenheter.  

Projektet visar att en god standard går 
att förena med en rimlig hyra. Lägen-
heterna har en funktionell och modern 
design, och stora fönster med generösa 
ljusinsläpp. Trots den blygsamma ytan 
på 20 kvadratmeter finns det plats 
för både diskmaskin och kombinerad 
tvättmaskin och torktumlare.    

– Bara för att vi riktar oss till unga och 
studenter drar vi inte ner på kvalitet 
och komfort. Små bostäder ställer 
särskilda krav, det gäller att optimera 
ytan så att kostnaden blir rimlig, sam-
tidigt som vi vill bygga med bästa möj-
liga standard, säger Kim Malmsten, 
kundservicechef på Höganäshem.   

Den nya fastigheten på Långaröds-
vägen, mellan Koloni området och 
Kullagymnasiet, har byggts i två 
våningar med ett LSS-boende i  
Höganäs kommuns regi i bottenplan.   

– Vår förhoppning är att det kan 
ske ett positivt utbyte mellan ung-
domarna och LSS-boendet och att 
man kan lära av varandras olik-
heter, säger Kim.  

Ungdomslägenheterna blev klara 
för inflyttning i februari och fort-
farande finns några lediga lägen-
heter. Månadshyran är anpassad 
efter ungas ekonomi och ligger 
på 3 995 kronor. För att få ett 
lägenhets kontrakt krävs det att du 
är under 25 år eller studerande.   

Inflyttning i Höganäs  
första ungdomslägenheter 
Nu välkomnas de första hyresgästerna till 
25 nybyggda lägenheter som har öronmärkts åt 
studenter och ungdomar. 

100 nya träd om året
Har du sett våra nya träd? Kommunens parkingenjörer Carola Mooe 
och Magnus Svederberg berättar varför Höganäs kommun har beslutat 
plantera 100 nya träd om året. 

varje kvarter ska ha en krontäckning 
på minst 30 procent och alla ska ha 
max 300 meter till ett grönområde. 
Nu har vi en krontäckning på 
ungefär 17 procent i Höganäs och 
vill bli ännu bättre. Naturvårds-
verket har ett delmål att 2030 ska 
Sveriges städer ha minst 25 procent 
krontäckningsgrad.

Hur tänker ni när de nya 
träden ska planteras? 
– Vi planterar på olika platser i hela 
kommunen, bland annat på grön-
områden där det inte finns några 
träd och lekplatser där det behövs 
skugga. Vi skapar också små skogs-
miljöer att gå i som i Vikenparken. 
I våra parker finns också behov av 
föryngring. Trädsort väljs omsorgs-
fullt ut efter platsens förutsättningar, 
mest blir det svenska lövträd som al, 
björk och pil men även en och annan 
mer udda sort. Variationen är viktig 
för att det inte ska bli så sårbart. 

Vilken nytta gör träden? 
– Förutom att vi får en grönare och trevligare kommun 
så har träd många fördelar för klimatet och för vår 
hälsa. De binder koldioxid och andra farliga par-
tiklar och hjälper oss med dränering och dagvatten-
hantering. Sen ger de skugga och kyler ner i ett allt 
varmare klimat och gynnar biologisk mångfald. 

Hur kan Höganäs bli en ännu grönare och 
klimatvänligare kommun? 
– Först och främst gör vi vad vi kan för att behålla 
de träd som redan finns, och har med tanken om ett 
grönare Höganäs tidigt i all planering. Vi arbetar med 

vår grönplan och skötselplaner för att ta hand om träden 
och öka den biologiska mångfalden. Det behöver även 
fyllas på med fler träd och vi ska ersätta för de 
träd som måste fällas, till exempel på grund 
av sjukdom. Därför har vi nu ambitionen 
att plantera 100 nya träd om året och har 
börjat med det i vår.

Berätta om metoden 3-30-300  
som ni använder! 
– Metoden 3-30-300 handlar om att få 
grönare städer. Varje invånare ska kunna 
se tre träd från sin bostad, 

Fyra unika träd  

i Höganäs

• Tulpanträdet vid Folkparkens 
entré – blomningen i början 
på sommaren. 

• Ambran vid Folkparkens 
entré – höstfärgerna. 

• Mammutträdet i Folkparken 
– nyplanterat, exotiskt, 
världens största träd. 

• Äkta kastanj i Kaptenens 
trädgård – en av Sveriges 
äldsta kastanjer. 

Vill du veta mer om Höganäs 
träd? Kolla Trädslingan!  

www.hoganas.se/tradslingan

Ungdomslägenheter

• Ungdomar kan ställa sig i 
Höganäshems bostadskö från 
att de har fyllt 16 år. 

• Ungdomslägenheter kan sökas 
av dig som är mellan 16– 25 år. För 
sökande under 18 år krävs det 
att målsman står på kontraktet. 

• Förutom ålderskrav gäller 
Höganäshems generella 
grundkrav och lägenheterna 
fördelas utifrån antal köpoäng. 

• Lägenheterna söks via 
Höganäshems hemsida.  
www.hoganashem.se
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De syns på stan, är på skolorna, träffar ungdomar på fritids-
gårdarna och håller i föräldrautbildningar. Evelina Bernström 
och Hannah Christensen är det nya förebyggande teamet.

Här finns aktiviteter och stöd:

• UNG ingång. Öppen mottagning med  
Före byggande teamet. Kom själv om du är över 
15 år, eller tillsammans med vårdnadshavare om 
du är under 15 år. Helgfria onsdagar klockan 
17–19 på Eric Ruuth kulturhus. 

• Rådgivande samtal. Upp till fem kostnadsfria 
samtal med tystnadsplikt, utan registrering hos 
socialtjänsten. Kom själv om du är över 15 år, 
eller tillsammans med vårdnadshavare om du är 
under 15 år. Bokas på Höganäs kommuns hemsida.

