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K O M M U N C H E F E N

B E R Ä T T A R 

Nu är sommaren äntligen här! Jag hoppas 
att vi kommer att se tillbaka på sommaren 
2021 som en vändpunkt kring allt som 
har med covid-19 att göra. Men för att 
det ska bli möjligt är det viktigt att vi 
fortsätter att hålla avstånd – trots att 
många i vår närhet har fått sitt vaccin.

Under det senaste året har trygghet varit 
ett aktuellt ämne och är det fortfarande. 
Hur kommer exempelvis Höganäs 
kommun agera om vi upplever trängsel 
på offentliga platser? Bläddra till sidorna 
32-34 om du vill läsa mer om detta och 
tillgänglighet på våra stränder runt om i 
kommunen.

Sommaren är också en tid då besökare 
vill upptäcka vår vackra bygd och ett 
tillfälle då vi själva utforskar både gamla 
favoriter och nya platser. Har du någon 
gömd pärla som du ska besöka nu i 
coronatider? Om inte så kan jag tipsa om  
sidorna 10-13 där vi lyfter flera ställen som 
är värda mer än ett besök i sommar.

Just detta magasin som du håller i din hand har ett 
flödande vattentema rakt igenom. Du får bland annat 
tips på hur du hjälper till att minimera risken för att 
vattenbrist ska uppstå i sommar på sidorna 28-29. Och du kan självklart 
läsa mer om att Höganäs kommun har Sveriges bästa kranvatten! På 
sidorna 22-23 lyfter vi utmärkelsen som vi är jättestolta över. Samma 
uppslag har också inspirerande recept på svalkande drycker gjorda på 
vårt goda kranvatten.

Trevlig läsning och glad sommar!

Herman Crespin, kommunchef i Höganäs

Tillsammans  
gör vi Höganäs 

lite bättre  
- varje dag.

VAR STOLT ÖVER DITT EGET MAGASIN
Denna tidning landar i din, alla 
hushålls och företags brevlådor 
i kommunen 3 gånger om året. 
Innehållet utgår från kommunens vision 
och strategier. Texterna lyfter vad 
som händer i Höganäs 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 kommunens 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 visionsarbete 
på www.hoganas.se/vision
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Trångt i sommar?
En ny pandemilag ger kommuner 
möjlighet till att stänga av vissa 
platser eller områden om trängseln 
blir för stor. Läs mer om om vad 
som gäller i sommar.
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Vi tillhör en skara 
lyckligt lottade 
människor  
i världen.
Patrik Håkansson, teknisk projekt-
ledare på Höganäshem, om vårt 
vatten i Höganäs

Stanna hemma
Att Kullabygden är ett 
populärt semestermål är ett 
faktum. Så varför inte bara 
stanna hemma på semestern 
i år och njuta av vår härliga 
sommarbygd? Hitta 
inspirationen här.

4-5
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Många vi lärt känna här 
är så tydliga med att de 
är glada över att bo här. 
Sofie och Will Oldfield, entreprenörer och  
nyblivna kullabygdsbor
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Vilken fantastisk plats du valt att bo eller vistas på! Det är vi 
många som tycker – både Kullabygdens invånare men också alla 
andra som väljer att spendera semestern just här. (Läs mer om 
paketresor till Kullabygden på nästa uppslag.) Så varför längta 
till avlägsna platser när du faktiskt bor mitt i en underbar 
semesterort? Här får du en plan för en riktigt upplevelserik och 
skön hemester.

Börja din cykeltur i Jonstorp och bege dig norrut längs med 
Kattegattleden, stanna till vid badplatsen i Svanshall och ta ett 
uppfriskande dopp innan du slår dig ner på Svanshall krog och njuter 
av någon rätt på krogens specialitet– fisk. Vill du ha en enklare rätt 
kan du ta en baguette eller rökt fisk i Blå Boden. Trampa vidare längs 
med Kattegattleden inåt landet, här kan du göra en avstickare in till 
Kullasparris och köpa med dig ekologiska grönsaker och ägg om du 
planerar att tillaga middagen själv. 

DAGS FÖR FIKA
Inne i den mysiga byn Södåkra cyklar du längs med Engelbrekts 
äppelodlingar. Därefter följer du leden österut mot kusten igen. Nu 
börjar det bli dags för eftermiddagskaffe och vad passar bättre än att ta 
ett besök hos det anrika cafét Flickorna Lundgren på Skäret? En kaffe 
och ett vaniljhjärta i den prunkande trädgården smakar extra gott efter 
en lång cykeltur. 

BAD OCH BOENDEN
Du fortsätter norrut mot Arild, kanske är det dags för ytterligare ett 
dopp? I Arild finns flera klippbad att välja mellan: Tussan, Lockens 
Grund och Svensnäset. Nu börjar det bli dags att installera sig för 
kvällen och natten. Runt Arild finns många fina boenden att välja 
mellan både på hotell, glamping i vingård, bed and breakfast eller 
mindre stugor. Strand i Arild serverar alltid en välkomponerad 
trerättersmeny på lokalproducerade råvaror. Efter en heldag på cykeln 
somnar du skönt i din säng. 
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Stanna bara   hemma 



RÖKIGA FRESTELSER
Du rekommenderas att vakna tidigt så att du startar dagen 
med den fantastiska soluppgången i Skälderviken, eller så tar du 
sovmorgon och en god frukost innan det är dags för avfärd. Nu är det 
dags att korsa Kullahalvön men var inte rädd om du ser en massa rök, 
det är bara Holy Smoke som röker fantastiskt goda ribs och brisket. 
Om du är hungrig kan du svänga inom för en lunch. Här möts 
barnfamiljer och bikers med livsnjutande pensionärer över riktigt god 
amerikansk barbeque. 

AVKOPPLANDE PARKLIV
Fortsätt västerut på Kattegattleden, men i stället för att svänga 
av på Bräckevägen fortsätter du på Krapperups kyrkoväg tills du 
kommer fram till Krapperup. Här tar du en promenad i den ljuvliga 
slottsparken med lummiga träd, rododendron och små dammar med 
karp och ankor. Ta en fika på Krapperups café och slottsbod innan du 
fortsätter din tur, nu söderut mot Höganäs längs den gamla banvallen 
där du har fin cykelväg längs en allé av grönska. 

SMAKLIG AVSLUTNING
Stanna till i Höganäs hamn för en liten aperitivo på någon av 
krogarna innan du fortsätter mot Viken. Stanna till vid Vikens 
havsbad och Lisas brygga och släng dig ut i det friska salta vattnet, 
nu har du avverkat ungefär 25 km sedan du startade din cykeltur i 
Jonstorp. Det börjar kännas i kroppen, men vattnet gör dig tyngdlös, 
ligg bara en stund och andas och njut. Sedan fortsätter du den korta 
vägen längs med kusten tills du är framme i Vikens hamn för en 
välförtjänad middag. Här har du tre restauranger att välja mellan: 
Hamnplan 9, Vikens hamnkrog eller Knuts fru Ann. Alla har sin 
speciella nisch och härliga atmosfär. Om du vill övernatta kan du 
göra det i Vikens hamn och fortsätta din cykelsemester längs med 
Kattegattleden till Helsingborg dagen därpå. Men varför göra det? 
Du har ju massor kvar att uppleva i Kullabygden, så se till att bara 
stanna hemma i sommar!

VILL DU VETA MER? 
Läs mer om hemester i 
Kullabygden på  
www.visithoganas.se
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Att det blev 
Kullabygden är en 
självklarhet då här finns 
så mycket att uppleva 
inom korta avstånd.

»
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Escape Travel erbjuder en resa till ”Sveriges Toscana” där det blir besök på 
vingårdar både på Kullahalvön och Bjärehalvön. Sweden by Bike paketerar en 
skördefest på cykel till Kullabygden där resenärerna besöker Kullabygdens vingård, 
men även många vackra trädgårdar som ligger längs med Kattegattleden. 

VANDRINGS- OCH CYKELRESOR
– Kullahalvön är en av våra absoluta favoritdestinationer 
i Sverige. Här får du en känsla av ”nära men ändå långt 
borta”. Från cykelsadeln eller på din vandring får du 
uppleva fantastisk natur med långa stränder, dramatiska 
klippor, öppna landskap och härliga skogar. Samtidigt är det 
alltid nära till intressanta besök på till exempel vingårdar, 
slott, lokala konstnärer och riktigt bra restauranger och 
kaféer. Kullahalvön är mycket uppskattad av både våra 
privatresenärer och företagsgrupper. Dessutom brukar vi 
själva besöka Kullahalvön minst ett par gånger om året, säger 
Gunnar Nyström, ägare av reseföretaget Ever Trek.

FOKUS PÅ MAT OCH VIN
Poseidon Travels har, efter att under 40 år endast arrangerat resor "till havs",  
nu äntligen skapat en resa "på land” och på hemmaplan. Att det blev Kullabygden 
är en självklarhet då här finns så mycket att uppleva inom korta avstånd. Vi har valt 
att fokusera på mat och vin eftersom vi vill lyfta fram det unika med Kullabygdens 
vingårdar, närodlat och spännande matställen säger Lars Linderot, ägare av 
Poseidon Travel. 

