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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. Texterna 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 medborgarmagasin
– ett magasin som speglar kommun
ens resa som vi kallar ”från kol till
diamant”. Vi har gjort resan från
bruksort 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

TIPSA OSS!
Finns det något du tycker vi ska skriva om?
MEJLA TILL:
kommunikationsavdelningen@hoganas.se
Höganäs kommun
Stadshuset, 263 82 Höganäs

Äntligen är sommaren här – tiden på året när Höganäs
och Kullabygden blommar upp och bjuder in till skönt
häng i vartenda hörn. Uteserveringarna är välbesökta, i
byarna längs med kusterna runt om i Kullabygden flanerar
besökare, stränderna fylls av soldyrkande höganäsare och
uppe på Kullaberg finns det mängder av aktiviteter att ta
sig an. Hela Höganäs blir helt enkelt vårt vardagsrum.
upp, njuta av semester och ta en paus från stress och måsten. Med lediga
dagar utan tider att passa, dagar som öppnar upp för tillfällen att ta in ny
kunskap eller besöka nya ställen. Man är i precis det tillstånd som krävs
för att nya intryck ska kunna ta plats.
I din hand har du det senaste numret av HK-magasinet. Ett
magasin som berättar om allt som finns att upptäcka i vår
kommun. Därför vill vi även denna sommar slå ett slag för
hemestern. Magasinet är fullt av tips på evenemang. Vad sägs
om att besöka öppna ateljéer eller träffa en sjöjungfru? Vi har
nio Kullabygdsbor som tipsar om sina smultronställen, platser
som ligger dem varmt om hjärtat. Kanske får du också en av
dessa platser som din nya favoritplats? Vill du göra en god
insats och samtidigt få en upplevelse helt gratis, kan du låna
en kajak vid Kvick och plocka skräp i havet.
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Så stäng av, pausa besluten och alla måsten. Och lämna istället plats för nya
infallsvinklar i samvaron med familj och vänner. Upplev nya platser och
skapa nya intryck. Hitta vägen till din kreativitet genom att göra saker du
annars har svårt att hinna med eller unna dig själv att inte göra något alls.
Det är på det sättet som vi laddar oss själva med ny energi, kraft och ork.
Själv hittar jag mina pauser dansande en salsa, pysslande med mina
citrusväxter eller på gymmet. Var hittar du dina pauser?

TELEFON: 042 - 33 71 00
www.hoganas.se
UPPLAGA: Cirka 14.500

Jag hoppas att ditt hjärta klappar precis
lika mycket som mitt för Höganäs.
Njut av sommaren och av Höganäs
och Kullabygden!

UTGIVNING: 13 juni 2022
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SOLIGA GATAN I HÖGANÄS
Läs om gatan där alla har
installerat solceller.

6

CROSSFIT FÖR ALLA
Crossfit Höganäs kör träningspass
utomhus för alla i sommar.
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Möt initiativtagaren och nya
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SOMMARENS EVENEMANG
Ett fullspäckat sommarprogram!
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Sommaren är en fantastisk tid när många av oss får tid att stanna
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VAD HÄNDER FÖR
UNGDOMAR I SOMMAR?
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ÖPPNA ATELJÉER
Konstnärer bjuder in till besök.

NOMINERINGAR			
Miljöstipendiat och uppväxlare.
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VÅRA BÄSTA SMULTRONSTÄLLEN
Nio Kullabygdsbor berättar om
sina smultronställen.

ÅRETS SOMMARPLÅGA
Vi möter André Rehnström som
har skrivit låten "Höganäs".
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KOMMUNALA BADPLATSER
Service och tångrensning.

SOMMARJOBB
Höganäs kommun erbjuder
skolungdomar sommarjobb.
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SÄKERT I SOMMAR
Få koll på brandrisken i kommunen.
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STORGATAN KLAR		
Ombyggnationen av Storgatan
är klar och det ska firas!

38

POP UP VID KVICK
Information och utlåning av
både kajak och sportutrustning.

EN SJÖJUNGFRU
28
15 MÖT
Samla skräp och träffa den riktiga

sjöjungfrun Athiraa.

HÖGANÄS NYA MÖTESPLATS
Möt några av verksamheterna
i Salthallarna.

Miljömärkt trycksak
3041 0196
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INSTALLATION AV SOLCELLER - HÖGANÄS ENERGI

Soliga gatan
i Höganäs
Sommaren närmar sig och vi ser fram emot dagar med sol
och bad. En hel del av bygdens invånare har de senaste åren
varit ovanligt intresserade av solen, och det gäller bland annat
de som bor på Väpnaregatan i Höganäs. Här har många
grannar installerat solceller och när ljuset faller på de svarta
plattorna på taket produceras det energi.

INSTALLATION AV SOLCELLER - HÖGANÄS ENERGI

D

Carina bor växelvis i Stockholm och i Höganäs och

e putsade röda parhusen med
svarta detaljer och mörka tak
ligger som pärlor på en tråd i
en återvändsgränd nära både
Storgatan och Köpmansgatan.
För ett morgondopp är det
bara att ta på sig badrocken
och gå några få meter innan
man är på Kvickbadet. Här
bor invånarna både avskilt och väldigt centralt.

hon har i flera år tänkt att det ur en miljösynpunkt är
bra med solceller. I Stockholm är hon med i en bilpool
och medvetenheten om energiförbrukning och hur vi
kan göra mindre miljöavtryck är en naturlig del av hennes
vardag. Carinas solceller kom upp på taket under hösten
2021 och som tillägg till solcellerna har Carina ett batteri
som gör att hon kan spara delar av den överskottsel som
hon inte använder för stunden. Detta är ett bra sätt att
kunna ha egen el också på kvällen eller molniga dagar när
ljuset inte skiner på solcellspanelerna.

Husen byggdes 2006 och många av de boende har

Solceller, batterier och laddboxar har blivit ett
hett samtalsämne på gatan, och till hösten får nästa
granne installerat sin utrustning. Med de elpriser som
varit det senaste halvåret ser Clas och Carina att sol
cellerna verkligen har varit en lönsam investering. Ingen
på soliga gatan kan spå in i framtiden om elpriset men
solpanelerna på taken bidrar till hållbarhet för Kulla
bygden och att värdet på deras hus ökar.

bott där sedan de var nybyggda. Clas och hans fru
flyttade in några år efter och det ångrar de inte en
sekund. Här har de allt de behöver, både inomhus och
utomhus. Grannsämjan är god och samtalen flyter lätt
när de ses på gatan. Golf är ett intresse som Clas delar
med flera av grannarna och det var under ett samtal på
golfbanan som idén om solceller till hemmabruk föddes.
Solceller är inte helt obekant för Clas som har haft

ett långt yrkesliv på fastighetsavdelningen i Höganäs
kommun. Kommunen har solceller på flera av sina
byggnader och redan 2012 installerades det solceller
på Höganäs sportcenter. Det är dock skillnad på
offentliga byggnader och hur vi gör hemma och till en
början var Clas lite avvaktande till solceller. Han och
frun börjar bli till åren och en solcellsanläggning är en
större ekonomisk investering. Skulle det vara lönsamt
med solceller?

Först installerade en granne solceller, och när den

närmaste grannen berättade att även han skulle ha
solceller och presenterade en kalkyl som lät intressant,
kände Clas att det var dags för dem också. Det blev
naturligt att ta kontakt med Höganäs Energi som
började sälja solceller förra våren. Trygghet, att välja
lokalt och vetskap om att företaget kommer finnas
kvar i många år framöver, var några av orsakerna till
att valet föll på det kommunala bolaget. I januari kom
solcellerna på plats på taket och genom en app följer
Clas energiproduktionen: "Det är roligt att se hur
mycket el som solcellerna producerar". Den el som de
inte använder själva säljer de till Höganäs Energi som
kan låta andra kunder få köpa el producerad av en
förnybar energikälla. Denna miljöaspekt tycker också
en annan granne på gatan, Carina, är viktigt.
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Clas håller koll på energi
produktionen genom en app:

"DET ÄR ROLIGT
ATT SE HUR
MYCKET EL SOM
SOLCELLERNA
PRODUCERAR"
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CROSSFIT FÖR ALLA

CROSSFIT FÖR ALLA

I sommar blir

Uteträningen i Höganäs
tillgänglig för alla
Träning och rörelse är en viktig ingrediens i ett gott liv.
I Höganäs får vi den här sommaren lite extra guldkant på
träningsvardagen. Höganäs kommun har nämligen inlett ett
samarbete med CrossFit Höganäs som innebär att uteträning
och crossfit blir mer tillgängligt för alla höganäsare.

I

projektet, som ska pågå i tre
år, har kommunen bistått
med yta vid Kvickbadet
och köpt in tillgänglighets
anpassad träningsutrustning. I
gengäld håller CrossFit Höganäs
en gång i veckan under sommaren
gratispass för höganäsarna,
inklusive specifika pass för den
som har en funktionsnedsättning.