• Öppet hus med Förebyggande teamet,  
resurs teamet och KAASAM första måndagen  
i månaden klockan 17–19 med olika teman.  
På Fyren öppenvård Storgatan 33B.

• ABC Familjestödsprogram för föräldrar 
med barn i åldrarna 3–12 år. För att stärka 
familjerelationer och hjälpa föräldrar handskas 
bättre med sina barn. Fyra gruppträffar. 
Anmälan görs på Höganäs kommuns hemsida.

• rePULSE är en gratiskurs med tio träffar för 
barn och ungdomar som vill lära sig styra  
sina impulser. Anmälan görs på Höganäs  
kommuns hemsida. 

Du kan följa förebyggandeteamet på deras 
instagram för att se vad som är på gång
@forebyggandeteamet 
 

 
Scanna QR-koden för att komma till 
e-tjänsten Rådgivande samtal.

M ed en förstärkt fält organisation 
och den nya lokalen Fyren 
öppen vård på Storgatan 33B har 
det blivit enklare att som ung-
dom eller förälder få hjälp i tid.

Satsningen på det förebyggande arbetet inom social-
förvaltningen tog fart efter sommaren förra året och 
nu finns en mängd möjligheter att få hjälp och stöd. 
Utöver att finnas där ungdomarna finns så går det till 
exempel att få kostnadsfria rådgivande samtal med 
Hannah eller Evelina, som båda är socionomer. Sam-
talen bokas via en e-tjänst på kommunens hemsida.

– Det är helt frivilligt, samtalen registreras inte och vi 
har tystnadsplikt, berättar Evelina Bernström.

– Man behöver inte ha några stora problem eller 
må dåligt för att boka en samtalstid. Det är kanske 

så att man går och funderar mycket på något och vill 
prata med någon annan vuxen än sina föräldrar om 
det. Eller så har man bara haft en jättebra dag i skolan 
och vill dela med sig. Det är högt och lågt, säger 
Hannah Christensen.

Fler på fältet 
Hannah och Evelina anpassar sitt fältarbete utifrån 
var de behövs bäst för tillfället och sam arbetar bland 
annat med kommunens två fritidsledare med fält-
inriktning, som utgår från Eric Ruuth kulturhus.  
Tillsammans är de nu fyra personer som möter ung-
domar ute, så det är en stor förstärkning jämfört med 
de två halvtidstjänster på fältet som fanns tidigare.  
Fler vuxna på stan alltså!

– Vi syns tydligt när vi är ute någonstans, då bär vi 
våra profilkläder med texten Före byggande teamet. 
Det är bara att komma fram till oss och prata om man 
vill, säger Hannah.

Öppet hus 
Förebyggande teamet jobbar både förebyggande och 
uppsökande med ungdomar mellan 10 och 20 år. 
 I lokalen på Storgatan finns också familje behandlare 
och familje stödjare. Även Maria Nordväst tar emot 
bokade besök här, de arbetar med ungdomar som 
har problem med alkohol eller andra droger.

Tanken är att det inte ska vara så dramatiskt att 
ta kontakt med socialtjänsten. Ett sätt att besöka 
Fyren öppen vård kan vara att gå på deras Öppet 
hus första måndagen i månaden, med olika teman. 
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Förebyggande teamet 

F Ö R E B Y G G A N D E  T E A M E T

f innS för ungdomarna

V O L O N T Ä R  I  H Ö G A N Ä S  K O M M U N

För mer information och anmälan gå 
in på www.hoganas.se/volontar

Du behövs!
Bli volontär.

Vill du bidra till ett bättre samhälle 
och sätta guldkant på tillvaron för 
en medmänniska? Vill du skaffa 
dig erfarenhet som kan hjälpa dig 
framåt i arbetslivet?

Det finns många olika sätt att engagera 
sig på. Hitta det som passar dig. Du kanske 
är bra på att baka och kan hjälpa en 
senior med bakningen? Eller så är du 
kanske bra på teknik? 

Vi mår bra av att hjälpa någon annan. 

Hör gärna av dig. Du behövs ♥
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Vi ser fram emot att kunna bjuda på 
kultur evenemang på flera olika platser 
i Höganäs kommun under våren. 

VÅ
RE

N
S

Earth week
► 25 MARS, 10.00–21.30

Här presenterar vi lördagens aktiviteter 
som hålls på Höganäs Bibliotek, om 
inte annat anges. Hela programmet för 
Earth week finns på www.hoganas.se.

10.00–12.00 Makerspace

Pyssel för barn tillsammans med Maker space 
där vi använder återvunnet material. 
Fri entré: Fribiljetter via www.nortic.se  
eller på Höganäs Bibliotek. 

11.00–11.40 Ewa Sylegård

Minska din energianvändning – tips från
energi- och klimatrådgivare Ewa Sylegård 
som företräder Höganäs, Helsingborg, 
Bjuv och Åstorp. 

12.00–12.40 Ulf Liljefors

Ulf Liljefors elnätschef på Höganäs Energi 
pratar elpris och besparingstips.

13.00–13.40 Ulrik Alm

Ulrik Alm från Naturskyddsföreningen visar 
bilder och berättar om Kullabygden – vår 
plats på jorden. FRI ENTRÉ.

11.00 och 14.00 Ljudvandring 
Naturum Kullaberg bjuder in till klimat-  
och ljudvandring, eld och fika vid två tillfällen: 
klockan 11.00–13.00 och 14.00–16.00.  
Ta med hörlurar. 
FRI ENTRÉ
PLATS: Kvickbadet i Höganäs
ARRANGÖR: Naturum Kullaberg i 
sam arbete med Höganäs kommun.