Med det sagt kan vi alla vara överens om en sak, vi kan sluta leta efter  
vackra platser i världen för världen finns här hemma i Kullabygden och det är  
vi stolta över. 

MER INFORMATION
Läs mer om att besöka Höganäs och Kullabygden på www.visithoganas.se

Kullahalvön är en av våra absoluta  
favoritdestinationer i Sverige.

»

Världen 
finns här
TV-program som bland annat ”Yes Chef” med Pernilla Wahlgren i 
täten, D-plays (Discovery +) spökjakt med Jocke och Jonna och den kända 
kocken Paul Svensson ”Den gröna slaktaren” har hittat till Kullabygden. 
Stora varumärken som bland annat Landrover och Volvo har gjort sina 
produktfotograferingar här hos oss. Inte nog med det så är det många 
researrangörer som paketerar resor hit, bland annat Sweden by Bike, 
Escape Travel, Ever Trek och Poseidon Cruises. 
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Gunnar Nyström, Ever Trek

Stanna bara hemma 
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Solen värmer i ryggen, bergen tornar upp i horisonten och 
långt borta hörs bruset från havet som slår mot klipporna. 
Böljande fält, sluttande vinodlingar, doften av prunkande 
vinrankor och förnimmelsen av smaken från solvarma 
druvor. Som på vingårdarna i Toscana fast i Kullabygden. 

Vackert beläget i det som av många kallas Sveriges främsta 
vindistrikt ligger Kullabygdens tre vingårdar, Arilds vingård, 
Kullabergs vingård och Södåkra vingård. Här står vinrankorna 
stolt på rad och bjuder in till besök för upplevelser för alla 
sinnen. Det erbjuds rundvisning bland vinfälten, vinprovning 
samt en passion för vin, mat och kultur som smittar av sig. 

Som i Toscana
fast i Kullabygden
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ARILDS VINGÅRD 
På södra sluttningen av Kullaberg hittar 
du Arilds vingård som vackert ramas in av 
strövområde och böljande vinfält. Här erbjuder 
du rundvisning av vinfälten, vingården samt 
vintillverkning och upplevelsen genomsyras av 
den familjära stämningen. I restaurangen som 
ligger mitt i vinfältet serveras mat från lokala 
bönder med förstklassiga varor som kompletteras 
med gårdens egna viner. På Arilds vingård kan du 
övernatta i det charmiga gårdshotellet eller i deras 
glampingtält som ligger mitt i vinfältet. 

KULLABERGS VINGÅRD 
Kullabergs Vingård ligger vackert och 
idylliskt belägen vid foten av Kullaberg. Här 
erbjuds inspirerande rundturer i vingården eller 
provsmakning av deras viner och andra drycker i 
vinbaren. Du är välkommen att sitta i den mysiga 
trädgården, i orangeriet, inne i vinbaren eller 
ute på en picknickfilt i vingården för att njuta av 
gårdens drycker. Det serveras även olika tilltugg, 
ost & chark samt enklare maträtter, allt gjort på 
bra råvaror från lokala gårdar och andra mindre 
gårdar i södra Sverige.

SÖDÅKRA VINGÅRD
Mitt i det vackra Kullalandskapet, nära 
Skälderviken och Kullens naturreservat ligger 
Södåkra Vingård. På gården med anor från 
1600-talet har det odlats vin sedan många år och 
här arrangeras det guidade vingårdsturer med 
vinprovning i gårdens pittoreska vinbar, Bodega. 
Här finns möjlighet att boka egen visning med 
historier kring gårdens odling och processen 
från druva till färdigt vin, tillsammans med 
vinprovning och enkel tapas som passar väl till 
gårdens viner.

VISSTE DU ATT...
...Höganäs kommun i vintras lämnade in ännu en ansökan till regeringen 
med begäran om att få bli pilotkommun för gårdsförsäljning av vin. 
Kommunen anser att gårdsförsäljning kommer att bidra i utvecklingen 
av en ännu mer levande landsbygd. Det skulle dessutom underlätta 
för såväl kunder som  vinbönder om det skapas förutsättningar för 
försäljning av egenproducerat vin på plats på gården.

Stanna bara hemma 
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Gömda pärlor
Känslan av regnskogar, medelhavsbyar, tropiska stränder och en öde ö.  

Här berättar bygdens invånare om sina favoritplatser och vi bjuder 
på tio unika pärlor med gott om plats för alla där  

du enkelt kan hålla avstånd. Gör sommaren 2021 till 
en upplevelse utöver det vanliga och besök platser 

du knappt trodde fanns. Och du, kom 
ihåg: vi gör detta på naturens villkor  

– leave nothing but foot prints! 
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Precis där Mjöhult möter Helsingborg ligger den grönskande oasen Svedberga Kulle. 
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1. BRUNNBY - MEDELTIDA MEDELHAVSKÄNSLA 
Här sveper havsbrisen över de böljande fälten och kullarna. Följ den 
slingrande landsvägen som för dig in mot Brunnbys vackra gamla 
bebyggelse, inbäddad av vingårdar, hästhagar och lövskogsdungar. 
I byns västra del ligger den vackra medeltida kyrkan vars vitkalkade 
murar ger platsen en exotisk medelhavskänsla. 

Nyblivna brunnbyborna Sofie och Will Oldfield kallar 
Brunnby den gömda byn – en pärla som många far förbi. De 
menar att Brunnby är starkt kommande med olika företag som 
inredningsstudion Dunke design, gårdsbutiker, vinodlingar och 
inte minst ett fint spahotell som är på gång. Familjen älskar att på 
sommaren åka till olika badplatser som Lerhamns strand eller Paradis 
hamn bakom kullens fyr. Den matglada familjen besöker också gärna 
alla trevliga matställen som lever upp i bygden på sommaren.

Sara Bergman och Patrik Bernhardsson bor i utkanten av Brunnby och 
uppskattar att kunna promenera både till Holy smoke, Arilds vingård och 
anrika badorten Arild, så de tipsar om att parkera bilen och njuta av denna 
unika pärla till fots. Under varma sommardagar vill familjen helst ta sina 
dopp på sandön vid Utvälinge (läs mer på nästa uppslag) eller på Josefinelust 
på Kullaberg. Maten handlar de gärna i de närliggande gårdsbutikerna.*

2. MÖLLE FÄLAD - ETT ORÖRT VÄXTRIKE UTAN DESS LIKE 
Varför vara där alla andra är när du kan njuta av den rofyllda 
och orörda naturen på egen hand? På Mölle Fälad kommer du nära 
naturen på ett sätt du aldrig känt på förut. De steniga gröna ängarna 
precis vid vattenbrynet tar dig på en kusthedsvandring mellan 
Lerhamn och Mölle. Bli ett med naturen på riktigt och doppa dig 
från en sten på vägen när andan faller på eller packa med en picknik 
och ta en paus med utsikt över sundet. För att undvika trängsel så tar 
du dig enklast hit via Kattegattleden från Höganäs och parkerar din 
cykel längs vägen, tänk på att fäladen är ett naturreservat så det enda 
avtrycket du lämnar är ditt fotavtryck. 

3. SKÄRET – VILDA KLIPPOR PÅ ETT GÖMT STÄLLE
För dig som är en riktig äventyrare bjuder pittoreska Skäret som är 
beläget mellan Arild och Svanshall på den östra sidan av halvön, på ett 
riktigt rauklikt landskap. Här gör sig friheten påmind på riktigt när 
du badar direkt från vilda naturens egenskapande miljöer. För dig som 
vill njuta av utsikten över Skälderviken och känna friheten susa i håret 
är detta helt klart ett ställe du inte får missa i sommar. På parkeringen 
vid Flickorna Lundgren ställer du enklast ditt färdmedel, därefter tar 
du av till höger mot Svanshallshållet.

Den gömda byn -  
en pärla som många far förbi.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG* Läs mer om familjerna på sidorna 14-17.

UTVÄLINGE

Stanna bara hemma 

Precis där Mjöhult möter Helsingborg ligger den grönskande oasen Svedberga Kulle. 



4. MJÖHULT – NÄR DU BEHÖVER SKOGENS KRAFT 
Precis där Mjöhult möter Helsingborg möter du Svedberga Kulle. En 
minst sagt grön oas. Den högsta punkten finns 62 meter över havet och här 
möts du av en utsikt som får hela dig att bli alldeles euforisk inombords. 
Stora delar består av betesmark och lövskogen med krön och ringlande 
stigar fungerar bra både en mulen sommardag när du vill höja pulsen och 
en het dag när du behöver skogens svalka. Flera parkeringar finns utmed 
reservatets västra gräns, tänk på att ge tillbaka till naturen det naturen ger 
dig och lämna endast ditt fotavtryck

5. SANDÖN – EN ORÖRD Ö GÖMD I VASSEN
I utkanten av Farhult, precis vid Utvälinge vid Vegeån, ligger Sandön  
– en gömd ö. Ön är ett mecka för fågelskådare och sportfiskare och den 
västra halvan är helt reserverat för fågellivet. Men på den östra halvan kan 
du njuta av denna fantastiska och fridfulla plats. Den vita stranden i vassen 
kombinerat med den långa bryggan ger en känsla av Danmarks västkust. 
Skåneleden går förbi Sandön, så du kommer enklast hit genom att påbörja 
din vandring från annat håll med ön som ett mål att beskåda. Vi kan 
garantera att du sent kommer att glömma denna unika vy från  
din näthinna.