För instruktörerna från CrossFit Höganäs består utmaningen alltså
främst i att se varje individ och kunna erbjuda olika personer med olika
förutsättningar det stöd de behöver:

– Crossfit är i grunden väldigt anpassningsbart efter individen och vi
jobbar dagligen med skalning av övningar efter olika förmågor. Det som
är nytt för oss är att jobba specifikt med funktionsnedsatta. Det tillför
en extra dimension på arbetet vilket ger oss möjlighet att utvecklas som
instruktörer ytterligare, säger Magnus Hällbjörk från CrossFit Höganäs.
I början av maj kom utrustningen vid Kvickbadet på plats och Leo Fors

och Melker Eriksson fick köra ett testpass tillsammans med CrossFit
Höganäs. Vi frågar Leo:
– Hur kändes passet?
– Bra. Jag är Hulken, säger Leo.
– Kommer du och tränar i sommar?
– Ja, det tror jag, avslutar Leo.

Här kan du träna tillgänglighetsanpassat med Crossfit Höganäs

De tillgänglighetsanpassade träningspassen vid Kvickbadet sker varje onsdag
mellan klockan 15.45 och 16.45, från 8 juni fram till 10 augusti. Dessa pass
riktar sig specifikt till dig som har någon form av funktionsnedsättning och
kräver i nuläget ingen anmälan. Samling vid hygienbyggnaden.
Melker testar ett av träningsredskapen.

Gratis träningspass för alla
invånare på olika utegym

Att träningen ska vara tillgänglig
för alla har varit i fokus under
projektplaneringen. Men begreppet
”alla” kan vara lite krångligt – vilka
är alla egentligen, och går det
verkligen att erbjuda träning till
just alla?

Under sommaren kommer CrossFit Höganäs även hålla i gratis
träning för alla invånare på kommunens olika utegym. De
startar onsdag 8 juni och sker sedan varje onsdag fram till
10 augusti. Passen pågår klockan 17.30 till 18.30 och varje pass
har 24 platser. Du bokar din plats på www.crossfithoganas.se

– Det är så olika vilka förutsätt-

Här hålls passen på utegymmen i sommar:

ningar någon har och vad som kan
vara en utmaning, hur olika personer
fungerar. Någon kanske har en
rörelsenedsättning, medan någon
annan har en intellektuell eller
kognitiv funktionsnedsättning.
Någon kanske har lite sämre kropps
kännedom än någon annan, någon i
rullstol kanske är jätterörlig, medan
någon annan har behov av mycket
assistans för att förflytta sig och
träna, säger kommunens tillgänglig
hetssamordnare Anna Pihlqvist.
Leo Fors känner sig stark som Hulken efter träningspasset.

Vecka

Plats

Samlingsplats
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Kvickbadet

Hygienbyggnaden

24

Lerbergskogen

Utegymmet med stockar

25

Ingelsträde

Utegymmet bakom gamla tågstationen
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Mölle

Utegymmet bakom stationshuset

27

Jonstorp

Multiarenan

28

Kvickbadet

Hygienbyggnaden

29

Lerbergskogen

Utegymmet med stockar

30

Ingelsträde

Utegymmet bakom gamla tågstationen

31

Mölle

Utegymmet bakom stationshuset

32

Jonstorp

Multiarenan

Kristin, Magnus och Anna från CrossFit Höganäs.
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VÅRT NYA KONSTCENTRUM

VÅRT NYA KONSTCENTRUM

Den 28 april 2022 beslutade kommunfullmäktige i Höganäs att
under fem år satsa drygt 20 miljoner kronor för att utveckla den
nya gemensamma verksamheten för Höganäs Keramiskt center
och Höganäs museum och konsthall.

Vårt nya
konstcentrum
Hur kommer det sig att vi satsar
på ett nytt konstcentrum? Den
som är bäst på att svara på det är
antikexperten Joakim Bengtsson
som är ”pappa” till förslaget.

av de båda verksamheterna tillsammans. Det har varit
en utmaning att få alla parter överens och tycka att
förslaget är bra. Nu är alla överens och positiva till det
vi har presenterat, säger Joakim.

Varifrån kom idén att slå ihop Höganäs
museum och Keramiskt Center?

– Var vårt nya konstcentrum ska ligga har varit en
omdiskuterad fråga som landade i att vi vill satsa på
"övre" i Höganäs. Här finns det mycket historia och
här vill vi föra in 2000-talet, men ändå behålla den
”goa” känslan. Det blir en ny gemensam mötesplats
med museum, Keramiskt center, mer konst, kulturoch utbildningsverksamhet. Tänk när allt detta gifter
sig! Man ska känna att "hit vill man gå" och "här
kommer det att hända grejer", säger Joakim.

– Sedan jag började samla på keramik har jag
drömt om detta. Tänk att kunna bygga ut och
utveckla verksamheterna!

– Jag fick frågan om jag ville ta fram ett förslag till
kommunen, då både Höganäs museum och Keramiskt
center skulle kunna utvecklas genom att samverka mer.
Jag brinner för keramik och Kullabygden, så det var
enkelt att tacka ja till uppdraget.
– Tillsammans med kommunens projektledare Eva-
Marianne Nilsson har vi intervjuat nästan 40 personer
med kopplingar till de båda verksamheterna. Vi ville
veta hur de såg på möjligheterna till samverkan mellan
museet och Keramiskt center, som skulle kunna bidra
till utveckling för båda. Sedan har en grupp med sju
personer, med representanter från båda verksamheterna,
Lindéngruppen och kommunen, arbetat under cirka
två år med att ta fram ett konkret förslag till en gemensam vision och målsättning för en långsiktig utveckling

– Nu känns det som vi är i mål med första etappen.
Och nu gäller det för oss i den nya styrelsen att driva
detta vidare. Gemensamt för oss alla är vi brinner för
bygden, keramiken, kultur och konst. Det är en dröm
att få med Mårten Castenfors.
– 2024 firar museet 100 år, tänk att kunna sätta spaden
i marken för det nya bygget då, avslutar Joakim.
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För att stärka och utveckla den
nya verksamheten tillsätts en ny
styrelse där Mårten Castenfors,
som nu är chef för Liljevalchs
konsthall, blir ordförande.

Min roll är att se
till att folk känner
delaktighet.

Vi är många som ser fram emot allt som
kommer hända kring Höganäs museum och
Keramiskt center – vårt nya konstcentrum.
Vad ser du fram emot med din roll?

– Jag ser fram emot att ta vara på energin som finns
och att utveckla den. Att det blir ett resultat där vi
både får ihop Höganäs Museum och Keramiskt center,
och att bygga ytterligare en byggnad som kan rymma
visionen och energin. Min roll är att se till att folk
känner delaktighet. Alla ska tycka att det är roligt att det
händer. Jag vill se till att det blir inspirerande och bra
utställningar. Allt är möjligt!, säger Mårten Castenfors.

Mårten Castenfors blir ordförande för vårt nya konstcentrum.

Har du hunnit få någon favoritplats i Kullabygden?

– Nyhamnsläge är fint. Det finns något bra där med
lilla hamnen och lilla gatan vid hamnen. Något unikt.
Jag har även hunnit med att vara uppe vid Kullens fyr.
Trots blåst och regn är det en mycket fin plats.
Kommer du att bo i Kullabygden?

Vad tar du med dig från Stockholm?

– Jag har jobbat med publik på en stor konsthall i 15 år,
och har lyckats göra mycket som är bra. Jag tar med
mig alla erfarenheter. Jag känner min publik och har
respekt för den breda publiken. Vårsalongen på Lilje
valchs konsthall är ett exempel där alla är medbjudna.

– Inledningsvis har jag möjlighet att låna ett ställe.
Jag vill vara mycket på plats. För mig handlar det
om närvaro. Min tjänst i Stockholm sträcker sig
till januari 2023, men jag kommer att delvis börja i
Höganäs under hösten.

Vad krävs för att uppnå visionen för vårt
nya konstcentrum?

Något mer du vill berätta om dig för invånarna?

– Jag har gjort en massa intervjuer under åren, och en
del konstiga uttalanden där ingen förstår min humor.
I grund och botten är jag en god människa.

– Det krävs både en ekonomi och en delaktighet, och
det finns från kommunen och från intresserade personer i bygden. Vi måste göra det tillsammans, så att
alla förstår värdet. Uppgiften är att se till att skapa den
möjligheten. Alla ska kunna vara engagerade. Det är
viktig att det finns ett sådant här projekt som vi kan
engagera oss i när världen ser ut som den gör. Det blir
en tröst i en tuff värld.