20.15–21.30 Stadsvandring

Häng med på stadsvandring med Torbjörn 
Gerward som guide i ett nedsläckt Höganäs. 
Barn är välkomna. Ta med ficklampor! 
FRI ENTRÉ. PLATS: Samling vid Gruvtorget.

Äggmålningstävling,  
vinn en godiskorg
► 31 MARS–4 APRIL, 19.00

Måla eller dekorera ett hårdkokt ägg och lämna in på 
Höganäs Bibliotek. Inlämning 31 mars–4 april, vinnare 
utses av jury och meddelas 5 april. Godiskorgen anpassas 
efter eventuella allergier hos vinnaren.

PLATS: Höganäs Bibliotek.  

Workshop för barn  
med Maria Jönsson
► 1 APRIL, 10.00–11.00

Workshop tillsammans med illustratören och 
bilder boksförfattaren Maria Jönsson. 
För barn 7–10 år. Fribiljetter via www.nortic.se 
PLATS: Höganäs Bibliotek.

”Flugor, vargar  
och kaffe”
► 1 APRIL, 13.00–14.30

Möt Maria Jönsson, aktuell i vår med en ny bilder-
bok – Valdemar i stora staden. Maria berättar om 
sin rika bilderboksproduktion. Boksignering.

ENTRÉ: 50 kronor via www.nortic.se  
eller Höganäs Bibliotek.
PLATS: Höganäs Bibliotek.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Lunchmusik
► 6 APRIL, 12.00

Skärtorsdagsmusik.  
Sopplunch i Himlagård efter konsert.

► 20 APRIL, 12.00

Våravslutning med Viktor Bergendal, Julia 
Ljungström-Caunt och Cecilia Alling Andersen. 
Sopplunch i Himlagård efter konsert.

FRI ENTRÉ
PLATS: Himmelsfärdskyrkan 
ARRANGÖR: Svenska kyrkan, Höganäs 
församling, www.svenskakyrkan.se/hoganas

Påskpyssel på Höganäs Bibliotek
► 3 APRIL, 10.00–12.00

Enkelt påskpyssel för stora och små. 

FRI ENTRÉ
PLATS: Höganäs Bibliotek. 
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen.
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Författarafton Emma Hamberg,  
Jan Guillou med flera.
► 13 APRIL, 19.00  

Möt Emma Hamberg, Birgitta Bergin,  
Kristina Appelqvist och Jan Guillou.  
Kvällens konferencier: Anne-Marie Skarp  
från Piratförlaget. 

ENTRÉ: 100 kronor, under 25 år, 50 kronor,  
biljetter: www.nortic.se eller  
Höganäs Bibliotek.  
PLATS: Tivolihuset, Höganäs. 
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen  
i samarbete med Piratförlaget.

Vårens böcker presenteras
► 21 APRIL, 8.30 OCH 24 APRIL, 19.00

Ett urval av vårens nya böcker presenteras 
av Helene Bergholtz, Jutta Sarodnick och 
Anna Wingårdh från Höganäs Bibliotek. 

ENTRÉ: Vid bokfrukost 21 april: 50 
kronor, vilket inkluderar frukost. Fri entré 
den 24 april. Biljetter www.nortic.se eller 
Höganäs Bibliotek. 
PLATS/ARRANGÖR: Höganäs Bibliotek.

Gospelkonsert
► 23 APRIL, 17.00

Gospel Company från Malmö.

FRI ENTRÉ 
PLATS: Himmelsfärdskyrkan  
ARRANGÖR: Svenska kyrkan, Höganäs. 
www.svenskakyrkan.se/hoganas 

Barnteater med sagofen Isadora

► 15 APRIL, 11.00

Berättelsen om den mystiska skogen. 
Föreställningen handlar om två barn som 
följer med farfar till biblioteket. En dörr 
som aldrig setts till förut blir synlig och där 
bakom finns en mystisk skog. För 3–5 år.

ENTRÉ: 40 kr, biljetter via www.nortic.se 
eller Vikenskolans Bibliotek.
PLATS: Vikenskolans Bibliotek.
ARRANGÖR: Kultur- och 
fritidsförvaltningen. VÅ

RE
N

S

Barnteater med sagofen Isadora
God natt, Alfons Åberg
► 26 APRIL, 9.30

Alfons Åberg vill inte gå och lägga sig. Han är 4 år 
och är snäll ibland och busig ibland. God natt, 
Alfons Åberg efter Gunilla Bergströms text.  
För 2–4 år. 30 minuter.
ENTRÉ: 40 kronor, biljetter via www.nortic.se eller 
Jonstorps Bibliotek.
PLATS: Jonstorps Bibliotek.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Litteraturfika med Conny Palmqvist
► 6 MAJ, 15.00

Conny Palmkvist kommer till biblioteket för 
att prata om sina senaste bokprojekt Poeter från 
Poetisk Plattform och den som vill framträder på 
öppen scen. 
FRI ENTRÉ
PLATS: Höganäs Bibliotek.
ARRANGÖR: Poetisk plattform. 

Second Line Jazzband
► 4 MAJ, 19.00

Återigen hälsar vi SLJB välkomna till Höganäs. 
Bandet har blivit en favorit och är ständigt 
efterfrågade.
ENTRÉ: Medlemmar/scenpass 160 kronor, icke 
medlemmar 200 kronor, skolungdom 80 kronor, 
MiK 160 kronor. Biljetter kan köpas på Höganäs 
Bibliotek, via hemsidan eller vid entrén Tivolihuset.
PLATS: Tivolihuset.
ARRANGÖR: Höganäs Riksteaterförening.
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Pridefestival
► 13 MAJ, 11.00

Dagen inleds klockan 11 med en Prideparad som 
börjar på vår mångfaldsgata Pridesgatan. Vi bjuder 
på tårta, underhållning av Albin Ganovic och Eva 
Almér, föreläsningar och filmvisning. Hela  
programmet finns på www.hoganas.se.