En känsla av  
Danmarks västkust. 

6. VIKEN – SYDLIGA KONTINENTALA SANDVIDDER 
I anrika Viken finns platsen för dig som vill känna dig fri med den 
vita sanden mellan tårna. Här hittar du garanterat din egen plats mellan 
sanddynorna och kan njuta av frihetskänslan medan du spanar ut mot 
Danmarks kust i horisonten innan du vadar ut i vattnet för ett svalkande 
dopp. Ta med picknickkorgen och stanna hela dagen så får du uppleva 
solnedgången över havet som en magnifik avslutning. Stanna till längs 
vägen mellan idylliska fiskeläget Viken och charmiga Lerberget. Parkera 
bilen eller cykeln på rastplatsen norr om golfbanan i Viken och ta dig ner 
för klitterna till den vidsträckta, mjuka sandstranden.

7. SVANSHALL – STENBROTTETS SPÄNNANDE STUP 
Gillar du spänning, adrenalinpåslag och klättring? Här har du en perfekt 
plats att upptäcka variationen i Kullabygdens unika natur - det magiska 
stenbrottet i Svanshall med branta sluttningar som stupar rakt ner i det 
mörka vattnet likt en trolsk skogssjö. Strax inpå ligger havet som lockar till 
äventyrliga klippbad. Platsen omges av vacker skog med både blåbär och 
svamp och här finns flera grillplatser där du kan göra upp eld för en riktig 
vildmarksfika. Små stigar leder ner mot havet och knyter an till Kullaleden 
söderut mot Svanshall och Jonstorp och norrut mot Bökebäck, Skäret och 
Arild. Var försiktig och ha uppsikt över barnen, vid stenbrottet är det väldigt 
brant men mycket spännande..
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8. HÖGANÄS – SOM EN TROPISK REGNSKOG 
Likt en tropisk regnskog full med syre ligger Ärtan och bönan, ett stenkast från vimlet på 
magasin 36 och Populära Garage bar. 100 år gamla träd ger skön skugga och vildkaprifolen 
skapar lianer mellan trädens grenar och en förförande doft sprider sig genom skogen. 
Fåglarnas kvitter skapar ett garanterat lugn i dig och vad är bättre än att ta en paus från livet 
och bli ett med dig själv och naturen för en stund? Naturskyddsområdet bjuder in dig på sina 
villkor, så kom ihåg – ta hand om naturen och ditt skräp.

Vildkaprifolen skapar  
lianer mellan trädens grenar.

9. SÖDÅKRA – SÅ SKÅNSKT DET BARA KAN BLI 
Längs med slingrande vägar, hittar du allt från gårdsbutiker, äppelodlingar, och loppisar 
i denna lantliga idyll som för tankarna till Astrid Lindgrens Bullerbyn. Södåkra upptäcker 
du bäst med cykel längs med Kattegattleden, men se till att ha en cykelkorg så du kan köpa 
med dig närproducerade grönsaker och frukter hem till kvällens middag. Här samsas du på 
vägarna med traktorer och djuren i hagarna skapar en härlig inramning och ett lugn, här har 
du landet på riktigt! 

10. STRANDBADEN –  LIKT SARDINIENS PINJETRÄDKLÄDDA STRÄNDER 
Tallarna i Tallbacksskogen för tankarna till Sardiniens pinjeträdklädda stränder. 
Skiftningarna mellan klippor, hav och öppna landskap. Kullaberg på avstånd, nästan som 
ett levande väsen som stiger upp ur havet. Detta blir väldigt påtagligt på kustheden mellan 
Strandbaden och Nyhamnsläge. Här finns så mycket att uppleva! Klättra i de krokiga tallarna, 
ströva längs med kustheden på Kullaleden med klockgrodornas läten i periferin, samla 
snäckor och stenar och ta ett dopp längs med den långa sandstranden. Här kan du uppleva de 
mest magiska solnedgångarna med Danmark och Kullaberg som en vacker siluett i fjärran. 

MER INSPIRATION
Läs mer om Höganäs Kullabygdens olika platser och 

besöksmål på www.visithoganas.se
Håll koll på trängseln på www.hoganas.se/crowd

Leave nothing  
but foot prints.
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Sara kommer från Ängelholm och Patrik är född Stockholmare. De bodde och trivdes 
tillsammans i Stockholm i 15 år men med hyreslägenhet mitt i city, egen studio, eget 
företag, ett torp i Sörmland, halva familjen i Skåne och en liten Ragnar blev det 
slutligen för mycket hit och dit. En flytt till Kullabygden var det som hägrade.

De hittade ett enda hus på Hemnet som föll dem 
i smaken, vilket ledde till att de fick sälja alla sina 
tillgångar norrut för att kunna ge sig in i den 
rafflande budgivningen söderut. Som de förlorade. 
Säljarna tycke ändå slutligen att familjen passade 
bättre som köpare än vinnarna av budgivningen. 
Två år senare är Sara och Patrik, efter en slitsam och 
hektisk flyttperiod, stolta ägare till sitt fantastiska 
hus i Kullabygden som de renoverar med stor 
kunskap och känsla. 

SOCIALT MEN SKÖNT LUGN
– Det är tio gånger bättre än jag kunde tro! Det är 
fulländat, jag är hemma, utbrister Patrik. Att flytta 
hit var verkligen för vårt bästa. Här knackar det på 
dörren, det är mer socialt än i storstan, även om man 
kanske inte kan tro det. Det passar mig perfekt som 
gillar att umgås. Det är så många som vill komma 
och hälsa på oss sen vi flyttade hit, speciellt under 
sommarmånaderna. Men här råder samtidigt ett 
skönt lugn som vi njuter av.

BÄTTRE FÖRÄLDER
Sara menar att hon känner sig som en bättre 
förälder här.

– Vi har islandshästarna precis utanför knuten, vi 
kan gå med Ragnar till den lilla förskolan på stigen 
över fälten. Efter skolan går vi och badar eller matar 

hästarna. Det är stor skillnad mot att korsa trefiliga 
vägar för att ta sig ut i Hagaparken en stund. 

DET BÄSTA UR TVÅ VÄRLDAR
Hon är också nöjd över läget de numera bor på.

– Här får vi det bästa av båda världar, vi har det 
lantliga lugnet men kan åka upp till storstadspulsen i 
Stockholm och gå på utställningar och restauranger 
och sen komma hem igen till detta. Jag har min 
familj här i Skåne därför känner jag mig mindre 
splittrad nu när vi flyttat ner. Vi gillar också att 
ha Köpenhamn så nära. Och resten av Europa. Vi 
längtar efter att kunna ta vanen och köra söderut. Vi 
tjänar ju sju timmar söderut genom att utgå härifrån.

INGEN SAKNAD
Både Patrik och Sara driver egna företag. 

– Det går jättebra. Vi har massor att göra 
och saknar inte att ha en ateljé att gå till eller 
ett kontor. Vi saknar heller inte bilköerna och 
parkeringsböterna från Stockholm, skrattar de.  
Här är det som att komma hem till lugnet.

Det är tio gånger bättre  
än jag kunde tro! Det är 
fulländat, jag är hemma. 

»

Vi gillar att ha 
Köpenhamn så nära. 
Och resten av Europa.

»

ÅNGRAR INTE EN SEKUND
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FAMILJ: Sara N Bergman 43 år,  
Patrik Bernhardsson 55 år, Ragnar 4 år och  
Kerstin, familjens Franska bulldog.
FLYTTADE HIT: 2019
AKTUELLA MED: Patrik med byggprojekt i 
Kullabygden och Sara som barnboksillustratör 
med uppdrag från bland annat Bonniers  
och Ikea.
BOR: I gammalt renoverat missionshus i Brunnby.

15



FAMILJ: Sofie Oldfield 37, Will Oldfield 41, 
Louvi 5 och Malou 1,5 år.

FLYTTADE HIT: 2018

AKTUELLA MED: Eget företag med 
snittblommor och glamping, 
kombinerat med Wills jobb på  
Kullabergs vingård och Sofies 
jobb som konsult på KPMG.

BOR: I villa från 1934.

Will och Sofie mitt i vinodlingen - platsen 
för verksamhetens glamping.

16
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Will och Sofie träffades i en pizzashop i Sidney.  
Det gemensamma intresset för mat, restaurang- 
och vinbranschen fick dem att drömma om ett  
eget företag. Tankarna på att flytta till Sofies 
hemland Sverige vaknade till liv och 2008 gick 
flytten till Malmö. 

– Vi åkte ofta på dagsturer till Kullabygden från 
Malmö. Will surfar gärna här och själv älskar jag 
platsen. När äldsta dottern Louvi föddes 2015 hyrde 
vi en stuga här i ett år och förstod att detta var rätt 
plats för oss att bo på, berättar Sofie.