Övriga styrelseledamöter är:
Maria Axelsson, Göran Barsby, Ylva Kristina
Ekelund, Sofia Orre samt Ewa Pihl Krabbe.
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SOMMARENS EVENEMANG

SOMMARENS EVENEMANG

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

MUSIK I KULLABYGDEN
► 29 JULI–6 AUGUSTI

ARRANGÖR: Musik i Kullabygden

Se hela programmet på
musikikullabygd.se

En kunglig affär
- om kärlek och intriger vid barockens hov

SOMMARUTSTÄLLNING
► 18 JUNI–14 AUGUSTI, 13.00–17.00

► 31 JULI 19.30

Vernissage med invigning den 18 juni klockan
14.00. Keramikerna Mia E Göransson och
Kina Björklund ställer ut. Fram till 14 augusti.
ENTRÉ: 60 kr, pensionär 40 kr, barn fri entré
PLATS: Höganäs museum, Höganäs
ARRANGÖR: Höganäs Museum och Konsthall

I verklighet och dikt. Musik av bland annat Dowland,
Purcell, Händel, de la Guerre och Telemann. Tenoren
Martin Vanberg med några av Sveriges främsta
barockmusiker.
PLATS: Vikens kyrka
Sommarkonsert med Solala

BLÅ SOMMAR

► 22–24 JULI

► 7 JULI–7 AUGUSTI 12.00–18.00

► 2 AUGUSTI 19.00

Trendspaning design och mode

Antikviteter, formgivning, inredning,
konst, mode, design, hantverk, möten
på scen och mycket, mycket mer.

Solala beskrivs som en vokal powertrio med ett
unikt tonspråk, bländande stämföring och en minst
sagt varierad repertoar ackompanjerad av hemma
snickrade rytminstrument.
PLATS: Tivolihuset, Höganäs

Cay Bond siar om
framtiden och möter
personligheter för att
tala om mode.

ENTRÉ
PLATS: Blå Hallen, Höganäs
ARRANGÖR: Blå Hallen

Fruktsallad!
► 29–31 JULI

► 7–10 JULI

Den stora konstoch antikfesten

Antikviteter. Konst.
Fest. På scen möter
Li Pamp och Marie
Olsson Nylander
spännande gäster.

SOMMARENS

Välkommen till ett försenat
75-årsjubileum sommaren 2022.

Keramikfest

Keramikfest i gamla
Finkeramiska Fabriken.
Li Pamp går loss och
möter bland annat
legenden Ingegerd
Råman på scen.
► 5–7 AUGUSTI

► 15–17 JULI

Inredningsfesten

Extravagans

Hanna Nova möter
arkitekter, inredare och
formgivare på scen.

Det finns inga regler.
Med den extravaganta
Eva Fröling med gäster.

► 2 AUGUSTI 14.00

► 6 AUGUSTI 19.30

Familjekonsert med Hjördis, Dan och Signe Bornemark. Svängig musik för barn och vuxna. Lyssna på
fin stämsång. Var med själva och lär er rörelserna till
Tutti Frutti. Träffa den lilla vetgiriga Bönan. Sjung
om Lingonet med hela sin familj.
PLATS: Tivolihuset, Höganäs

SOMMARMUSIK HIMMELSFÄRDSKYRKAN
FRI ENTRÉ
PLATS: Himmelsfärdsk yrkan,

Höganäs

ARRANGÖR: Höganäs församling.
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En förtrollad afton

Helsingborgs Symfoniorkesterns medverkan i Musik
veckan är en uppskattad tradition och har varit en viktig
del av MiK´s konsertutbud genom dess 75-åriga tillvaro.
Kvällens dirigent är Tobias Ringborg och solister är
Hanna Husahr, sopran och Tobias Westman, tenor.
PLATS: Krapperups musikhall

Barockfantasi, romantik
och nordisk elegans
► 16 JUNI 19.00

Lunds domkyrkoorganist, Robert
Bennesh, ger en konsert på instrumentens drottning och visar upp
orgelns många sidor.
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Sundborns kapell
► 23 JUNI 19.00

Vår egen musiker Nils Henriksson,
Emelie Sundborn på sång och
Jonas Nilsson på kontrabas ger en
somrig jazzkonsert på trädäcket
vid Himlagård.

SOMMARENS EVENEMANG

LÅNA BOKPÅSE FRÅN NATURUM
► HELA SOMMAREN

MAT- OCH SOMMARFESTEN
► 18 JUNI, 15.00–24.00

Upptäck naturen i sommar! Låna hem en
bokpåse med faktaböcker, information om
Kullaberg, naturspel och ett mjukisdjur.
Lånetid 1 vecka.
KOSTNADSFRITT: Bibliotekskort krävs
PLATS: Låna/lämna på Höganäs Bibliotek
ÅLDER: Ungefär 4–10 år
ARRANGÖR: Naturum Kullaberg i sam-

arbete med Kultur- och fritidsförvaltningen

Här sker unik mat- och dryckesförsäljning
från Kullabygdens lokala entreprenörer
samtidigt som en rad stora artister intar
scenområdet. Bland annat gästas vi av
Miriam Bryant, Sabina Ddumba och
Bo Kaspers Orkester. Läs mer på
baksidan av magasinet.
FRI ENTRÉ
PLATS: Höganäs hamnområde
ARRANGÖR: Kultur- och

fritidsförvaltningen

BOKBUSSTURNÉ
SOMMAREN 2022

SOMMARENS

► ONSDAGAR 29 JUNI–10 AUGUSTI

I sommar kommer Höganäs Biblioteks
bokbuss att göra en turné. Varje onsdag med
start 29 juni kommer bokbussen komma till
de tre orterna nedan fylld med böcker för
alla åldrar. Sista onsdagen blir 10 augusti.
PLATS
STAR-SHARP

STAR-SHARP
STAR-SHARP

SOMMARENS EVENEMANG

Lerhamn 13.00–13.45 		
(båtuppläggningsplatsen)
Mölle 14.00–14.45 (hamnen)
Arild 15.00–15.45 (hamnen)

ARRANGÖR: Höganäs Bibliotek

12

SOMMARBOKEN FÖR BARN,
UNGA OCH VUXNA
► 1 JUNI–31 AUGUSTI
ALLA KOMMUNENS BIBLIOTEK

Dags för årets stora läsäventyr!
Läs 5 böcker i sommar och få en bok i
present. Du kan läsa vilka böcker du vill
- faktaböcker, skönlitteratur, ljudböcker
och e-böcker. Fyll i vilka böcker du läst i
sommarbokshäftet och lämna in på något
av våra sex bibliotek.

KULLAHJUL
► 19 APRIL–15 SEPTEMBER

STARTKORT: 100 kr

Med cykel och karta letar du efter kontroller runt
hela Kullabygden. Du kommer också att hitta många
nya pärlor som du aldrig tidigare besökt. Det är hela
40 platser som finns markerade på en sträcka på cirka
15 mil. Glöm inte ta med fikakorgen! Fina priser att
vinna, bland annat en cykel.

FINNS ATT KÖPA HÄR: Höganäs: Noréns

Cykel o Fritid, Höganäs Bokhandel,
ICA- Kvantum Höganäs, Friskis o Svettis,
Bengtssons Optik. Nyhamnsläge: ICA-affären.
Jonstorp: ICA-affären. Viken: Tempo.

CIRKUSSKOLA

KULTURNATTEN

► 5–9 JULI, 9.00–12.00

► 17 SEPTEMBER, 13.00–23.00

Duo Danzeros Cirkusskola lär ut grunderna i
akrobatik, clowneri, enhjulscykling, jonglering
och lindans. För barn 8–13 år.

Save the date! Kulturnatten är Höganäs kommuns
största kulturmanifestation. Du kan vänta dig
kända artister och ett fullspäckat program med
kulturaktiviteter. Programmet släpps cirka en
månad innan kulturnatten.

KOSTNAD: 575 kr.

Anmäl dig via Nortic: www.nortic.se
Anmälan är bindande.
PLATS: Tivolihuset, Höganäs.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen

FRI ENTRÉ
PLATS: På gator och torg i Höganäs.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen
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SOMMARENS EVENEMANG

Sommar på Bibliotekstorget
Välkomna att spela spel, läsa, sola eller varför inte ta en fika.
GATUTEATER PASSAGE 2022

► 27–29 JULI

Andreanne Thiboutot ”Hoopelai” (CA)
► 27 JULI 12.00

Romantisk komedi med snurrande ringar och
massor av charm. Medan Andréanne jonglerar
med sina ringar i svindlande hastighet och
antal vinner hon publikens hjärtan med en
blandning av blyg charm och imponerande
färdigheter. Andréanne Thiboutot är en
cirkusartist från Montreal som bland annat.
har uppträtt med Cirque du Soleil. 30 min.
Gatuteater - Barnteater
► 28 JULI 11.00 OCH 14.00

Barnteater med sommarbetande elever från

SOMMARENS

Eric Ruuth kulturhus. 20 minuter.