FLER TIPS  hittar du på 
www.hoganas.se/kalender
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Barn av vå r t id 2023 
Föreställningen Barn av vår tid 2023 handlar om vilka val unga gör 
och vad som påverkar dessa. Vad innebär det för unga människor att 
alltid ha ett “digitalt bagage” med sig när man blir äldre?  

i har under 15 års tid arbetat 
med att levandegöra kommunens 
historia genom föreställningar med 
ungdomar. Vi har bland annat spelat 
föreställningar om den stora flykten 
från Danmark 1943, Dansbanor och 

nöjespalats i kommunen och nu senast om Höganäs 
historia från Juratiden fram till Höganäsbolaget 
stängde gruvan. Nu är vi i gång med ett projekt 
kring hur det är att vara ung i Höganäs idag, 
berättar Lotta Korths, biträdande kulturskolechef 
och dramapedagog på Eric Ruuth kulturhus.  

 

I Höganäs kommun, liksom övriga Sverige och världen, 
möter vi en tid i förändring. En värld där internet 
kopplar samman oss samtidigt som den speglar den tid 
vi just nu lever i. När vi publicerar material på sociala 
medier – text, bilder och filmer – innebär det risker då 
materialet lever kvar för alltid som ”digitala spår”. Valen 
vi gör är något vi alltid måste tänka på och reflektera 
över när vi interagerar med andra på internet.   

Kan man koppla ungas mentala hälsa till dessa val, 
som ju faktiskt kan ha en stor betydelse för hur man 
uppfattas som vuxen?  

150 ungdomar i ensemblen
Repetitionerna är i gång på Eric Ruuth kulturhus 
och leds av Fabian Fahlgren som är dramapedagog. 

Dialogen växer fram mellan lärare och elever på ett 
spännande och imponerande sätt. 

En trappa upp håller sångeleverna på att träna in Veronica 
Maggios kända låt ”17 år” men med en höganäs-
relaterad text, under ledning av Helene Rasmusson, 
danspedagog och Felicia Carlberg, sångpedagog.  

Karin Olsson, musiklärare är ansvarig för 
ER-orkestern stråk.    
– Eleverna är med och skapar helhet i föreställningen 
genom att spela musik som förstärker och passar olika 
stämningar i historien. Och ibland är det tvärtom, det 
vill säga att andra förstärker vår musik med det de gör.   

Ensemblen är en blandad grupp på cirka 150 ungdomar 
12–19 år från  ER-Ung, kulturskola och elever från 
särskolan. Ungdomarna deltar i dans, teater, orkester, 
musikal, husband, komposition, bild och form, ljud-
teknik, ljusteknik, filmning, kostym och smink, solister, 
publikvärdar samt fikaförsäljning.  
 
Projektet är uppbyggt så att ungdomar kan hoppa på 
projektet fram till genrepsdagen då det alltid finns 
saker att hjälpa till med. Utöver detta medverkar all 
personal på kulturhuset på olika sätt.  

Bygger på intervjuer
Genom ett antal intervjuer med nyckelpersoner i 
kommunen, polis, socialtjänst, lärare, fritidsledare och 
unga har de skapat en bild av hur det är att vara ung 
idag och vilka val de unga ställs inför. Det är unga 
som har tagit sig ur ett kriminellt liv, de som lever 
mitt i och de som aldrig hamnat i det. Vilka val har 
de gjort? Vad har påverkat dem?   
 
Intervjuerna kommer att sammanställas till scener, 
gestaltade genom dans, teater och musik av våra 
ensembler på kulturskolan.   

Målet är att skapa tankar hos unga om vilka möjlig-
heter de har i sina val och att de har ett val. Uppmärk-
samma att vissa val vi gör kan få konsekvenser för 
hela vår framtid. Samt ge en rättvis bild till vuxna i 
samhället om hur ungas vardag ser ut och hur många 
beslut de måste ta.   
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Föreställningen kommer att spelas på Tivoli huset 
med start 26 maj 19.00, 27 maj 14.00 och 17.00 och 
28 maj 14.00 och 17.00. Biljetter på www.nortic.se.  
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Vi har under 15 års tid 
arbetat med att levandegöra 
kommunens historia genom 
föreställningar med ungdomar. 

-V

”
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Under natten har ett rejält regn-
oväder gjort att det kommit extra 
mycket vatten till reningsverket, 
som ligger vid havet strax väster 
om Höganäs. Här samlas avlopps-
vattnet upp från de fastigheter som 
är anslutna till kommunalt avlopp. 
Och här renas vattnet i flera steg 
innan det släpps ut i Öresund.

Den extra mängden "rent" vatten, 
som dessutom är kallt, gör att 
de biologiska reningsprocesserna 
störs. Bakterierna blir helt enkelt 
mindre effektiva.

Men det som framför allt stör 
reningen är allt som hamnar i 
avloppet som inte ska vara där.

– Jag ska inte säga att vi hittar 
allt möjligt, men nog blir man 
förvånad ibland över vad folk 
lyckas få ner i avloppet, säger 
Therese Norrman Persson.

De senaste åren har personal allt 
oftare fått rycka ut på akuta 
insatser, när det har 
blivit stopp på någon 
pumpstation. Då 
måste pumparna 
lyftas, rensas och 
sedan sättas i bruk 
igen. Det är sådant 
som tar tid och 
energi – och kostar 
pengar, inte minst när det 
inträffar på kvällar och helger.

Har Kullaborna blivit sämre 
på att spola rätt?
– Sett till antalet utryckningar, så 
ser det ut så, säger Therese Norrman 
Persson. Vi antar ju att man inte 
gör det på djävulskap, utan att det 
beror på ren okunskap och kanske 
att man bagatelliserar det hela. 
Det är lätt att tänka att ”äsch, det 
här lilla gör väl inget?”, men det 
gör det. När tusentals personer 
väljer att spola ner sina hårtussar i 
toastolen, då märks det!