SUGNA PÅ ATT STARTA UPP NÅGOT
– Vi såg många lokala högkvalitativa småföretag 
blomstra och blev sugna på att själva starta upp 
något. Kullabygden är det bästa stället för vinodling 
i Sverige. Jag har alltid varit vinintresserad och har 
upptäckt kvaliteten i svenskt vin. Jag tror på den 
svenska vinindustrin, säger Will som just nu jobbar 
på Kullabergs vingård. 

GLAMPING OCH SNITTBLOMMOR
Nu bor familjen, som utökats med dottern 
Malou 1,5 år, i Brunnby. De odlar snittblommor 
för försäljning och snart, om allt går väl, kör de 
igång Coasters hideaway – en liten glamping i 
vingården bredvid huset, med tre tält och fokus på 
utomhusmatlagning. Gästerna kommer kunna laga 

sin egen mat ute i det fria eller besöka någon av de 
fantastiska restaurangerna som finns i närheten. 

– Jag känner som att jag, 13 år senare, fortfarande 
är på semester säger Will. Det är ett stillsamt liv där 
vi när som helst kan hoppa in i stadslivet som ändå 
är nära. Det är mer fritid och mindre springa runt 
och stressa, säger Will.

Jag känner som  
att jag, 13 år senare,  
fortfarande är  
på semester.

FLYTT SOM INSPIRERAR
– Här bor många härliga människor. Många 
vi lärt känna här är så tydliga med att de är glada 
över att bo här. Vi har inspirerat människor genom 
att flytta hit ut på landet. Tre familjer har också 
flyttat hit – en familj flyttade från Helsingör till 
Nyhamnsläge, en familj från Australien bor nu i 
Mölle, och en sommargästfamilj valde att bli bofasta 
året om. Vi vill tacka för det varma välkomnandet vi 
fått. Nu försöker vi göra samma sak för andra som 
flyttar hit, avslutar de.

När australiensaren Will Oldfield besökte olika exotiska platser i världen 
stannade han till just här i Kullabygden. Han fastnade för platsens unika 
natur och vyer. Han anade inte då, att han 13 år senare, skulle slå sig ner 
här med sin familj, mitt i den lantliga idyllen Brunnby.

»

BYTTE
AUSTRALIEN 
MOT 
KULLABYGDEN

VILL DU VETA MER? 
Läs mer hur det är att bo i Höganäs Kullabygden på  www.hoganas.se/flyttahit
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Det finns många fördelar med att cykla. Frisk luft, 
motion och mindre miljöpåverkan är några av dem. 
För Josefine Marklund och hennes familj har cykeln 
blivit det självklara alternativet för att ta sig runt i 
hemkommunen.

Hur funkar det att cykla hela familjen? 
– Vi har tre barn, tre, fem och åtta år gamla. Även om 
barnen ofta cyklar själva nuförtiden så känns det alltid 
tryggt att cykla i Höganäs. Här finns bra cykelvägar 
ända ut till Mölle och nu med ombyggnationen av 
Storgatan och gångfartsområdet cyklar vi tryggt ner 
till vår favoritstrand Kvickbadet. I vår lådcykel 
får vi plats med allt vi behöver för en dag på stranden.

Vad är det bästa med att cykla i Höganäs?
– Att det är så korta avstånd överallt och att det 
finns bra cykelvägar till många av våra besöksmål! 
Vi upplever så mycket mer av en plats när vi cyklar. 
Att cykla ut på en liten grusväg på landet med rapsen 
som blommar och stanna till på en gårdsbutik eller 
vingård, det är helt underbart. Och att ta ett dopp i 
havet efter en varm cykeltur är oslagbart! Vi slipper 
stå i bilköer och leta parkering, och så är det bra för 
miljön också.

Hur långt brukar ni cykla till utflyktsmål?
– Vi cyklar framförallt på den södra sidan av 
Kullahalvön längs med Öresund, här finns bra 
cykelvägar som är separerade från bilvägarna vilket gör 
det tryggt att cykla med barnen. Och vi har också en 
fantastisk utsikt över havet. 

FÖR DIG SOM HAR SVÅRT ATT CYKLA
Det finns förstås många som inte har möjlighet att 
cykla till sina destinationer. Är du en av dem? Oroa 
dig inte – det finns alternativ till bilen för dig också. 
Var försiktig och håll avstånd när du reser.

REGIONBUSS 202 
– UTÖKAD RUTT ÖVER SOMMAREN
Sommartid – 1 maj till 31 augusti – utökas 
Skånetrafikens busslinje 202 och går från Mölle ända 
upp till Kullens fyr. Håll utkik hos Skånetrafiken för 
att planera din resa.

FLEXLINJE 201 
– GRATISBUSSEN SOM ÄR TILL FÖR ALLA
Flexlinjen är en gratis busslinje som går inom 
tätorten och bland annat stannar vid Ljunghaga, 
Brorsbacke och Busstorget. Linjen är i trafik måndag 
till fredag. Bussen kan avvika från sin ordinarie resrutt 
och hämta upp resenärer med färdtjänsttillstånd 
som har svårt att ta sig till de vanliga hållplatserna. 
Resan ska då beställas via telefon till Skånetrafikens 
kundtjänst minst en timme innan bussens avgång.  
Du hittar flexlinjens tidtabell på  
www.skanetrafiken.se/sok-resa/tidtabeller

OM DU MÅSTE TA BILEN 
Kanske måste du trots allt ta bilen till ditt besöksmål? 
Då vill vi slå ett slag för reportaget om gömda pärlor 
i Kullabygden på sidorna 10-13. Där hittar du ett helt 
gäng bra tips på alternativa utflyktsmål, så slipper du 
trängas på de största turistmagneterna.

MER INFORMATION
Läs mer om cykling och kollektivtrafiken på  
www.hoganas.se/boende-trafik--miljo/trafik/resa

Ännu en pandemisommar och hemesterfebern har inte lagt sig. Även i år förväntas 
många besökare besöka vår vackra bygd. Vi vill därför passa på att tipsa dig som 
bor i Höganäs om vilka alternativ som finns när du ska ta dig till de lite mer 
populära platserna i kommunen.

Vi använder 
cykeln överallt.

»

TA DIG RUNT 
PÅ BÄSTA SÄTT 
I SOMMAR



JOSEFINE TIPSAR
CYKELKARTAN

Här kan du hitta cykelleder som visar 
hur du smidigt kan ta dig runt i vår bygd 
på cykel. 

FINA CYKELLEDER
Till och från Höganäs kan du ta 
dig på fina cykelleder ända från 
Göteborg i nordväst till Växjö i 
nordost. Kattegattleden går längs 
med vår halvö ner till Helsingborg, där 
sydkustleden tar vid och sedan går 

över i sydostleden.  
Perfekt för sommarens  
cykelsemester! 

HÄR KAN DU HYRA CYKEL 

• Arilds hamnfik
• Bläsinge gård
• Kullabergsguiderna
• Kullakajak
• Noréns cykel och fritid
• Upplev Kullaberg
• Backarnas
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PÅ GÅNG I SOMMAR
Sommaren är här och viss planeringen pågår fortfarande,  
givetvis med hänsyn till rådande restriktioner. 

SOMMARTORG
Förra sommaren gjorde Sommartorgen entré i Höganäs där 
målet var att aktivera torgen mer med pop up-park, schackspel, 
pingisbord med mera. Det här är ett komplement till befintlig 
torghandel och i år kommer Sommartorgen tillbaka. Vi lovar även 
ett antal nya installationer – till exempel sällskapsspel, färgglada 
stolar och kylskåpspoesi på cortenplåt. Övriga nyheter håller du 
utkik efter på www.hoganas.se eller i våra sociala medier.

KONSTFÖNSTER
Under sommaren blir även lediga skyltfönster plats för konst. 
Fastighetsägare har lånat ut skyltfönster och från den 1 juni till 
den 30 september kommer lokala konstnärer att pynta fönstren.

BOKFESTIVAL
Höganäs Summer Book Festival – litteratur, läs- och kulturfesti-
val – har premiär i augusti och pågår i dagarna tre i Sveriges senas-
te favoritdestination Blå Hallen. Idén om en bokfestival i Höganäs 
har funnits länge hos Christoffer Palmer. Som ägare till Höganäs 
bokhandel och Bjäre bokhandel i Båstad har han lång erfarenhet 
av att sälja böcker. Nu blir också festivalen verklighet den 20-22 
augusti 2021.

EVENEMANGSKALENDERN
Håll utkik på www.hoganas.se/arkiv/evenemang för att se  
alla roliga sommarlovsaktiviteter och andra evenemang  
– sommaridrottsskola, skejtskola och den kreativa mötesplatsen 
bygglekplatsen, med mera.

MER INFORMATION 
Mer information om utformningen av Euronäsdagen 
och Kulturnatten kommer i evenemangskalendern på  
www.hoganas.se/arkiv/evenemang så snart vi vet mer  
om vilka restriktioner som gäller och på vilket sätt vi kan  
utforma evenemangen.

20



EURONÄS 
EN FORTSATT 
TILLGÅNG 
FÖR HÖGANÄS
Från den 1 juli 2021 tar Höganäs kommun över ansvaret 
från Swedbank att hantera våra använda Euronäs. 