Träffa en alldeles riktig Sjöjungfru

Gatuteater
Collectif Primavez ”Playground” (FR)
► 29 JULI 12.00

SOMMARENS EVENEMANG

Möt en sjöjungfru
Vem är du?
Mitt namn är Linda Ågren, lärare och numera författare,
men är mer känd som sjöjungfrun Athiraa. Under mitt
artistnamn ”Mermaid Athiraa” simmar jag på barn
kalas, evenemang, för välgörenhet och även i akvarium
med små hajar och sköldpaddor. Sedan augusti 2021
har även boksigneringar lagts till listan, då min egen
illustrerade barnbok Sjöjungfruns äventyr i Östersjön
kom ut. I boken får du följa med sjöjungfrun på hennes
äventyr där hon tillsammans med en tumlare och
säl stöter på många olika miljöproblem i havet såsom
spöknät, plast och övergödning – i en kamp för att
rädda havet.

fick jag en förkärlek till vatten och hoppade i plurret i
tid och otid, oavsett om det var stranden i Åhus eller
sjöarna i Småland hos farmor. Filmen förstärkte denna
kärlek ytterligare och jag ville vara en del av Ariels
glittriga, magiska undervattensvärld. Sjöjungfrun har
funnits med mig genom hela mitt liv fast i olika faser:
från magiska barndomsteckningar till att bli en stark
och självständig kvinnlig förebild.
Vad händer den 14 juli?
Då kan du ha turen att stöta på något högst sällsynt:
en sjöjungfru som tagit sig upp på torra land, närmare
bestämt Bibliotekstorget i Höganäs! Där sitter hon
i fontänen - för lite vatten måste hon ju ha så hon
inte torkar ut. Hon har kommit upp till land för att
berätta för människorna om allt skräp som finns i
haven, så barnen får gärna plocka lite på torget och
lämna till sjöjungfrun.

Varför just Sjöjungfru?
Jag föddes i oktober 1989, och en månad senare kom
Disney´s den Lilla Sjöjungfrun ut så naturligtvis hade
den stor påverkan på min barndom. Likt min mor

En komisk blandning och absurd föreställning
med Miguels Rubios kinesiska 8-meters
höga stolpe. Playground är en blandning av
kinesisk pole, dans och teater med massor av
humor. 45 min.
FRI ENTRÉ
PLATS: Bibliotekstorget/Nymbergs plats
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen
Popkören Joyvoice
► 27 JUNI 18.00

Kören bjuder på sång och musik, under
ledning Jessica Yngvesson.

► 14 JULI 13.00–15.30

Samla skräp på Bibliotekstorget och
träffa den riktiga sjöjungfrun Athiraa
och lär dig hennes passion för vattnet och
havsbevarande insatser för att skydda havet.
Se intervju Linda Ågren. Dessutom blåser
vi ”jättesåpbubblor” på torget.
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FLER TIPS
på evenemang hittar du på

www.hoganas.se/kalender
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V A D H Ä N D E R F Ö R LU
ED
NA
G RDEO M A R I S O M M A R ?

Vad
händer för
ungdomar
i sommar?

NOMINERINGAR

Känner du någon som har
gjort en god insats för miljön?
Höganäs kommun delar varje år ut ett miljöstipen

biologisk mångfald, åter
användning av saker och byggmaterial, och till förskolor som
arbetar med miljöpedagogik.
Det går bra att nominera alla som
gör något gott för miljön.

dium för att stimulera och uppmärksamma företag,
organisationer och enskilda personer som medverkar
till ett aktivt miljöarbete inom kommunen. Nu är det
återigen dags att skicka in nomineringar till priset.
Stipendiaterna ska vara verksamma inom Höganäs
kommun och ha gjort insatser inom miljöområdet.

Sommaren är här och det finns
en mängd aktiviteter för barn
och unga att ta del av. Vi siktar
alltid på att erbjuda ett brett
utbud av aktiviteter som passar
olika intressen och åldrar.
Utgångspunkten är att det mesta
ska vara gratis. Hoppas att det
finns något just för dig!

Vem tycker du ska få priset i år?

Tidigare år har det varit stor variation på stipendiaterna.
Det har bland annat delats ut till aktörer som arbetar
med miljö- och energieffektivt byggande, främja

Nominera din kandidat senast den
15 augusti via e-tjänsten:

minasidor.hoganas.se/miljostipendium

Dags att nominera årets uppväxlare

i startar sommaren med den drogfria

Veckorna innan skolavslutningen släpper vi årets
sommarlovsprogram – fullspäckat med aktiviteter för
barn, unga och familjer. Precis som tidigare år erbjuder
vi idrotts- och hälsoaktiviteter, cirkusskola och öppnar
upp den kreativa mötesplatsen Bygglekplatsen. Där
kan barn, unga och deras vuxna snickra och skapa egna
grejer. En av förra årets favoritaktiviteter kommer i
repris: Expertpanelen testar sommarens godaste glassar.

skolavslutningsfestivalen Summerkick, som
vänder sig till ungdomar från årskurs 7 upp
till årskurs 2 på gymnasiet. Höganäs Sportcenter står redo för dig och dina kompisar med massor
av aktiviteter och kul upptåg. Det kommer att bli
poolbio i simhallen, bumbersoccer, hinderbana, gratis
bowling. Och så årets nyhet: vattenrollers - ett slags
hamsterhjul i vattnet.

Spana också in alla roliga aktiviteter som ER Ung
ordnar – det blir utflykt till nöjesfält, en kick- och skejt
tävling på skejtparken, pyssel, padel och mycket mer.

SUMMERKICK

Vi tar hjälp av superduktiga sommarjobbare som
aktivitetsledare. De sätter till exempel upp den årliga
sommarteatern – en föreställning du inte får missa.
Dessutom har vi ett fint samarbete med föreningar
och företag som också bidrar med aktiviteter till
sommarlovsprogrammet. Några smakprov är Mölle
Golf and Tennis Camp och sommar
kurs i drejning och skulpturkurs
på Keramiskt center. Sommarlovs
programmet hittar du här:

► 15 JUNI 20.00–02.00

Succén är tillbaka! Välkomna till den stora
skolavslutningsfestivalen 2022. Vi fyller
Höganäs Sportcenter med aktiviteter, konserter
och gemenskap. OBS! Drogfritt, alla blåser.
FRI ENTRÉ
PLATS: Höganäs Sportcenter
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen

Höganäs kommun uppmärksammar anställda som gör insatser utöver
det vanliga med priset "Å rets uppväxlare". Var med och nominera
någon som du tycker förtjänar att belönas lite extra.
Vem som helst kan nominera anställda till priset.
Priset delas ut till en person eller en grupp inom
kommunen som gjort något utöver det vanliga och
skapat ett ökat värde för invånare, besökare eller
företagare. En person eller ett arbetslag som har vågat
växla upp och bidrar så att Höganäs som kommun
ligger i framkant.

görande och det fanns en
arbetsbeskrivning i kiosken
som hette ”En dag på Berthas”
där alla kunna läsa hur allt
fungerar i kiosken när man
kom dit, säger Helena.
Nu letar vi efter nya upp
växlare och du kan vara med
och nominera. Vem tycker
du ska få priset i år?

Förra året var det Helena Håkansson från daglig
verksamhet som tog hem förstaplatsen. Priset fick hon
för det fantastiska jobb som hon lagt ner för att få
alla höganäsares favoritglasskiosk, Berthas, att kunna
drivas under sommaren.
– Det var väldigt roligt och överraskande att vinna. Jag
visste inte att jag var nominerad så det kom som en stor
glad överraskning. Jag kan absolut inte ta åt mig all ära
kring allt arbete med Berthas. Vi är många som arbetar
för att det ska bli bra. Jag arbetade mycket med tydlig

Nominera via e-tjänsten "Årets uppväxlare 2022"
på minasidor.hoganas.se

www.hoganas.se/lov
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Förra året gick förstapriset
till Helena Håkansson från
daglig verksamhet.
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VÅRA BÄSTA SMULTRONSTÄLLEN

STRAWBERRY

Våra bästa
smultronställen

VÅRA BÄSTA SMULTRONSTÄLLEN

STRAWBERRY

Grustennisbanan i Höganäs

Vi har alla våra egna gömda pärlor som har
en alldeles speciell plats i hjärtat. Här träffar vi
nio personer med anknytning till Höganäs som
tar med dig till sitt smultronställe.

STRAWBERRY

Lerhamn

Ola Selmén
PROGRAMLEDARE SVT OCH SVERIGES RADIO

Vilket är ditt smultronställe
i Kullabygden?
– Grustennisbanan i Kaptenens trädgård.