Håret tvinnas ihop och sätter sig 
med annat, som tvätt- och våt-
servetter, och bildar långa ”rep” 
som till slut stoppar pumparna.

Annat är mer osynligt, som kemi-
kalier och mediciner. Förutom 
att slå ut den biologiska renings-
processen, riskerar tungmetallerna 
att hamna i slammet. Då kan 
detta inte användas som gödning 
och spridas på åkrarna, vilket är en 
förlust för miljön.

Vad är det som ska 
hamna i toaletten? 

– Toapaper, bajs och 
kiss, allt annat är en 
miss. Håll dig till 
detta, så får du ett 
rent samvete,  

avslutar Therese 
Norrman Persson.

Har du ett rent samvete?
Kondomer, bindor, snuspåsar, plasthandskar… Det är många saker 
som dyker upp i pumpstationerna på ledningsnätet och i rensgallret på 
reningsverket i Höganäs. Saker som inte borde ha varit där. Therese 
Norrman Persson, driftchef på kommunens reningsverk, berättar mer.

Jag ska inte säga 
att vi hittar allt 
möjligt, men nog 
blir man förvånad 
ibland över vad 
folk lyckas få ner 
i avloppet.”
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Välkommen till en ny

för keramik

Johan Bjärntoft, ateljéchef för vårt nya konstcentrum.

MÖTES-
PLATS

N Y  K O N S T M Ö T E S P L A T S

Mårten Castenfors, styrelse ordförande för bygdens 
nya konstcentrum.

 Den 6 april  är det inte bara skärtorsdag. Det är 
också dagen då Kullahalvöns kreativa kraft möts i 
samman slagningen av Höganäs museum och Keramiskt 
center. Då öppnar de båda verksam heterna dörrarna för 
allmänheten igen under ett gemensamt namn.

Vilket då? Det är hemligt! Och kommer att förbli 
så fram till denna torsdag i början av april. Under 
invigningen presenteras det gemensamma namnet, 
Höganäs museums basutställning, en samtida 
utställning, en ny hemsida och en ny grafisk profil. 
Det kommer vara en festlig invigning och en helt ny 
upplevelse på båda adresserna.

En keramisk nod i Norden
Och ja – det finns en kreativ kraft här på Kulla halvön! 
Visst känner du den också? Det kanske är något med 
berget? Eller är det du och jag som gör det? Vad det 
än är så är det på riktigt. Någon som känner energin 
är Mårten Castenfors, styrelse ordförande för bygdens 
nya konstcentrum. 

– Sammanslagningen av Höganäs museum och 
Keramiskt center ger en unik möjlighet att profilera 
Höganäs som en keramisk nod i Norden. Nu tar vi 
tag i det intresse för keramik som har präglat ortens 
historia sedan lång tid tillbaka. Och den 6 april får vi 
äntligen öppna dörrarna till Höganäs nästa naturliga 
konstmötesplats, säger Mårten.

Dubbel kapacitet för skapande
På Höganäs museum inspireras du. Här tillåts du 
drömma dig i väg, och bara ett par kvarter bort kan 
du förverkliga dem. Då talar vi såklart om Keramiskt 
center, som har dubblat sin kapacitet. Från ateljé 
och öppen verkstad till studiodel som riktar sig till 
yrkesverksamma keramiker. Med utökade förutsätt-
ningar kan det hållas olika kurser på olika nivåer 
– samtidigt. Och den som fått i uppdrag att bygga 
upp denna kreativa och naturliga samlingsplats för 
keramikintresserade är Johan Bjärntoft. 

– Den 6 april är du välkommen till ett hus som andas 
skaparglädje. Keramik är en del av Kullahalvöns 
kultur och det känns fantastiskt att få bygga upp ett 
keramiskt center i Höganäs. Tillsammans bygger vi 
kunskap genom att hålla parallella kursverksam heter 
i olika åldrar. Leran förenar oss i sitt sympatiskt 
utmanande sätt att vara på. Den kan vara lika enkel 
som svår, avslutar Johan. 

Så nu vet du – det är på Höganäs museum och 
Keramiskt center du ska vara den 6 april. 
Välkommen att bli en del av Höganäs kreativa kraft!

Höganäs museum – Polhemsgatan 1, Höganäs
Keramiskt center – Gärdesgatan 4B, Höganäs
www.hoganasmuseum.se / www.keramisktcenter.se
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Här kan du leka med 

enhörningar 
och krokodiler

Regnbågslekplatsen i Viken 
blev klar förra året. 

isste du att vi har hela 57 lekplatser 
runt om i kommunen? Under 2022 blev 
två spännande lekplatser färdiga, en ny och 
en som blev renoverad. Regnbågslekplatsen i 

Viken och djungellekan i Jonstorp. En nyhet är att de 
är utformade efter ett tema. Lekplatsen i Jonstorp är 
fylld med spännande redskap såsom krokodiler och 
vippgungor i form av en tiger. 

– Detta är vår första eko-certifierade lekplats i 
kommunen, det innebär att alla redskap och fall-
underlag är valda ur ett ekologiskt perspektiv, berättar 
Carola Mooe som är lekplatsansvarig i kommunen. 

Regnbågslekplats med återbruk
Lekplatsen i Viken går i regnbågens färger. 

– Jag fastnade för en vit konstgräsmatta som vi 
använt i ett tidigare projekt och tyckte den såg ut som 
ett moln. Där föddes idéen om en lekplats med regn-
bågstema, säger Josefin Bengtsson som är parkingenjör.