För dig som kund blir det ingen större skillnad, du köper sedlarna 
på samma platser och använder dem i samma verksamheter som 
tidigare. Den enda rutinen som blir ny för dig som kund är att när 
du betalat med din Euronäs ska kassapersonalen makulera sedeln 
med en pappersstans innan den läggs i kassan. 

ALLT MER POPULÄR
Euronäs har funnits sen 2009 och förra året såldes Euronäs till ett 
värde av drygt 4,5 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2019 var 
1,6 miljoner kronor. 

PENGARNA STANNAR HEMMA
Vår lokala valuta är ett effektivt sätt att behålla pengarna hemma 
och bidrar till en handel som mår bra. Fortsätt att använda Euronäs 
och att ge det i present till nära och kära – det vinner vi alla på.

MER INFORMATION
Läs mer om Höganäs "egen valuta" på 
www.hoganas.se/euronas

H A N D L A  I  H Ö G A N Ä S 

HANDLA MED 

HJÄRTAT
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Tänk att Höganäs är den kommun i hela Sverige som har 
det godaste kranvattnet – världens viktigaste livsmedel.  
Sommaren brukar kunna innebära hetta och vad är 
då viktigare än vatten? Ingenting – att dricka vatten är 
nödvändig. Vi människor behöver två liter om dagen. 
Här kommer några goda förslag på hur du gör vårt goda 
kranvatten ännu godare. 

Oavsett om du ska till stranden, bjuda familjen på middag eller 
behöver vätska inför träningspasset så har vi tipsen på vad du kan 
göra med landets godaste kranvatten när du vill lyxa till det lite så 
där extra. Recepten är miljösmarta, billiga och sist men inte minst 
mycket goda. 

Lyxa till det och unna dig en läskande sommardrink - miljösmart, billigt och gott

DET GODASTE 
KRANVATTNET 
I LANDET 

LÄS MER 
om Sveriges godaste 
kranvatten på 
www.hoganas.se/vatten 
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läskande tips på  
vad du kan göra  
med ditt Höganäsvatten3

1. CITRON OCH GURKA  
– gurkan bryter svalt mot den sura 
citronsaften – en klassiker med 
fräschör! 

INGREDIENSER: En bit gurka och 
några skivor citron.

GÖR SÅ HÄR: Gör tunna långa 
strimlor av gurkan och skiva 
citronen i. Fyll upp med vatten och 
låt stå i kylen i minst två timmar 
innan servering.

2. HALLON OCH JORDGUBBAR  
– så svensk sommar som det kan bli!

INGREDIENSER: 1 näve hallon och 
1 näve jordgubbar. 

GÖR SÅ HÄR: Skiva hallon och 
jordgubbar och blanda i vatten, 
låt stå i kylen cirka två timmar 
innan servering.

3. MELON OCH MYNTA  
– så fräscht och uppfriskande! 

INGREDIENSER: Valfri melonsort 
och några kvistar färsk mynta. 

GÖR SÅ HÄR: Skär ett par skivor 
mogen melon och hacka myntan, 
lägg i vattnet och låt stå i kylen 
två timmar. 

UTMÄRKELSEN 
SVERIGES GODASTE KRANVATTEN 
I november 2020 vann Höganäs 
utmärkelsen ”Sveriges godaste 
kranvatten”, ett ärofyllt pris som 
Höganäs nu förvaltar och arbetar 
aktivt med under den femårsperiod 
som utmärkelsen gäller. Priset 
utsågs av Svenskt Vatten och juryns 
nominering var: ”Ett vinnarvatten med 
självklar elegans och utsökt fräschör. 
Här finns balans, karaktär och en 
klingande längd. Som Fröding skrev  
" I varje droppe är en ädelsten."
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18-19   Vattenaktiviteter att utöva i vatten, bada, segling, 

surfing, simning, snorkling, dykning, sup, kajak, fiske 

Text +bilder+bildtext Max 2000 tecken

 Milli v 17

VACKERT
VILSAMT
VILT OCH VÅGAT
Vi älskar vårt vatten som omger stora delar av vår halvö. Det ger oss ett milt sydligt 
klimat och inbjuder till både äventyr och avkoppling. Här listar vi några härliga 
vattenaktiviteter som du kan ägna dig åt i Kullabygdens lockande sommarhav.
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BAD FÖR ALLA SMAKER
På Kullahalvön är badmöjligheterna 
många och stränderna varierande. 
Här finns barnpooler, långa bryggor, 
vidsträckta sandstränder, klippbad och 
klapperstensständer i storslagen miljö. Vill 
du vara ostörd, äventyrlig eller bara vara ett 
med naturen besök exempelvis Josefinelusts 
stenstrand som ligger i en av bergets små 
insprängda badvikar på Kullabergs östra 
sida. För dig som har barnen med är den 
långa sandstranden mellan Viken och 
Lerberget att rekommendera (läs mer på 
sidan 12).

EN NY VÄRLD ATT UPPTÄCKA
Lika fantastisk som Kullabygden är 
uppe på land är det under havsytan. 
Tankarna går till Medelhavets unika 
vattenmiljöer med delfiner och sydländskt 
djurliv och motsvarigheten finns här i 
Kullabygden. Under ytan finns en speciell 
atmosfär att upptäcka för den som vill 
snorkla eller fridyka. Berget erbjuder 
spektakulära klippväggar, tunnlar och 
undervattensgrottor. En sikt under vattnet 
på upp mot 25 meter bjuder på mycket 
djurliv, som krabbor, hummer, torsk, 
sjöstjärnor och den delfinlika tumlaren som 
lever både i Öresund och Skälderviken.

UTFORSKA KUSTEN MED KAJAK
Att paddla kajak är perfekt för dig som 
vill aktivera dig och som bonus få träffa 
på sälar, tumlare och fåglar samtidigt som 
du njuter av havet och kusten. I en kajak 
kommer du nära land så att du enkelt kan 
utforska, fotografera och ta dig ett dopp. 
Längs din tur hittar du härliga stränder  
för en paus i det gröna mitt bland halvöns 
rika växt-, djur- och fågelliv.

KOM NÄRA NATUREN MED SUP
Stand Up Padel (SUP) är ett roligt och 
ganska enkelt sätt att ta dig ut för en skön 
naturupplevelse till havs där både lite balans 
och styrka är inblandat. Du kan paddla 
nästan var och när som helst och i princip 
vem som helst kan paddla SUP. På en SUP-
bräda kommer du verkligen i kontakt med 
naturen i Kullabygden och dess element. 

UPPLEV EN TUMLARSAFARI 
I havet runt Kullaberg finns tumlaren, 
en liten tandval som ser ut som en delfin. 
Spana in tumlaren på nära håll och 
upplev Kullabergs vackra natur från havet 
med undangömda vikar och mystiska 
grottmynningar från en Ribbåt på en 
spännande tumlarsafari. 

VÅGAR DU VÅGSURFA?
Surfa längs klippkusten vid Mölle och 
Kullaberg. Hit kommer gärna surfare från 
andra länder för att få njuta av vågorna och 
de säregna omgivningarna. Även Skäret 
och Svanshall är omtyckta surfställen 
när vinden ligger på rätt håll. Kitesurfing 
är också populärt längs de långgrunda 
sandstränderna vid Strandbaden och 
Jonstorp.

KASTA LOSS OCH LÄGG TILL
Att uppleva fina små fiskelägen, mysiga 
byar och pittoreska hamnar eller se berget 
och kustlinjen på nära håll är enkelt om du 
tar dig runt med båt i Kullabygden. Stanna 
till i din egen badvik och hoppa i vattnet 
direkt från relingen. Till sjöss ser du halvön 
från ett annat perspektiv och kan njuta 
av lugnet till havs när du kastat loss och 
lämnat land bakom dig för en stund.

MER INFORMATION
Stränder och bad: www.hoganas.se/besok--upplev/badplatser-och-strander
Kajak och sup: www.Kullakajak.se 
Kajak: www.UpplevKullaberg.se
Tumlarsafari i ribbåtar Coasteering: www.kullabergsguiderna.se
Dykning på Kullaberg: www.Kullendyk.se
Båtliv och hamnar: www.hoganas.se/visit-hoganas/upptack-hoganas/resa 
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PROJEKT PÅGÅR 
FÖR MINSKAD VATTENFÖRBRUKNING
I Höganäs har vi hittills, med vissa undantag, haft gott om vatten. 
De senaste åren har detta tyvärr ändrats, delvis på grund av de 
torra somrarna men också ett förändrat beteende i samband med 
coronapandemin där vattenförbrukning ökat. Under januari 2021 
ökade vattenförbrukningen hos Höganäshems boende med 4,5% 
jämfört med året innan. Därför genomför nu Höganäshem olika 
projekt för att minska vattenförbrukningen. Ett av dem är att sätta in 
moderna snålspolande kran- och duschmynstycken i lägenheterna. 

– Det är första gången vi ser en så stor ökning i vattenförbrukning under ett 
och samma år och vi tror att det har att göra med att vi över lag vistats hemma 
och arbetat hemifrån i större utsträckning under coronapandemin. Eventuellt 
kan kommunen tänkas se det omvända i sin statistik, att vattenförbrukningen 
minskat, då till exempel skolorna bedrivit undervisning på distans, säger Patrik 
Håkansson, teknisk projektledare på Höganäshem.