K Felix G Åhrberg
VINMAKARE, BRÄCKE

Vilket är ditt smultronställe i Kullabygden?
– Lerhamn. En liten by inte långt från vingården.
Varför just detta ställe?
– Jag brukar smyga ner efter jobbet nån gång i veckan och ta ett
dopp bland tång och krabba, året runt. Tvättar kropp och själ.
18

Varför just detta ställe?
– Egentligen vill jag svara vår egen trädgård,
men annars tar jag grustennisbanan i dungen i
Kaptenens trädgård i Höganäs Downtown! Vilken
magisk plats! Där vill man ju ha en DC-kvartsfinal
inom en snar framtid.
19

VÅRA BÄSTA SMULTRONSTÄLLEN

STRAWBERRY

VÅRA BÄSTA SMULTRONSTÄLLEN

STRAWBERRY

Tallbacken

Salthallarna

Marie Olsson Nylander

Daniel Lemma
SÅNGARE / LÅTSKRIVARE

INREDNINGSDESIGNER

Vilket är ditt smultronställe
i Kullabygden?
– Tallbacken i Strandbaden.

Vilket är ditt smultronställe
i Kullabygden?
– Salthallarna ("Saltis").

Varför just detta ställe?
– För mig är det en magisk plats. Jag lekte
mycket här som liten. Här lekte vi röd- och vita
rosen, hade sporttävlingar och nyponkrig. Fina
minnen! Det ser nog inte riktigt likadant ut nu,
skogen var nog lite tätare här på den tiden.

Varför just detta ställe?
– Äntligen har vi fått en härlig plats att mötas på.
Riktigt bra bröd, ännu bättre pizza och en
restaurang som fyller upp. Något som jag har saknat
i vår by. Butikerna har ett riktigt bra utbud som är
mer intressant än det du hittar i vårt närområde.
20
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VÅRA BÄSTA SMULTRONSTÄLLEN

STRAWBERRY

VÅRA BÄSTA SMULTRONSTÄLLEN

STRAWBERRY

Strandsträckan mellan
Strandbaden och
Nyhamnsläge

STRAWBERRY

Kullaleden

Dambadet i Mölle

Anneli Sjöborg

Malin Heimdahl

KULTUR- OCH FRITIDSCHEF

BARNMORSKA OCH YOGAINSTRUKTÖR

Vilket är ditt smultronställe i Kullabygden?
– Strandsträckan mellan Strandbaden och Nyhamnsläge.
Varför just detta ställe?
– Vi är nyinflyttade i Höganäs och är helt betagna av naturen runt
Kullabygden. Här finns så många pärlor och än har vi så mycket att
upptäcka och utforska. Ska jag välja en plats blir det ändå den här
strandsträckan. Vi bor i Strandbaden så bara att gå ned hit till havet
och den vackra strandheden på 5 minuter känns overkligt och magiskt,
oavsett årstid. Bad, picknick, promenad, löptur eller bara att sitta här
och titta. Ibland möts man av leende Höganäsbor som glatt hejar, och
ibland är man helt själv. Jag får nypa mig i armen att jag får bo här.
22

Eva Dahlberg
HOTELLDIREKTÖR

Vilket är ditt smultronställe
i Kullabygden?
– Dambadet i Mölle
Varför just detta ställe?
– Det är den mest fridfulla
platsen där man kan slappna av
till hundra procent och bara
vara sig själv.

Vilket är ditt smultronställe
i Kullabygden?
– Kullaleden (Farhult på bilden).
Varför just detta ställe?
– När jag går i pension ska jag göra en dröm
semester – eller rättare sagt drömpromenad. Jag
ska gå hela Kullaleden på ett bräde. Bo på våra
hotell, äta lokalt, handla i gårdsbutiker och njuta
av alla upplevelser längs den 70 km långa leden.
Leden erbjuder fälad, grottor, skog, klippor och
massor av spännande bad. För dig som är nyfiken,
kika in på kullaleden.se
23

VÅRA BÄSTA SMULTRONSTÄLLEN

STRAWBERRY

VÅRA BÄSTA SMULTRONSTÄLLEN

Lars Scotte

Natursköna vägar

STRAWBERRY

RÄDDNINGSCHEF

Josefinelust

Vilket är ditt smultronställe
i Kullabygden?
– Natursköna vägar.
Varför just detta ställe?
– Att välja ett smultronställe i vår kommun går
inte, för vi har så många. Men att gränsla hojen
en solig dag för att köra på en slingrig naturskön
väg i Kullabygden, med ett stopp i någon av våra
hamnar för en glass och kanske ett dopp, tillhör
mina favoriter.

Mikael Blixt
KLÄTTRINGSINSTRUKTÖR

Vilket är ditt smultronställe
i Kullabygden?
– Josefinelust.
Varför just detta ställe?
– En fantastisk naturupplevelse kombinerat med
möjlighet till många typer av aktiviteter så som
grottvandring, klättring, dykning, djurliv och bad.

24
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KOMMUNALA BADPLATSER

BADPLATSSERVICE
Rensning av tång
Det är alltså många delar som ska klaffa för att bad
platserna ska kännas fina. En återkommande, och
ganska komplicerad fråga, är den som handlar om
rensning av tång. Runt Höganäs är havet både artrikt
och grunt. Dessutom finns det gott om stora tång
bälten och detta i kombination med västliga vindar
gör att mycket tång blåser upp på stränderna.

Det är något visst med
sommaren i Kullabygden.
Salta bad, lena stränder och
bergets skugga lockar många.
Badplatserna som sköts av
Höganäs kommun ska präglas
av lite extra fin service.

– Det är i sig någonting positivt, det betyder att kust
havet är friskt. Tången är en barnkammare för många
olika fiskarter, säger kommunekolog Richard Åkesson.

Att Höganäs är en badkommun har nog inte

undgått någon. I tätorten och byarna finns det
totalt 12 kommunala badplatser. Fem av dessa har
prioriterad skötsel och tre är tillgänglighetsanpassade.
Dessutom är det fritt fram att bada med hund på
många platser där det inte är kommunal badplats.

Stränderna omfattas av strandskydd. Tångrensning är
därför ett undantag från regelverket och kommunen
genomför varje år ett samråd med den som är tillsyns
ansvarig för att möjliggöra rensning av vissa områden.
Samtidigt är det viktigt att en del av tången får ligga kvar.

Service på kommunala badplatser
Varje badplats som sköts av kommunen ska erbjuda en
viss nivå av service.
– Det viktiga är att våra besökare ska kunna komma
till platsen och parkera, att det finns en toalett och
är rent och snyggt. Det ska finnas soptunnor för alla
att slänga sitt skräp i, istället för att det lämnas kvar
på stranden. Vissa badplatser har även dricksvatten,
en bänk att byta om vid eller dusch för att duscha av
sig saltet. De allra flesta har någon typ av lekplats.
Vårt mål är alltid att besökarna ska vara nöjda med
servicen när de lämnar badplatsen, säger parkingenjör
Magnus Svederberg.

– Den tång som inte rensas bort har en ekologisk funktion som sandbindare och barnkammare för insekter,
vilket uppskattas av fågellivet. Flera strandväxter lever
också i tångdriften, som mållor, vilka producerar enorma
mängden frön som även de äts av fåglar. Samtidigt
finns det ingenting som säger att en besökare inte får
lov att rensa bort en gång ner till vattnet på egen hand,
om man till exempel har en plats man gärna badar på
men där vi inte har tångrensning, säger Richard.

ANGLES-DOWN
Den tång som inte rensas bort
har en ekologisk funktion
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INFORMATION FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN

SÄKERT I SOMMAR
Det är en underbar tid med sol och värme och många uteaktiviteter,
samtidigt är det denna tid som det sker flest olyckor.
Håll koll på brandrisken
Ta reda på brandrisken och om det råder eldnings
förbud. Det kan du enkelt göra via appen från MSB*:
"Brandrisk ute". Appen hjälper dig att hålla koll
på brandrisken i skog och mark. Med hjälp av
positioneringsfunktionen i din mobil får du prognos
för aktuell och kommande brandrisk. Det är alltid
eldningsförbud vid brandriskprognos 4 och 5 samt
vid 5E är det även grillförbud i kommunens
iordningsställda grillplatser.

Det finns många bad runt om i kommunen men

endast ett med bevakning. På Kvickbadet mitt i centrum
kommer det att finnas en havslivräddare och strand
värdar under vecka 24-32. Dessa är till för er säkerhet
och ska vara behjälpliga för enklare omplåstring men
också för att kunna ingripa och larma vid allvarligare
händelser. Oavsett var du badar så bör du bada
tillsammans med någon. Håll koll på varandra
och ha uppsikt över dina barn, dyk aldrig på okänt
vatten, simma längs stranden, kolla var det finns
livräddningsutrustning och ropa endast på hjälp om
du är i nöd.
Var försiktig vid klippbad
och använd flytväst
Njut gärna av Kullaberg med klippbad och alla
dess leder men var försiktig vid branter och
rullsten, varje år sker det olyckor som kunde
förhindrats om man varit mer försiktig. Skall du
ut på havet så använd flytväst. Det går att låna
flytvästar på räddningstjänsten vid behov.