– Tillgänglighet kommer vi att fortsätta jobba 
med när det gäller lekplatser. Vi har börjat använda 
oss av en referensgrupp med föräldrar till barn med 
funktions nedsättning för att få förslag på vad vi mer 
kan göra, säger Carola. 

Hjälp med namngivning
Under 2023 ligger fokus på att rusta upp lekplatser i 
byarna. Arild är först ut.

– Vi vill involvera invånarna när vi planerar lek-
platserna. Vi har kontaktpersoner i byaföreningar som 
hjälper oss att komma i kontakt med föräldrar för att 
få barnens perspektiv. Eller så sätter vi upp skyltar för 
att få in önskemål.  

I Höganäs centralort planeras en upprustning av 
lekplatsen i träddungen vid Kvickbadet det här året. 
Längre fram ska det byggas en ny stor lekplats med 
rymdtema i den nya stadsdelen Tornlyckan.

Ett annat projekt som är på gång är att namnge alla 
lekplatser, såklart med hjälp av de som bor i närheten 
och använder lekplatserna. Just nu finns det nämligen 
många lekplatser som inte har något officiellt namn.

På Höganäs kommuns hemsida finns en 
karta med alla lekplatser, och en kort 
beskrivning av dem. 
www.höganas.se/lekplatser

En ny regnbågslekplats i Viken och 
en djungelslinga i Jonstorp. Nu 
fortsätter satsningen på lekplatser i 
både centrala Höganäs och byarna. 
Självklart med hjälp av barnen, det 
vill säga lek experterna själva.

L E K P L A T S E R  I  H Ö G A N Ä S
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Den 28 mars drar vårens Senior sport challenge i 
gång och pågår i tio veckor framåt. 
–  Hade det inte varit för alla aktiviteter så skulle vi 
inte ha åkt in till Höganäs så ofta, säger Christina och 
Lars Gunnarsson.
 
De senaste fyra åren har Christina och Lars Gunnars-
son deltagit på Senior sport school och från och med 
förra året också Senior sport challenge.  

Vilka är ni? 
– Vi har bott i Jonstorp sedan 1979 och är numera 
pensionärer. Dessförinnan drev vi en körskola till-
sammans i Klippan. 

Varför är ni med? 
– Vi får prova olika former av träning samtidigt som 
vi ingår i en gemenskap. Vi har blivit ett litet gäng 
som träffas regelbundet. Vi har också upptäckt Kulla-
berg, vilket vi inte hade gjort på egen hand. 

Varför tycker ni att människor ska anmäla sig?  
– Det är viktigt att röra på sig, speciell när vi blir äldre. 
Det är också roligt att prova på nya motionsformer 
och träffa nya personer som vi aldrig hade träffat annars. 

Vår ledare Linda Franzon inspirerar och peppar oss. 
Hon har verkligen en förmåga att utifrån varje persons 
kapacitet anpassa aktiviteterna och hon gör att du 
alltid känner dig välkommen. 

Hälsoutmaning 

Det här är Senior sport challenge

• En rolig hälsoutmaning för kommunens 
seniorer – vars syfte är att alla får prova på 
olika träningsformer, aktiviteter och delta  
på en föreläsning. 

• Vi träffas en gång i veckan på tisdagar  
under 10 veckor. 

• Challenge utgår från en studie som handlar 
om mat, gemenskap, fysisk aktivitet, hjärn-
gympa och glädje. Många av kommunens 
friskvårdsaktörer är med och vi hjälps åt att 
inspirera våra seniorer. 

Arrangör är kultur- och fritidsförvaltningen 
och socialförvaltningen i Höganäs. Vid frågor 
kontakta: henrik.rasmusson@hoganas.se. 
Anmäl dig via vår e-tjänst:  
"Senior Sportchallenge våren 2023". 

för seniorer

S E N I O R  S P O R T  C H A L L E N G ES E N I O R  S P O R T  C H A L L E N G E
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K U L L A G Y M N A S I E TU N G A  I  V Å R D E N

Höganäs Omsorg AB ger elever i årskurs åtta 
och nio möjlighet att prova på att jobba 
inom äldreomsorgen och LSS. 

 Salomon blev uppmuntrad av sin mentor i skolan 
att söka jobbet och arbetar varannan helg på 
kommunens särskilda boende Ljunghaga.   
  
– Min mentor sa att det är en bra erfarenhet. Jag 
bestämde mig för att söka, blev kallad till en intervju 
och nu är jag här, säger Salomon Holmqvist.  

En helg på Ljunghaga
Som ung i vården jobbar man från klockan 11 till 15 
varannan helg. På Ljunghaga är det två ungdomar 
varje helg som turas om att jobba varannan vecka. 

– När jag kommer till jobbet hälsar jag först på all 
personal och de som bor här. Efter det sätter jag mig 
ner och pratar med omsorgstagarna, vi lyssnar ofta på 
berättelser som de kommer ihåg och sedan hjälper vi 
till att dela ut mat, berättar Salomon.  
  
Efter lunchen inleder han någon form av aktivitet. 
Ibland umgås de i samlingsrummet och andra gånger 
i mindre grupper på avdelningarna. Några exempel på 
aktiviteter är att spela memory, baka och kasta boll.
   
Lärdomar för livet 
– Vi känner efter hur mycket 
energi de har och anpassar 
aktivi teten efter det. Jag tar 
ibland fram projektorspelet, 
projektorn speglar olika sa-
ker på bordet de har framför 
sig. Man kan tillexempel 
måla på bordet eller fånga 
saker som rör sig.  
  
På Ljunghaga utgår Salomon 
och de andra ungdomarna 
från en avdelning under en 
månad och sedan skiftar de. 