UPPÅTGÅENDE TREND
Under årets första månad skedde en ökning med nästan 500 m3 i jämförelse 
med föregående år. Den uppåtgående trenden fortsatte, i februari låg ökningen 
på 260 m3 och i mars på 390 m3. En ökad vattenförbrukning innebär att 
mer vatten behöver produceras och distribueras, vilket är en hantering som 
förbrukar energi. Att spara vatten sparar med andra ord på våra miljöresurser.

Vi tillhör 
en skara 
lyckligt 
lottade 
människor  
i världen.

» STEG I RÄTT RIKTNING
– Generellt kan man säga att vi tillhör 
en skara lyckligt lottade människor i 
världen som har rent vatten, direkt i 
kranen, rakt in i våra hem. Vatten är 
vårt viktigaste livsmedel och ändå tar 
vi tillgången på vatten för givet. Det 
vi däremot alla behöver hjälpas åt 
med är att minska på den onödiga 
förbrukningen av vatten. Vattnet i 
våra kranar är ett livsmedel, och all 
användning av detta vatten medför 
en påverkan på vår miljö, därför är 
projektet med snålspolande kran- och 
duschmynstycken ett steg i rätt riktning, 
menar Patrik Håkansson, teknisk 
projektledare på Höganäshem. 

VILL DU VETA MER?
Läs mer på www.hoganashem.se
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SOMMAR, VATTEN & 

S O L E N E R G I
Vi är många som längtat till sommar, sol, svalkande bad och härliga upplevelser  
i Kullabygden. Vi har en lång kuststräcka med fina badplatser, och allt fler 
invånare skaffar också egna pooler att doppa sig i. 

Våra pooler fyller vi med Sveriges bästa kranvatten, och för att vi inte ska få vattenbrist 
under sommaren, är det bäst att vi alla följer kommunens rekommendationer gällande 
fyllning av pooler och bevattning av våra rabatter. (Läs mer om detta på sidorna 28-29.)

UPPVÄRMNING MED SOLCELLER
Vattnet i havet värms upp av solen och det gör även vattnet i poolerna. För att snabba 
på uppvärmningen, och för att få högre temperatur i poolen än i havet använder vi el. 
Med det klimat vi har i Skåne har vi goda förutsättningar för att själva producera vår 
el. Vindkraftsverk finns i bygden och solceller börjar också bli mer vanligt. Det lokala 
energibolaget, Höganäs Energi, erbjuder sedan april solceller till både privatpersoner och 
företag. Med det är Höganäs Energi ett komplett energibolag med både elnät, elhandel, 
fjärrvärme, fiber, laddstolpar – och solceller. 

VILL DU VETA MER?
Vill du värma upp ditt badvatten med egenproducerad solenergi, eller är 
du intresserad av hållbar energiproduktion och att minska dina elkostnader? 
Prata med Höganäs Energi om solceller. Testa solcellskalkylatorn och se hur 
du kan använda solenergi till dina elbehov.  
Läs mer på www.hoganasenergi.se/solceller



Visste du att en vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 
20 minuter? Vi ska leva mer hållbart och då är det viktigt att vi 
tillsammans hjälps åt att spara på det viktigaste livsmedlet vi  
har: vatten – och dessutom, Sveriges godaste vatten (läs mer om  
det på sidorna 22-23).

ENKLA TIPS ATT SPARA VATTEN
• Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna i din trädgård.

• En vattenslang sprutar ut vatten med blixtens hastighet och förbrukar 
så mycket som 1 000 liter vatten i timmen. Vattna i stället med en 
vattenkanna i trädgården.

• Ställ en bringare vatten i kylen så slipper du spola i kranen tills 
vattnet blir kallt. Se goda drinktips på sidorna 22-23.

HUR 
SPARAR 
DU PÅ SVERIGES GODASTE 

KRANVATTEN I SOMMAR? 

LÄS MER 
om vatten på 
www.hoganas.se/vatten 

OBSERVERA! Är det 
bevattningsförbud får du inte 
vattna alls.

FRÅGOR OM VATTEN?
Kolla in svaren på de vanligaste 
vattenfrågorna som kommer in till 
kommunens VA-avdelningen på  
www.hoganas.se/vattenochavloppFAQ
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SÅ HÄR FYLLER OCH TÖMMER DU DIN POOL ELLER BADTUNNA
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. 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 du släpper ut lite i 
taget så att vattnet hinner sjunka undan.

SÅ HÄR VATTNAR DU VÄXTLIGHETEN PÅ BÄSTA SÄTT
Om du ska vattna din gräsmatta eller dina växter och blommor är det bra om 
du gör det tidigt på morgonen eller sent på kvällen så att vattnet hinner tränga 
ner i jorden. En solig dag kommer stora mängder vatten dunsta bort, vilket gör 
att du behöver vattna oftare och därför göra av med mer vatten.

VATTENTILLGÅNGEN I FARA!  
Vår vattenresurs som vi känner den idag är något vi ska vara mycket 
tacksamma över. Förutsättningarna för ett gott och säkert dricksvatten  
kommer inte att bli bättre med effekterna av ett förändrat klimat. Större risk 
för extremväder med kraftiga regn, översvämningar och fler perioder av torka 
ger sämre kvalitet på vattnet. Detta leder till att vi kommer behöva lägga mer 
energi på att få vattnet säkert att dricka och lika gott som idag. 

BRA VATTEN INGEN SJÄLVKLARHET
– Det som på sikt kommer att hända med råvattnet som vi gör dricksvatten av,  
om vi inte ser till att förändra vår klimatpåverkan, är att det kommer att bli brunare. 
Detta på grund av nedbrutna växtdelar som finns i vattnet innan rening, även 
kallat humus (inte att förknippa med den goda röran hummus), säger Fredrik Seger, 
hållbarhetsutvecklare.

Om vi lyfter blicken till andra länder kan vi klart konstatera att vatten inte är en 
självklarhet. Enligt Globala målen, FN:s utvecklingsmål, saknar en av tre personer 
tillgång till grundläggande sanitet. Ett liv utan tillgång till vatten leder till sjukdom 
och en ohälsosam miljö som drabbar särskilt redan utsatta människor som lever i 
fattigdom. 

VILL DU LÄSA MER? Surfa in på www.globalamalen.se/mal-6-rent-vatten-och-sanitet
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BAD- BÅT- & GRILLVETT

H U R  G Ö R  D U ?
Denna härliga tid med alla uteaktiviteter i vår fantastiska Kullabygd med berg, skog, kultur,  
mat, dryck och inte minst bad och grillning. Mitt bland detta härliga kan dock olyckor  
ske, så snälla – var försiktig, ta ansvar och ha koll på varandra. 

– Det ska lite till för att en lugn situation förvandlas till en otäck olycka, men hjälps vi åt så blir det mycket 
säkrare för oss alla, påminner räddningschefen i Höganäs kommun, Lars Scotte om.

BAD- OCH SJÖVETT
Oavsett var du badar – bada tillsammans med någon och badvakta varandra. Håll koll och uppsikt över dina 
barn. Dyk aldrig på okänt vatten och simma längs stranden. Kolla upp var det finns livräddningsutrustning och 
ropa endast på hjälp om du är i nöd. Visa alltid respekt för dina medmänniskor på badplatsen. 

Ska du ut på havet så använd alltid flytväst. Det går också att låna flytväst på räddningstjänsten på 
Bruksgatan i Höganäs. 

GRILL- OCH ELDNINGSVETT
Grilla alltid på säker och tillåten plats. Se till att underlaget är plant och obrännbart med bra avstånd till 
annat brännbart. Ta aldrig in grillen inomhus eller i tältet. Ha gärna vatten och kraftig handske till hands. 
Spruta inte tändvätska på öppen eld och släng inte varm aska i soptunnan. Placera eventuell gasolflaska så 
att du enkelt kan stänga flaskans ventil vid en händelse. Håll reda på brandriskprognosen och om det råder 
eldningsförbud och följ kommunens anvisningar. 

200 UNGDOMAR JOBBAR I SOMMAR
I sommar kommer upp mot 200 skolungdomar att ha ett kommunalt 
sommarjobb i tre veckor. Jobben finns i kommunens alla förvaltningar 
och är ett bra tillfälle att visa bredden av de olika yrken som finns inom 
Höganäs Kommun. 

Ett exempel är att det även i år kommer att finnas sommarjobbande ungdomar  
i form av strandvärdar på Kvickbadet för din säkerhet. De finns på plats för  
enklare omplåstring men också för att kunna larma vid allvarligare händelser. 

BRA LÄNKAR FÖR DIN SÄKERHET 

På www.dinsäkerhet.se hittar du tips på hur du själv kan förebygga olyckor  
och information för att kunna agera på rätt sätt om olyckan  
eller krisen är framme.