Via appen Brandrisk
ute kan du få brandrisk
prognosen för den plats där
du befinner dig.

Grilla på en säker plats
Var försiktig när du grillar. När det är torrt
kan det lätt börja brinna i gräs och buskar.
Grilla på en säker och tillåten plats. Höganäs
kommun har ungefär 20 grillplatser runt
om i kommunen, sök ”grillplatser” på
www.höganäs.se. Se till att underlaget
är plant där du grillar och med bra
avstånd till annat brännbart. Ta aldrig
in grill i hus eller tält och ha gärna
vatten och kraftig handske tillhands.
Spruta inte tändvätska på öppen eld
eller glöd och släng inte varm aska i
soptunna. Vid gasolanvändning ska
gasolflaskan placeras så att du enkelt
kan stänga flaskans ventil.

Brandriskprognos hittar du även här:

www.rsnv.se/brandriskprognos

*MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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HÖGANÄS NYA MÖTESPLATS

HÖGANÄS NYA MÖTESPLATS

”

Juni, Barbara och Koma

SALTHALLARNA

HÖGANÄS
NYA
MÖTESPLATS
Inne i den före detta keramikfabriken sprudlar det
av kreativitet och skaparglädje. I påskas öppnade
Salthallarna, tidigare "Magasin 36", med nytt
namn och flera nya, spännande butikskoncept som
kompletterar de verksamheter som redan finns på
området. Salthallarna är Höganäs nya mötesplats
för inspiration, kreativa människor och goda
smaker där den gemensamma nämnaren är
”det oväntade”. Här berättar några av verksam
heterna vad besökare kan uppleva hos dem och
varför de har valt Höganäs som sin kreativa plats.

Höganäs är punkrock, ett vilda
västern i positiv bemärkelse.
Här får man sticka ut och göra
lite som man vill.

Alex Sehlstedt benämner sig själv som "flumskallen i
restaurangtrion", den kreativa som sätter matkonceptet.
Alex menar att han och de andra delägarna Christian
Backe och Nebo Pavicevic kompletterar varandra riktigt
bra. De har länge velat göra något tillsammans och när
frågan kom upp om de ville driva café, saluhall eller
restaurang var svaret självklart. De ville driva alltihop.
På hantverksbageriet Juni erbjuds god frukost och fika
och möjlighet att köpa med nybakade surdegsbaguetter
hem. Här finns också en butik där oväntade produkter
som kaffemaskiner och fiskedrag står sida vid sida.
Restaurang Barbara är flaggskeppet på Salthallarna

och där är elden i fokus som knyter an till keramik
bygden och de stora brännugnarna som finns i restau
rangerna. Över ett stort eldbord grillas skaldjur, kött
och grönsaker på hög värme.

Koma är den mer avslappnade restaurangen med ett

levande och föränderligt koncept som i år levererar
smårätter med smaker från Asien.

– Vi vill vara med och bidra till att Salthallarna blir en
destination året runt, både för höganäsare och besökare,
och Höganäs är helt klart den rätta platsen för oss.
Höganäs är punkrock, ett vilda västern i positiv bemärk
else. Här får man sticka ut och göra lite som man vill
utan att någon höjer på ögonbrynen säger Alex Sehlstedt.

HepCat Store
HepCat Store är en livsstilsbutik som erbjuder allt från
kvalitetsdenim, work- och street wear till camping
utrustning, skor och accessoarer. I butiken finns ett
stort sortiment från ett 80-tal olika märken och
däribland det egna märket HepCat.
– Detta är inga finkläder man tar på sig för att gå på fest,
det är kläder att ta på sig när man går ner till havet eller
skogen och tänder en brasa, säger Christoffer Trassel som
är butiksansvarig på HepCat store i Höganäs.
HepCat Store startade med en butik i Lund och har
haft en återkommande pop up på Magasin 36, och
har numera en helårsöppen butik på Salthallarna.
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HÖGANÄS NYA MÖTESPLATS

Blommor enligt Sara

HÖGANÄS NYA MÖTESPLATS

Sara tycker att Höganäs är en fantastisk plats med
många kreativa entreprenörer som hittar på roliga
idéer, och för henne är det helt rätt miljö att vistas i.

Sara Holm jobbade tidigare på Höganäs Saluhall
och fick upp intresset för växter då hon började jobba
med deras blommor. Hon åkte på inköpsresor till
grannlandet Danmark och blev fascinerad av framför
allt udda växter som ligger henne varmt om hjärtat.
Blomsterintresset började med en liten blomsterbar
i ett hörn av saluhallen och har sedan vuxit. Nu har
hennes butik Blommor enligt Sara en självklar plats
i Salthallarnas lokaler. I butiken finns krukor, vaser,
inredningsdetaljer och vackra blommor, gärna de lite
mer udda sorterna som oftast inte finns i andra butiker.

Verkstan
Verkstan är en livsstilsbutik som har ett sortiment
med allt från inredning och kläder till himmelskt
god lakrits. Med konceptet The social life vill ägarna
inspirera till ett socialt liv med familj och vänner,
både till vardag och fest.

– Jag har en favoritleverantör utanför Köpenhamn
som är en stor inspiration. Många vill veta vem han är
och var de hittar honom, men det är min lilla hemlighet,
säger Sara Holm med glimten i ögat.

– När vi tar in nya produkter brukar vi ställa oss
frågan "must have" eller "need to have". Om svaret
är "must have" då är det ett nej, "need to have" ett
ja, säger Magdalena Björnsdotter som är en av fem
delägare. Delägarna har tillsammans stor erfarenhet
inom detaljhandel, inredning, marknadsföring och
varumärkesarbete. De hade länge pratat om att samla
sina krafter och starta något tillsammans. Resultatet
blev livsstilsbutiken Verkstan som öppnade 2019 mitt
i centrala Ljugarn. Butiken låg i en gammal bilverkstad
där de behöll den ruffiga känslan, vilket inspirerade till
namnet Verkstan. Idag har de fem butiker på Gotland
och i Åre och sedan i påskas finns den femte i Höganäs.

Sara tycker att Höganäs är en fantastisk plats med
många kreativa entreprenörer som hittar på roliga
idéer, och för henne är det helt rätt miljö att vistas i.

BadAss ceramics
BadAss ceramics är ett designföretag som skapar det
annorlunda. På bara några år har de gått från en liten
ateljé i källaren hos grundaren Lotta Åkesson Persson,
till att bli ett internationellt design- och livsstils
varumärke som producerar tusentals kreationer i
månaden. Tidigare sålde de framför allt till hotell och
restauranger i Sverige och utomlands, men nu kan
även höganäsarna och Kullabygdens besökare köpa
med sig keramiken hem, då de flyttat produktion och
även öppnat upp en butik i Salthallarnas lokaler.

– Redan för tio år sedan när jag besökte Magasin 36
för första gången väcktes en dröm om att en dag driva
något i den härliga atmosfären som lokalerna andas.
När möjligheten äntligen uppstod så var det självklart
för oss att tacka ja, säger Magdalena Björnsdotter.

– Vi kommer även ha olika event med duktiga kockar
och florister som bjuder på en show och visar upp hur
man kan använda sig av våra kreationer på ett roligt
sätt, säger Savannah Ferrara, marknadsansvarig på
BadAss ceramics.

produkter och varumärken som passar in i BadAss
ceramics koncept, det kan vara allt från glasögon
till inredning.

Från butiken kan kunderna titta in i produktionen
för att få en skymt av det gedigna arbete som ligger
bakom varje keramikföremål. Med tiden kommer
sortimentet utvecklas till att även innehålla andra

– Vi är jätteglada att kunna utveckla vår verksamhet
i Sveriges keramikmecka och på en sådan fantastisk
plats med så många kreativa människor som Salt
hallarna, avslutar Savannah Ferrara.
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På Salthallarna hittar du dessa verksamheter:
Barbara, Juni, Koma, Höganäs Bryggeri, Garage Bar, Kullabygdens Vanilj & choklad, Miss
Crickets, Galleri Kroken, Yebo Design, Josephine Wirén Interior Vintage & modern, Höganäs
Saltglaserat, Verkstan, Blommor enligt Sara, Studio 36, BadAss Ceramics, Little Loud, HepCat.
Och så finns här många kontor för kreativa själar.
Det finns dessutom många restauranger och butiker att upptäcka på hela Kullahalvön.
På visithoganas.se hittar du all information,
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KONSTEVENEMANG - ÖPPNA ATELJÉER

KONSTEVENEMANG - ÖPPNA ATELJÉER

ÖPPNA ATELJÉER
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► 15–19 OCH 22–24 JULI, KLOCKAN 14.00–19.00

Ett konstevenemang lite utöver det vanliga. På våra två halvöar Kulla- och Bjärehalvön
och Ängelholmstrakten däremellan, kan du uppleva konst i alla dess former. Ett trettio
tal konstnärer bjuder in till besök och det kan bli många överraskningar. Ta med fikakorg
eller pausa på något trevligt ställe på vägen i vårt underbara landskap!
Det kommer att finnas allt från klassiskt måleri till nutida skulptur, installationer och
performance. Vem vet? Kanske möter du en kabarédrottning, får testa lera eller någon
annan teknik. Vi hoppas att kunna inspirera till lust och egna idéer och tankar.
Så här säger några av utställarna:
Christel A Jönsson
Varför arrangerar du det här
konstprojektet?