– Jag kommer att ta med mig 
mycket från min tid av Unga i  
vården. Dels får jag lärdomar för 
livet genom att träffa nya människor 
och se olika livs öden. Samtidigt har 
jag fått mitt första jobb och lär mig att 
planera min tid nu när jag jobbar på 
helgerna, säger Salomon. 
   
Unga i vården 
fortsätter 
Salomon och hans 
kollegor jobbar 
som unga i vården 
fram till juni 
2023, efter det 
kommer nya åttor 
och nior i Höganäs 
att intervjuas. Är  
du intresserad av  
att jobba som  
ung i vården? 
 
Håll koll på 
www.hoganas.se.  
Där kommer vi 
att lägga upp 
information om 
hur du söker.  

Salomon sätter guldkant 
som ung i vården 

Salomon Holmqvist, går i åttan och får prova på 
vårdyrket genom Unga i vården.

– Vi jobbar jättehårt för att de äldre 
ska känna sig omhändertagna, sedda 
och ha roligt. Det bästa med jobbet 
är att få dem att skratta och le,  
det värmer i hjärtat.
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H ar du också dragit ner temperaturen hemma 
någon grad? Och tagit lite kortare duschar? 
Det har gett resultat.

När Höganäs Energi summerar elåret 2022 kan vi se 
att närmare tolv procent mindre el har gått genom 
elledningarna under 2022 jämfört med 2021. Mer 
exakt handlar det om 11,8 procent och det låter kanske 
inte så mycket, men det motsvarar vår gemensamma 
el förbrukning i hela december 2021. 
En månad utan el – det hade märkts!

Får många frågor
Det här visar att det är många som har gjort något för 
att dra ner på antalet kilowattimmar. Men det finns 
fortfarande många frågor kring elförbrukningen och 
kostnaderna. Det märker Alva Landgren som jobbar 
på Höganäs Energis kundtjänst. Hon får dagligen frågor 
om elpriset och hur stor fakturan kommer att bli.

– Storleken på fakturorna har ett direkt samband 
med elanvändningen och det blir mer och mer tydligt 
att vi måste sänka vår elkonsumtion. Varje kilowatt-
timme räknas och den bästa kilowattimmen är den 
som vi inte använder. Många vet inte hur mycket el de 

själva använder eller vet skillnaden på elhandelskostnad 
som gäller förbrukning och elnätskostnad som är priset 
för att elen transporteras till kund, säger Alva. 

Men allt fler vill veta mer om sin egen förbrukning. 
Alva kan utöver att svara på frågor, också erbjuda fri 
energirådgivning med Höganäs Energis energi rådgivare 
som både gör hembesök och hjälper kunder på telefon.   

Ett annat verktyg är Höganäs Energis app.  
– Jag hjälper gärna kunder som har laddat ner appen så 
att de själv kan se sin elanvändning, sina fakturor och 
få tips om hur de kan göra för att förbruka mindre el. 

Fler alternativ
Negar Ghanavati är elhandelsansvarig på Höganäs 
Energi och arbetar med inköp av el. Hon berättar om 
en ny möjlighet.

– Vi sålde fram till årsskiftet endast el producerad från 
förnybara energikällor som vindkraft, solkraft, vatten-
kraft och biogas. Flera kunder frågade efter el från kärn-
kraft och när priset på el från förnybara energi källor 
ökade rejält, valde vi att utöka alternativen för elavtal. Nu 
kan du själv bestämma hur elen du köper ska produceras.

Så här kan du fortsätta att spara el

• Sprid energiförbrukningen över dygnet 
• Ladda elbilen kväll och natt 
• Sänk värmen inomhus 
• Duscha kortare tid 
• Stäng av allt som står i stand-by-läge 
• Installera solceller och batterier 
• Ladda ner Höganäs Energis app 
• Boka tid med energirådgivaren 

Höganäs Energis elhandelsansvarige Negar Ghanavati och kundservicemedarbetare Alva Landgren svarar på kundernas frågor om elanvändning.   

”
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– nu står tjejerna från Kullabygden i rampljuset MAT- & 
SOMMAR

FESTEN
17 JUNI 2023

MAT- & 
SOMMAR

FESTEN

Vår lokala folkfest på Kvick badet 
är tillbaka i sommar igen. Boka in 
den 17 juni i din kalender redan nu. 
Ät, häng, umgås, lyssna på kända 
artister och få en sommarupplevelse 
som du sent kommer glömma. 

Välkommen!

Save the date!
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et skiljer bara ett år mellan dem, och tre kilo-
meter. Linn är uppvuxen i Viken och Ellinor 
i Lerberget. 2022 blev året då de båda fick sitt 
stora genombrott – som innebär att de nu till-
hör den absoluta världstoppen i golf. 

– Det är kul såklart, jag är så taggad på att se vad som 
kommer att hända framöver, säger Linn Grant. 

Hon utsågs först till ”Årets golfare” och ”Årets 
rookie” och sen vid Idrottsgalan i januari blev hon 
”Årets nykomling”.  

Förra sommaren tog Linn sin plats i historieböckerna 
när hon vann Scandinavian Mixed, som den första 
kvinnliga vinnaren på herrarnas DP World Tour. 
Tvåorna Henrik Stenson och Marc Warren besegrades 
med nio slags marginal. Även den som inte kan något 
om golf inser lätt storheten i detta.  

– Det var en riktig drömkänsla. Jag kunde bara gå 
omkring och njuta av de sex-sju sista slagen. 

Linn är mer eller mindre uppvuxen på Rya golfklubb 
i Helsingborg, där hennes pappa spelade, och har all-
tid satt målen högt. Nu handlar det om att vinna en 
major och bli en av de fem bästa i världen. Och skaffa 
en egen bostad. 

Både Linn, 23, och Ellinor, 24, har basen kvar i sina 
föräldrars hem på Kullahalvön, även om det blivit allt 
färre besök mellan golftävlingarna världen runt. 