Få koll på brandrisken i skog och mark via www.hoganas.se/brandriskprognos
eller www.rsnv.se/brandriskprognos 



VAR SÄKER PÅ ATT FÅ 

EN SÄKER 
SOMMAR
Då var äntligen sommaren här och det verkar bli 
mycket hemester även i år. Så här kan du få en skön 
hemestersommar utan obehagliga överraskningar.

• Töm bilen själv. Ska du ut och vandra i vår vackra natur, 
lämna inget synligt i bilen, lås och kontrollera att låset 
fungerar.  

• Cykelstölderna brukar öka under sommarsäsongen, se till 
att plocka av ditt batteri om du har elcykel. Ställ inte cykeln 
synlig, utan lås in den om du har möjlighet.

• Håll ett öga på grannarnas hus om de åker iväg.

• Släpp inte in okända personer i din bostad.

• Lämna inte ut kontokort, koder eller BankID. Swisha inte 
heller pengar till personer som utger sig komma från olika 
myndigheter, till exempel Polisen, Skatteverket eller liknande. 
Inbetalningarna går inte till på det sättet. Covid-vaccinet 
kostar inget för dig så låt dig inte luras att betala.

• Var observant på märkliga fordon och personer.  
Ring 114 14 med tips och 112 om det är en akut situation.

• Använd kommunens appar för att kontrollera var det just 
nu är mycket människor. Mätningar görs på Kvickbadet, 
i Mölle och på Kullaberg. Undvik topparna som är 
rödmarkerade och ta chansen att upptäcka en ny plats – läs 
mer om bygdens gömda pärlor på sidorna 10-13.

Ha en skön och trygg sommar,  
Kristina Pålsson, kommunens säkerhetsansvariga

VANDRA I 
SOMMARNATTEN
Passa på och häng med ut och nattvandra. 
Våra vandrare når du på följande adresser:   

hoganas@nattandring.nu  
lerberget@nattvandring.nu   
nyhamnslage@nattvanding.nu  
Vill du hänga på Vikenvandrarna  
kontaktar du karl.rognefjord@gmail.com
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BADPLATS 
FÖR ALLA
I Höganäs är ett bad aldrig långt bort och här ska alla kunna njuta av ett bad. 
Kommunen jobbar därför hela tiden på att förbättra tillgängligheten så att alla, oavsett 
funktionsförmåga, ska kunna bada i vårt salta hav. Kvickbadet och Farhultsbaden är fullt 
tillgänglighetsanpassade och lagom till badsäsongen börjar är en ny badramp på  
plats i Vikens hamn.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD BADBRYGGA
Gräsa brygga ligger bakom det gamla varvet i Vikens hamn. Detta är en oas för många, med 
badbrygga ut i havet, trädäck att sola på och dessutom en bastu och närhet till hamnens utbud av 
restauranger och caféer. Vid bryggan har en rullstolsanpassad badramp anlagts under våren och ytan 
runt omkring tillgänglighetsanpassats. Här finns även badrullstol att låna.

FLER ANPASSADE BADPLATSER
Kvickbadet – Höganäs citybeach invid småbåtshamnen i Höganäs, har närhet både till restauranger 
och centrum. Här finns en stor gräsmatta, sandstrand, brygga och soldäck. Dessutom finns ett 
utegym som går att nyttja året om. Området är tillgänglighetsanpassat med både ramp på stranden 
och en ramp från bryggorna ner i vattnet. Här finns tillgång till badrullstol och badvagn för 
stora och små. Farhultsbadet finns en ny tillgänglighetsanpassad toalettbyggnad. Även här finns 
badvagnar som kan köras över ramperna ner i vattnet.

I Mölle, Arild, Jonstorp och Margreteberg finns handledarräcken för att det ska vara lättare att ta 
sig i och ur badet och i Ransvik påbörjas under året ett arbete med att rusta upp badplatsen och göra 
den mer tillgänglig för besökare. Toaletter har tillgänglighetsanpassats på alla allmänna badplatser. 

LÄS MER
På www.hoganas.se/besok--upplev/badplatser-och-strander hittar du 
en beskrivning av alla badplatser, parkeringsmöjligheter och närmaste 
busshållplats. På den digitala badplatskartan kan du se hur du hittar dit.  
På hemsidan kan du också se aktuella badtemperaturer.

ALLA HAR ETT ANSVAR
Vi börjar se ljuset i tunneln på pandemin, men än är det viktigt att alla fortsätter att ta ansvar 
både för sig själv och för sina medmänniskor. Vi har skapat en digital trängselupplysning för 
några av våra populära och välbesökta platser i Kullabygden, bland annat Kvickbadet. I den 
kan du se hur besökstätheten och eventuell trängsel ser ut direkt i din mobil. Detta hjälper dig 
att följa rekommendationen om att hålla avstånd och fysisk distans under rådande pandemi. 
Är besöksnivån hög rekommenderar vi dig att välja en av våra andra fantastiska platser. Läs 
mer om våra gömda pärlor på sidorna 10-13.

Håll koll på trängseln på www.hoganas.se/crowd

TÄNK    M TANKE
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Ett förbud får dock inte innebära ett hinder mot att 
förflytta sig inom riket (till exempel gator och färdmedel) 
eller innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
Det finns också undantag som till exempel platser där det 
bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av 
mer betydande omfattning.

Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska 
också ges möjlighet att yttra sig över kommunens förslag 
innan förbud utfärdas.

PLATSER MED RISK FÖR TRÄNGSEL
I kommunen har ett antal platser identifierats som 
områden där det kan finnas påtaglig risk för trängsel, 
framförallt under sommarsäsongen. Kommunen har 
vidare tagit fram olika underlag som ska användas om ett 
sådant beslut måste fattas och i arbetsprocessen kommer 
också kontakt med grannkommuner och andra aktörer tas 
inom olika samverkansområden. 

SÅ GÅR DET TILL
Om kommunen utfärdar föreskrift som förbjuder 
vistelse på en särskilt angiven plats kommer kommunen 
att kommunicera detta via olika kanaler (till exempel 
www.hoganas.se) och kontakt med företagare i närheten 
av platsen kommer att tas. Platsen kommer att spärras av 
och skyltar kommer att sättas upp. 

Personer som vistas på ett område där förbud råder 
riskerar böter.

FÖREBYGGANDE TRÄNGSELARBETE
I första hand kommer kommunen med bland annat 
information och kommunikation arbeta för att 
förebygga trängsel. Det finns till exempel en trängsel-
app där du i realtid kan se hur mycket människor som 
befinner sig på vissa platser och det kommer att finnas 
tips på andra trevliga områden i kommunen som inte är 
lika välbesökta. 

EVENTUELLT VISTELSEFÖRBUD
Sedan 11 mars har kommuner möjlighet att utfärda föreskrifter som 
förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på andra liknande särskilda 
platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Det är den nya pandemilagens 
begränsningsförordning som ger kommuner möjlighet till detta.

Vill du veta mer?
Mer information om trängselupplysning hittar du på  
www.hoganas.se/crowdd
Läs mer om den tillfälliga covid-19-lagen på 
www.lansstyrelsen.se
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EVENTUELLT VISTELSEFÖRBUD HÖGANÄS GRUNDARE 
BLICKAR UT ÖVER SIN STAD
I HISTORISK PARK MED NYA TILLSKOTT
Vid Storgatan i kulturkvarteren på Höganäs övre finns 
Ruuthsparken. I över 150 år har Eric Ruuth blickat ut över 
platsen och nyligen fick han sällskap i parken av Thomas  
Stawford som grundade Höganäs stad. Besök parken i  
sommar och ta del av Höganäs spännande historia. 

Thomas Stawford var en svensk industriell pionjär som ledde arbetet 
med att bygga upp gruvverksamheten i Höganäs. Stawford har 
efterlämnat utförliga dagböcker, som utgör en viktig källa för den 
historiska forskningen. I dagböckerna kan vi läsa att Thomas Stawfords 
tillvaro i Höganäs var fylld av extremt hårt arbete, besvikelser och 
personliga tragedier. Bolaget gick hela tiden med förlust, han fick inte 
den uppskattning och den befordring till högre chef, som han ansåg 
sig förtjänt av, och hans nära anhöriga gick bort i förtid. Nu minns vi 
Thomas Stawford med ett minnesmärke som är placerat i parken.

HISTORISK INFORMATION
I omdaningen av parken har även minnesmärket över den gamla 
Brukskyrkan flyttats till sin ursprungliga plats. QR-koder finns på 
minnesmärkena som informerar om Höganäs äldsta historia. 

FLER PARKER
Du hittar alla kommunens parker och grönområden på  
www.hoganas.se/parkerochlekplatser

ÅRETS UPPVÄXLARE
Har du mött en tjänsteperson eller en grupp inom Höganäs 
kommun, Höganäshem, Höganäs Energi eller Höganäs Omsorg  
som du tycker gör ett fantastiskt jobb? Då kan du nominera den 
personen eller gruppen till utmärkelsen "Årets uppväxlare". 

Det är du som invånare, företagare eller andra externa aktörer som  
kan skicka in din nominering. 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.

Nominera via e-tjänsten "nominering av Årets Uppväxlare" på  
www. minasidor.hoganas.se

Årets uppväxlare guld  2020 blev Linda 
Franzon, projektledare i kommunen. Nu kan du 

vara med och nominera vinnaren 2021.