– Jag brukar vara i Italien hela somrarna
och blev strandsatt hemma i och med
pandemin. Med Toscana som före
bild insåg jag plötsligt hur mycket mer
konstutbud det skulle kunna finnas i
den här trakten under sommarhalvåret.
Vi har en mycket konstnärstät
trakt men väldigt få möjligheter
för konstnärerna att ställa ut. Flera
konstnärer ställer aldrig ut här utan
hänvisas till de större städerna.
Därför behövs det fler plattformar.
Vad hoppas du uppnå?

– Vi behöver alla en mental nystart.
Här kan konst bidra. Att vi gemensamt når ut till många turister som
finns i området under sommaren. I
och med pandemin har hemestrandet ökat. Sedan vill jag nå en yngre
publik, och generera en utveckling,
inom konsten i området. Sist men
kanske viktigast vill jag skapa möten
mellan konstnärer vilket jag tror
genererar nya konstnärliga idéer.
Hur mår konsten och
konstnärerna i Kullabygden?

Skulle vilja säga att den lokala konsten
är relativt osynlig. I Höganäs lyfts

gärna keramiken, med all rätt, fram
men idag finns det faktiskt fler yrkesverksamma konstnärer på en bra nivå
än det finns keramiker i kommunen.
Varför inte låta även konsten komma
in som något att vara stolt över i
Höganäs kommun. Jag tror också
konstnärer i stort är trötta på att in
ordna sig under olika maktstrukturer
och tar efter pandemin saken i egna
händer så som vi gör med Öppna ateljéer.

driver sitt konstnärliga arbete utifrån
egna idéer, är en god kvalitetsstämpel.
Det rika nätverk av konstnärer som
finns i Kullabygden skapar dessutom
ett kunskapsutbyte mellan såväl
konstnärer som publik på ett särskilt
gynnsamt vis.

Martin Severinsson

– Det ska bli kul att träffa människor
på ett annat sätt än under en vanlig
utställning. Jag kommer att visa min
installation Dagboken. Det ska bli
spännande att se den upphängd i min
egen ateljé som är något helt annat än
en utställningshall.

Varför medverkar du i projektet?

– Jag tror att vi kan skapa goda möten
för publiken med konsten genom
samtal med konstnärerna själva och
otvungna möten i konstnärernas ateljéer.
Att vi under Öppna ateljéer bjuder på
ett extra fokus på processer gör att
publiken kan få insikt i vad det kan
innebära att vara konstnär och sam
tidigt lära sig en del kring hur konst
kan bli till. Det är alldeles speciellt!
Hur mår konsten och konstnärerna
i Kullabygden?

– Konsten mår generellt mycket bra!
Flera konstnärer arbetar undersökande
och många har en gedigen och lång
erfarenhet av konstnärlig praktik.
Att flertalet konstnärer är mycket
välutbildade inom sitt område och
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Kiwa Saito
Vad förväntar du dig av
Öppna ateljéer?

Hur mår konsten och konstnärerna
i Kullabygden?

– Konstnärerna i Höganäs kämpar
på och är jätteduktiga. Själv är jag
mycket tacksam för att jag genom
Höganäs kommun fått ställa ut
mitt broderi utomhus som under
Artcaching. För mig var det mycket
spännande och inspirerande och
hoppas på mer sådant i framtiden.
Mer information samt platser:
www.oppnaateljeer.se

Medverkande konstnärer i Höganäs kommun
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Shahla Friberg – Glas, skulptur
Rita Winde – Installation, måleri
Kiwa Saito – Textil
Yayoi Kiyota Malm – Keramik
Jennifer Rahfeldt – Glas
Malin Svensdotter Eriksson – Textil

7. Dalia Lopez Madrona – Bokbinderi och Artists’ Books
8. Martin Severinson – Måleri, teckning
9. Karin Frenesson – Installation
10. Jockum Klenell – Foto
11. Christel A Jönsson – Måleri, installation
12. Ida Bentinger (hos Gunilla Thelin) – Måleri, installation
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OM HÖGANÄSLÅTEN

SOMMARJOBB - HÖGANÄS KOMMUN

"Det absolut bästa med jobbet var att
vara ute i sommarvärmen och träffa
turister som åkt långt för att uppleva
den miljön som vi lever i dagligen"

Sommar
jobb
för skolungdomar i
Höganäs kommun

Ä

Vi möter André Rehnström som har skrivit låten "Höganäs"

Årets sommarplåga?
Hej André! Hur har det gått med låten du
lanserade i maj? Blir det en sommarplåga?

Det ryktas att det finns byar i Kullabygden
som också funderar på egna låtar nu?

Ja det tror jag absolut! En galet lokal sådan dessutom!
Mottagandet från lyssnare har varit fantastiskt och
långt över förväntan på alla sätt. Några har hört av
sig och sagt att de ”spelat sönder låten fullständigt”,
fast på ett positivt sätt då. Två familjer har sagt att
de nu på riktigt blivit sugna på att flytta hit efter att
de lyssnat på den.

Haha, ja några hörde faktiskt av sig och ville att jag
skulle skriva om Svanshall, Rekekroken och Jonstorp.
Det är klart att uppståndelsen kring låten gett mer
smak och jag har faktiskt börjat rota lite bland mina
gamla låtskatter.

Låten "Höganäs" finns att lyssna på på
Spotify och musikvideon finns på YouTube ›
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Foto: Pontus Ekeroth

Vad ser du mest fram emot i sommar?

Att få framföra låten live på mat- och sommarfesten
inför en större publik. Det kommer
vara riktigt häftigt!

Vad innebar jobbet som turistvärd?

– Jag jobbade med Höganäs kommuns mobila Info
point. Detta innebar att vi åkte till olika turisttäta
områden och pratade med turister och marknadsförde
Höganäs kommun och dess näringsliv.

Möjligheterna är stora att du stöter på våra sommar
jobbare i Höganäs i sommar. Kommunens förvaltningar erbjuder jobb inom vård, förskola/fritids,
naturskötsel, som strandvärdar vid Kvickbadet, som
turistguider, på biblioteket och med olika aktiviteter
för barn, unga och äldre.

Jag hoppas att den som lyssnar ska känna stolthet för
Kullabygden och tacksamhet för att vi bor på en så
grymt vacker plats.

Låten kom faktiskt till i efterhand men handlar om
den resan vi gjorde när vi flyttade hit för 8 år sedan.
Vi hade letat hus ett tag, främst runt Helsingborg,
men inte hittat något objekt som passade. Sen dök
drömhuset upp utanför Viken och vi lyckades lägga
vantarna på det. Jag är uppväxt i Mölle och har alltid
tyckt att Kullabygden varit något extra. Min sambo
var inte speciellt svårövertalad.

Johanna Bergman jobbade som turistvärd under
tre veckor 2020, vilket ledde till att hon fick jobb på
näringslivsavdelningen som destinationssäljare under
sommaren 2021. Idag läser hon till civilingenjör
inom arkitektur.

– Detta är en bra möjlighet för Höganäs kommun att ge
våra unga en inblick i olika yrkesområden inom en kommunal verksamhet och bidra till att ge service åt våra
invånare och till de som besöker Höganäs, säger Marie
Tidedal, ansvarig för de kommunala sommarjobben.

Vad vill du att de som lyssnar ska känna?

Du skrev låten som en sorts övertalning till
din fru. Hur gick det till?

ven i år erbjuder Höganäs kommun sommarjobb i tre veckor till 200 ungdomar som går i
nian upp till tvåan på gymnasiet.

Vad var det bästa med jobbet?

– Det absolut bästa med jobbet var att vara ute i
sommarvärmen och träffa turister som åkt långt för
att uppleva den miljön som vi lever i dagligen.

Nytt för i år är att vi också erbjuder möjligheten att gå
ett sommarlovsentreprenörsprogram; Forza summer
Höganäs som sommarjobb, där fokus ligger på att
bygga upp ungdomarnas självledarskap och entre
prenöriella egenskaper.

Vilka erfarenheter fick du med dig?

– Genom att marknadsföra kommunen fick jag upp
ögonen för nya platser och aktiviteter som jag inte
visste fanns i Höganäs kommun.
Och slutligen kan du rekommendera ett
sommarjobb kanske till nästa år?

– För att kunna erbjuda inblick i fler olika branscher
har det också tagits beslut på att låta företag vara med
och bidra med platser till våra ungdomar. Många
ungdomar har nu under pandemin inte kunnat ha
någon PRAO så detta är ett bra tillskott säger Marie.