För Ellinor Südow, Vasatorpsspelaren som är Sveriges 
nya LPGA-stjärna, var golfkarriären inte lika själv-
klar. Däremot har idrotten alltid varit en viktig del 
i hennes liv. Hon har tävlat i Höganäs Gymnastik-
förening och tillhört Sverigeeliten i badminton. 

Höganäs har många framgångsrika idrottare och artister att vara stolta 
över. På golfbanorna går Linn Grant och Ellinor Südow just nu från 
klarhet till klarhet. Samtidigt har systrarna Hjördis och Signe Bornemark 
medverkat i Melodifestivalen. 

– Ett besök i badmintonhallen brukar det bli när jag 
är hemma, de har väldigt duktiga badmintontjejer 
som jag gärna hjälper och inspirerar, berättar hon. 

Ellinor gick aldrig något golfgymnasium, som Linn, 
men ville till college efter studenten. Först i USA 
tog hon de riktigt stora kliven på golfbanan och var 
2022 klar för LPGA-touren – världens bästa golftour 
för kvinnor. 

– Det är som en dröm som jag inte riktigt har vaknat 
ur, säger Ellinor och berättar att hon alltid har tävlat, 
mot sin bror och mot sin kompis på Lerbergsskolan. 

Hittills har Linn och Ellinor aldrig mötts på golf-
banan, men de följer förstås varandras framgång med 
stort intresse och hejar på. Och de ser båda fram emot 
besöken i Kullabygden och sina favoritplatser på 
hemma plan – stranden i Viken och hamnen i Lerberget. 

 

ågra frågor till Signe och Hjördis, som 
deltog i Melodifestivalen för första gången: 

Att gå från lilla Ingelsträde till Melodifestivalens 
scen är ingen dålig resa!  
– Nej, Ingelsträde är kanske inte världens mittpunkt, 
men det är en mysig by som vi har visats i sen vi var 
små. Det är ganska lugnt där – förutom de årliga 
medeltidsdagarna, som brukar vara roliga! 

Hur satsar ni på musiken förutom att vara  
med i melodifestivalen? 
– Vi går en musikutbildning i Lund/Malmö och 
därför har vi båda flyttat hit. Det finns inget 
bättre sätt att lära känna varandra och vara 
kreativa på än att musicera!   
 
Har ni någon särskild favoritplats  
i Kullabygden?  
– Kärringmalen är lätt den bästa badplatsen  
på Kullaberg, dit har vi gått sedan vi var små.  
Det brukar inte vara lika mycket folk där som 
det är vid till exempel Ransvik. Man måste gå 
en bit, men det är så värt det! 

Förra året fick vi låten "Höganäs" av  
André Rehnström. När kommer hyllningen  
till Ingelsträde? 
– Den får vi börja jobba på på en gång! 

Linn fick Höganäs kommuns idrottspris 2018. Golfbanan i Lerberget ligger bra till när Ellinor är hemma. 

Golf och Mello

D

N
Signe och Hjördis 
Bornemark deltog i 
Melodifestivalen i februari. 
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Lena Cronström
Måleri, konstglas 
och textil
Medverkar i årets 
Konstrunda för nionde 
gången då hon ställer 
ut på Galleri Arild, 
Backes väg 2 i Arild.

Vem är du?
– Jag växte upp i Malmö och jag utbildade mig till 
gymnasie lärare i biologi och kemi. För 20 år sedan 
sa jag upp mig som lärare för att måla på heltid, 
berättar Lena. 

Hon fick ett hedersuppdrag från Kungliga Vetenskaps   -
akademin och Nobel stiftelsen att utforma nobel pris-
diplom tre år framåt 2013–2015. Hur de hittade 
henne vet hon fortfarande inte. Det hon vet, är att 
de letade efter en akvarellist.  

Vad betyder Konstrundan för dig?
– Konstnärskap är ett ensamt jobb och jag älskar 
kontraster. Du befinner dig i en bubbla och ett 
flow när du skapar. På Konstrundan kommer det 
besökare som vill diskutera och prata om din konst. 
Konstrundan är folkbildning, där finns något för 
alla och är välkomnande. 

Per Ekros
Måleri
Är med i Konstrundan 
för första gången och 
ställer ut på Galleri Viken, 
Hamnplan 5 i Viken.

Vem är du? 
– Jag är född i Stockholm och sedan 1985 verksam i 
reklam- och kommunikations branschen. Jag började 
teckna redan som 3-åring och då framför allt djur, 
berättar Per. 

Han har drivit två reklamfirmor men sålde den sista 
för två år sedan. Han utbildade sig på St. Sigfrids 
Folkhögskola i Växjö, en konstförberedande utbildning 
men fortsatte på Berghs reklamskola. 

År 2021 blev Per uttagen till Liljevalchs Vårsalong och 
deltog samma år med separat  utställningen ”Kungen 
utan rike” på Spritans konsthall i Ödåkra, där han har 
sin arbetsplats. Utställningen handlar om isbjörnar som en 
gång var kungar av Nordpolen, men snart är en kung utan 
rike när isbjörnens område förminskas eller försvinner helt.   

Vad betyder Konstrundan för dig? 
– Den betyder mycket. En institution som alla känner 
till. Det är folkligt och ett sätt att få väcka ett intresse 
för konsten. Det är trevligt att kunna erbjuda besökarna 
fika eller mat i närområdet – en fin utflykt.

Vernissage i Landskrona konsthall på långfredag 7 april.
Öppettider:  Konsthallen: 7–10 april och 15–16 april klockan 10–18. Vardagar klockan 12–17.
Hos konstnärerna: 7–10 april och 15–16 april klockan 10–18. Vardagar klockan 16–19.

För mer information gå in på www.konstrundan.se

Konstrundan 
Nordvästra Skåne

7–16 april