TITTA, HAN 
SNACKAR!
RENARE BADPLATSER I SOMMAR
Inför sommarsäsongen 2021 har en stor satsning på 
utomhusmiljön runt kommunens badplatser dragit igång. 
Flera soptunnor har klätts in och antalet tömningar har 
ökat. Dessutom har en speciell container för att kunna mäta 
skräpmängden vid Kvickbadet tagits i bruk.

– Sommaren 2020 hade vi rekordmånga besökare i kommunen. 
För att se till att våra badplatser håller måttet också vid många 
besök har vi därför sett över skötseln och infört nya lösningar 
för att kunna hantera den ökade mängden människor i år, säger 
Pernilla Landeke Wilsmark, parkingenjör i Höganäs kommun.

NERGRÄVD SOPTUNNA
En av nyheterna är den nedgrävda soptunnan, en så kallad UWS-
tunna, som kommer finnas vid Kvickbadet. Under den döljer sig 
en stor behållare som kan svälja väldigt mycket skräp. Samtidigt 
tar den inte upp mer plats ytmässigt än de vanliga tunnorna kring 
badplatserna.

TALANDE TUNNOR
En annan av årets nyheter är att du nu kan uppleva hur 
soptunnorna pratar med dig när du matar dem med skräp. 

– Det är två av våra tunnor som kommer få ljud installerat 
inför sommarsäsongen, så håll öronen öppna där ute, säger 
Pernilla.

DET HÄR FÖRÄNDRAR VI I ÅR

• Kvickbadet har utökats med 75 meter till 
Torekovsgatan och fått fler soptunnor.

• Tunnorna kommer tömmas två gånger om dagen, 
även på helgen. 

• Sommarjobbare kommer finnas på plats för att 
plocka skräp kontinuerligt under säsongen.

• En station för att hämta soppåsar för att kunna ta 
med sig sitt skräp kommer finnas vid Margreteberg, 
Kvickbadet och Farhultsbadet.

• Skyltning som påminner besökare om att hålla 
stranden ren.

Anmäl fel eller skadegörelse på www.hoganas.se/felanmalan
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Vad är  
matavfall?
Matavfall är allt som blir över och 
inte kan sparas när du lagar eller äter 
mat. Till exempel råa och tillagade 
rester av kött, fisk, grönsaker, frukt, 
bröd, ägg och kaffe. Hit räknas även 
ben, blast, skal och mindre mängder 
använt hushållspapper. Snus, fimpar 
och tuggummi hör inte hemma i 
matavfallet (det är restavfall).

Ändrade 
tömningsdagar  
inför midsommar
Vecka 25 tömmer NSR alla 
sopkärl en dag tidigare än 
vanligt. Har du tömning 
måndagen den 21 juni 
kommer vi söndagen den 20 
juni och så vidare. 

Med gratistjänsten sms-
påminnelse får du som bor 
i villa ett sms kvällen före 
tömning, anmäl dig på  
www.nsr.se/sms.  

NSR:s kundservice och 
återvinningscentraler  
har stängt midsommarafton 
och midsommardagen.

DITT 
BANANSKAL
ÄR EN RIKTIG 
RESURS
Det finns två enkla insatser du kan göra hemma för en 
hållbar framtid – sortera ut matavfallet och minimera 
matsvinnet.

Vare sig du bor i villa eller lägenhet kan du enkelt källsortera i 
eller i närheten av din fastighet. Bland det viktigaste du kan göra 
är att sortera ut ditt matavfall så att det kan återvinnas till biogas 
och biogödsel. 

– Biogas är ett fossilfritt bränsle som bland annat våra 
sopbilar kör på och biogödsel ger näring till skånska åkrar så att 
ny mat kan växa, förklarar Göran Svensson på NSR Höganäs.

HÄLFTEN SORTERAS
Men tyvärr hamnar mycket matavfall i restavfallet och går 
istället till förbränning. Under 2020 producerade varje kullabo i 
snitt 96 kg matavfall, men vi sorterade bara ut drygt hälften av 
detta. Vi behöver alltså bli bättre på att sortera.

– Målet är att 2023 ska minst 75 procent av matavfallet 
sorteras ut och tas tillvara i kretsloppet, säger Göran.

TÄNK PÅ ATT
...alltid använda matavfallspåsar till ditt 
matavfall, aldrig vanliga plastpåsar. 

...om du bor i villa och inte redan har ett 
tvåfackskärl för sortering av mat- och 
restavfall – kontakta NSR:s kundservice på 
042-400 13 40 för att byta abonnemang. Det 
blir dessutom billigare för dig.

...en annan viktig insats du kan göra är att 
minska matsvinnet, det vill säga ätbar mat 
som slängs. En tredjedel av den mat vi köper 
hem slängs, vilket är en stor belastning på 
miljön.

Vill du veta mer?
Mer information och tips för att minska matsvinnet  
hittar du på nsr.se/matavfall

🍌
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Månstorp, Julivallen, Folkets park, Folkparken. 
Kärt barn har många namn. Folkparkens resa in 
i framtiden har pågått under en lång tid och den 
folkkära platsen har de senaste 10 åren tagit klivet 
in i den moderna staden. 

Från början ett område i två delar: Fotbollsplan med 
löparslingor på ena sidan och Folkets park med Folkets 
hus på andra sidan. När kommunen för cirka tio år 
sedan köpte marken av Folkets park var området slitet. 
Älskat, men nött.

– På kommunen drog vi då igång en arkitekttävling 
med några utvalda exploatörer. Tre arkitekter skissade 
fram förslag på hur området skulle se ut, berättar 
stadsmiljöchef Pär Ragvald, som varit med ända från 
början.

FOLKETS PARK BLIR FOLKPARKEN
Den gamla idrottsanläggningen och Folkets 
hus (byggt 1965) revs, men muren och entrén till 
idrottsanläggningen fick vara kvar – precis som mycket 
av den uppvuxna vegetationen i parken. 

– Parken köptes 2013 och blev färdig redan 2016. 
Vi satsade på att få klart den snabbt för att gynna 
många, säger Pär.

DET NYA FOLKPARKSHUSET
Från början var tidsplanen att den sista etappen 
i området skulle vara färdig 2025. Men eftersom 

efterfrågan var så stor blev alla 220 bostäderna klara 
och inflyttade i redan till 2020. Under projektets gång 
har även föreningen Folkets park köpt tillbaka en bit av 
marken där det nya Folkparkshuset kan byggas – det 
enda huset kvar att färdigställa nu.

– Folkparksprojektet är ett bra exempel på hur 
det går att förtäta och modernisera stadsmiljön på 
ett lyckat vis, och samtidigt binda ihop det nya med 
historien, avslutar Pär.

GAMMAL BEKANT LYSER UPP IGEN
Är du kanske en av dem som minns hur den 
iögonfallande neonskylten lyste över Folkparksentrén 
fram till 2015? Nu sitter en likadan skylt på plats 
igen! Den nya skylten har samma typsnitt, storlek och 
neonröda färg som originalet. Den är tänd på kvällar 
och kommer så småningom även lysa vid evenemang  
i området.

FOLKPARKEN 
MÖTER FRAMTIDEN

STRANDBADEN PARK
I Strandbaden, öster om väg 111, 
har kommunen som uppdrag att ta 
fram en detaljplan och att pröva 
områdets lämplighet för bostäder. 
Det är ännu tidigt i processen och 
just nu arbetar handläggarna fram 
ett samrådsförslag. 

BRUKSSKOLAN
Skolan byggs ut med en ny del 
söderut för lågstadiet, samtidigt 
byggs matsalen om. Elever 
och lärare får en ny fräsch 
skola för undervisningen och 
inga klassrum kommer vara i 
paviljonger längre. Skolgården 
blir ordentligt uppdaterad och blir 
mer spännande för eleverna, den 
kommer också att bidra med mer 
välplanerad grönska till närområdet.

TENNISHALLEN
Höganäs Sportcenter utvecklas 
med nya tennisbanor, från två till 
fyra. Byggprojektet pågår och 
beräknas vara klart i slutet av året. 
Tennishallen kommer att ligga 
mellan Höganäs Sportcenter och 
den nya Gymnastikhallen.

Folkparksprojektet är  
ett bra exempel på hur  
det går att förtäta och 
modernisera stadsmiljön  
på ett lyckat vis.

»

ANDRA BYGGPROJEKT PÅ GÅNG
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FOLKPARKENS ENTRÉ BLEV FÄRDIG 25 JUNI 1958
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JA NEJ

KAN DU BÖRJA 
LEVA LOPPAN  
IGEN DÅ?

JA NEJFEL SVAR

WWW.HOGANAS.SE/CORONAVIRUS  

F O R T S Ä T T  H Å L L A  A V S T Å N D !

Ä R  D U 

V A C C I N E R A D ?

Tänk på att det kan finnas en viss risk att du kan 
bli sjuk, trots vaccinationen, och att du därmed 
kan smitta andra, även om du själv inte utvecklar 
några symtom. Därför gäller fortfarande det 
grundläggande rådet: håll avstånd till andra både 
inomhus och utomhus.