– Jag rekommenderar starkt detta jobb till ungdomar
som gillar att vara utomhus, prata med människor och
lära sig om kommunens näringsliv.
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STORGATAN

STORGATAN

Från genomfartsgata till

inbjudande stadskärna

Foto från Storgatan i oktober 2019.

Ombyggnationen av Storgatan är klar. Foto taget i maj 2022.

Ombyggnaden av Storgatan har
nästan blivit ett självklart inslag
i Höganäs stadsmiljö de senaste
åren. Men i maj 2022 var det
äntligen dags för besiktning
av tredje och sista etappen.
Nu breder Höganäs egen röda
matta ut sig från Triangelplatsen
ända ner till Kvickbadet. Ett
ansiktslyft som heter duga.
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F

ör tre år sedan startades den första etappen
i ombyggnaden av Storgatan. Med det satte
byggfasen i gång, men själva projektet
hade redan varit i gång ända sedan 2013.
Planeringsfasen var lång, vilket behövdes eftersom
målet var högt: Att den historiska gatan som sträcker
sig rakt igenom tätorten skulle förvandlas från genom
fartsgata till en levande stadskärna med aktiva
mötesplatser, fler upplevelser, bättre trafiksäkerhet
och ökad tillgänglighet för alla.
Projektet har från start haft ett uttalat fokus på
god kommunikation mellan kommunen, fastighets
ägarna, handlarna och boende längs gatan.
– Under hela byggtiden har vi haft välbesökta drop
in-träffar, affischerat och gjort direktutskick till
berörda invånare. Det har varit ett roligt arbete och
vi har haft en bra dialog med alla inblandade, säger
näringslivsutvecklare Johan Bringle som har varit
kommunikationsansvarig för projektet.

Innan ombyggnaden var Storgatan en ganska grå
historia. Grå asfalt, grå gatsten, få grönskande planterings
ytor och en hel del stora och skymmande träd – som
dessutom inte mådde särskilt bra i den stränga stads
miljön. Numera leds besökaren istället genom stads
kärnan av varmare färger, fler planteringsytor och en
bredare gata som bitvis ger gång- och cykeltrafikanter
företräde i trafiken.

är handelsplatsutvecklare och en del av gruppen som
planerar evenemanget.

– Arbetet har flutit på bra och vi har till stor del kunnat
hålla tidplanen genom hela projektet. Vi har mött många
positiva människor under projektets gång och sam
arbetet mellan entreprenören NCC, näringsidkarna och
invånarna har verkligen funkat fint, säger Jacob von Post,
samhällsbyggnadschef i Höganäs kommun.

Euronäsdagens program
Euronäsdagen och invigningen av Storgatan blir den
27 augusti klockan 10.00-15.00. Under dagen erbjuds
besökarna musik, mat, underhållning samt möjlighet att
köpa Euronäs till 10 procents rabatt. Det blir även roliga
överraskningar för barnen och långbord för att fira
invigningen. Håll utkik i evenemangskalendern på
www.hoganas.se och på kommunens officiella Facebook
konto: Där kommer ett detaljerat program presenteras
när dagen närmar sig.

– Vi slår ihop invigningen av Storgatan med Euronäsdagen
som traditionsenligt ligger i slutet av augusti. Arbets
gruppen har som mål att visa på Storgatans funktioner
och skapa en härlig fest med fokus på både underhållning,
Euronäs, att visa upp våra duktiga företagare och att ha
något som lockar olika åldrar, säger Minna.

Invigning av Storgatan på Euronäsdagen
I samband med Euronäsdagen i augusti är det dags
för invigning av den nya Storgatan. Minna Thörnqvist
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BESÖKSSERVICE - KVICKBADET

GÖR EN
GOD INSATS
De senaste åren har det skett en attitydförändring

Pop up vid Kvick

Det är en utveckling i rätt riktning för turism
generellt, men också något som passar bra in i det
hållbarhetsarbete som kommunen bedriver. För att
möta och uppmuntra denna attitydförändring ska det
finnas möjligheter för besökare även i Kullabygden
att bidra till platsen och känna att de kan göra positiva
klimatavtryck när de är här. Därför har kommunen

Låna sport
utrustning
gratis

Det kan väl knappast ha undgått någon att

Låna en kajak gratis och
samla skräp runt kusten

tillsammans med Höganäs hamn, Höganäs Sportbank
och NGO-nätverket Greenkayak gjort det möjligt
för besökare att låna en kajak gratis, för de som vill
göra en miljöinsats samtidigt som de upplever
Kullabygden från vattnet. Det kommer att finnas
en specialbyggd kajak vid Kvickbadet i sommar för
skräpplockning. I utbyte mot att man plockar skräp
under sin kajaktur och sedan väger det man samlat
in så får man låna kajaken gratis. Hittills har detta
initiativet bidragit till att över 60 ton skräp har plockats
upp från haven runt om i världen, och nu är alltså
Höganäs en del av detta. Kajaken kommer att gå att
låna från Pop-up besöksservicen på Kvickbadet, där det
också kommer att finnas andra spännande saker att
låna från Höganäs Sportbank.

hos människor. Fler och fler blir medvetna om sitt
klimatavtryck och försöker agera mer hållbart på
sin semester. Idag vill man uppleva nya platser med
respekt för både klimatet och lokalbefolkningen. Det
har blivit status att bry sig och det finns en vilja att
bidra positivt till de platser man besöker.

BESÖKSSERVICE - KVICKBADET

Kvickbadet har blivit en mycket uppskattad plats
för såväl lokalbor som turister. Under sommar
månaderna sker här extra mycket aktiviteter och i
år finns det flera spännande nyheter. En av dessa
är kommunens satsning på en ny besöksservice,
en pop-up husbil.

Vi vill inspirera
till att upptäcka
nya besöksmål

Målet är att skapa
en inbjudande plats
där det erbjuds lätt
tillgänglig service,
personliga tips och
där besökare kan få
svar på sina frågor.
► VECKA 26–31, 11.00–16.00

– Vi vill synliggöra kommunen och guida besökare
till att åka till alla de fantastiska platser som finns
i vår kommun. Vi vill inspirera till att upptäcka
nya besöksmål. Inte bara de mest givna. Många
stannar gärna längre när de upptäcker hur mycket
Kullabygden har att erbjuda”, säger Josefine Marklund, näringslivsutvecklare inom kommunen.

Sportbanken kommer att erbjuda gratis utlåning av
sport- och lekutrustning som passar en sommardag.
PLATS: Kvickbadet, Höganäs
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen

INFORMATION FRÅN TEKNIK OCH FASTIGHET

Var rädd om vårt vatten
Så här fyller och tömmer du din pool

Under sommaren används det ofta
mycket vatten. Visste du att en vattenspridare gör av med 150 liter vatten på
20 minuter? Försök att tänka hållbart
när du använder vatten i sommar.
Det är viktigt att vi tillsammans hjälps
åt att spara på vårt vatten.

Om du ska fylla din pool är det bäst om du gör det
under natten då belastningen på vattennätet är lägre.
Lägg slangen så att slangmynningen ligger ovanför
vattenytan. Anledningen är att det annars kan bli baksug och att det kommer in bakterier i vattenledningarna.
Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara
energi och tänk på att täcka över poolen när den inte
används, för att minska avdunstning.

Det blir extra ansträngt när många vattnar sina gräs-

Vatten är ett livsmedel och det vill vi vara rädda om.
När du ska tömma din pool ska vattnet ledas ut över
en gräsyta eller liknande och inte till en gatubrunn.
Det är viktigt att man släpper ut lite i taget så att
vattnet hinner sjunka undan.

mattor eller fyller sin pool, spa eller badtunna vid samma
tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för
normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig
omsättning och god kvalitet på vattnet.
Ett enkelt sätt att bidra till minskad vattenförbrukning
är att samla upp regnvatten för att vattna med i trädgården. En annan enkel grej är att ställa en bringare
med vatten i kylskåpet, så slipper du spola i kranen
tills vattnet blir kallt.
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Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen.
Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera
vattnet på ett klokt sätt.
www.hoganas.se/pool
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PRESSBILDER

KONFERENCIER NIC SCHRÖDER MED SIDEKICK
DEBUTSINGELN "HÖGANÄS"
LOKAL MAT & DRYCK MED MATMARKNAD

HÖGANÄS HAMNOMRÅDE KLOCKAN 15.00–24.00
Mat- och sommarfesten har även ett aktivitetsområde för alla, stora som små, äldre som yngre.
Välkommen att njuta av sommarlivet i Kullabygden med oss!
Läs programmet här (eller scanna QR-koden):

www.hoganas.se/matochsommarfesten2022
På området kan det förekomma fotografering och filmning utförd av personal på
Höganäs kommun för publicering i Höganäs kommuns kommunikationskanaler.

