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Verksamhetsberättelse för 

Lerbergets Byamän ekonomisk förening 2015 

 
Föreningen har under året haft medlemmar från 321 fastigheter i byn. 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. 

Föreningens styrelse har under 2015 bestått av följande personer; 

 

Ordförande Lars Wirén  

Vice ordf. Ulla Andersson 

Kassör Jörn Möller 

Sekreterare Claes Eric Ivarsson 

Övriga ledamöter Ann-Christin Axelsson, Rune Bergman, Mia Cox, Eve Nilsson 

och Göran Nord  

 

Suppleanter Göran Dreveborn, Jörgen Jeppsson och Arne Sandemyr  

 

Valberedning Britt-Marie Andrén, Staffan Lindqvist och Henry Hjort  

 

Revisorer  Jessica Svensson och Dag Richardsson 

 

Rev. suppleanter Mats Hallberg och Christer Bogren 

 

Förutom styrelsearbetet har föreningen under året haft följande 6 aktiva kommittéer. De 

sammankallande är understrukna och icke styrelsemedlemmar står kursivt.  

 

Camping- och 

naturkommittén 

 Hamnkommittén  Trivselkommittén 

Göran Dreveborn 

Ann-Christin Axelsson 

Rune Bergman 

Ulf Janbo 

Jörgen Jeppsson 

Eve Nilsson 

Arne Sandemyr 

Martin Werner 

Lars Wiren 

 Bengt Larsson 

Allan Fröjd 

Claes Eric Ivarsson 

Göran Nord 

Mats Hallberg 

Mattias Elversson 

Tobias Lundqvist 

( Lerss.rep.) 

Åke Persson 

 Gunilla Pedersén 

Ulla Andersson 

Stina Arvidsson 

Christina Falkman 

Kerstin Hanell(ansv. Hoddan) 

Anders Hellborg 

Mia Cox 

Maud Nilsson 

 

     

 

Museégruppen  Redaktionskommittén  Bastukommittén 

Birgitta Stefansson 

Susanne Arngart  

Lars-Olof Olofsson 

Gunilla Pedersén 

Ronny Hartvigsson 

Rolf Skog 

 

 

 

 Monica Strömgren 

Stina Arvidsson 

Mia Cox 

Maria Falkborn 

Sandemyr 

Ingrid Hallberg 

Mats Muller 

Pauli Olsson(den 

gamla bilden) 

Martin Werner 

 

 Joacim Aulin 

Christian Cederholm 

Göran Dreveborn 

AnnCatrin Elversson 

Ulf Hogersson 

Kristina Nilsson 

 

 



2 
 

 

     

     

     

     

     

     

Bystämma 2015 

 

Årets bystämma (årsmöte) hölls den 29 mars på restaurang Skogsbrynet med Mats Hallberg 

som ordförande. På stämman beslöts det att årsavgiften skulle vara oförändrad 200 kr år 2015. 

Stämman biföll styrelsens motion om ändring i föreningens stadgar. 

 

Bastukommittén 

 

Äntligen! Söndagen den18 oktober i Nådens år 2015 sker den officiella och högtidliga 

invigningen av Lerbergets bastu. Kajen i Lerberget är full av nyfikna och förväntansfulla 

bybor som tillsammans med Helsingborgs Dagblad är med och bevittnar när byalagets vice 

ordförande Ulla Andersson klipper bandet, förklarar bastun formellt öppnad samt när det 

första bastuabonnemangskortet delas ut till den första betalande abonnenten. Det bjuds på 

grillad korv och bubbel (läsk och mineralvatten). Denna dag var höjdpunkten på det nästan 2 

år långa projektet med att förverkliga en dröm som många bybor haft, inte alla men väldigt 

många, en egen bastu och därmed möjlighet till många härliga uppfriskande bad året runt i 

vårt Öresund. 

 

Bastun som tidigare tjänstgjort som glasskiosk, både på Kvickbadet i Höganäs samt på 

hamnplan här i Lerberget har åter igen hittat hem. Och det är väldigt många bybor som har 

hittat till bastun. I skrivande stund är det 71 betalande familjeabonnemang och det bastas 

flitigt under veckans alla dagar. På julaftons morgon slogs rekordet i antal bastubadare 

samtidigt inne i vår lilla bastu - 18st! Det var trångt, några fick stå upp men det var fantastiskt 

roligt med en sådan start på julafton, ett riktigt Benjamin Syrsa minne! 

 

Bastun står där den står idag tack vare byalagets finansiering, lokalt verkande företags bidrag 

samt hårt arbetande och engagerade bybor som med snickarbyxor, penslar, skruvdragare, 

hammare och spik arbetat på lediga stunder under våren, sommaren och hösten. 

 

I början av september, samtidigt som bastun håller på att färdigställas med panel och bastulav, 

gjuts och monteras en ny trappa längst ut på pirnocken, en badtrappa som även kommer 

hjälpa till att avlasta den väldigt populära badbryggan sommartid. 

 

Hur bastun ska klara de påfrestningar som höst- och vinterstormarna utsätter oss för har 

diskuterats både inom och utom projektgruppen. Vi som varit inblandade i projektet har hela 

tiden känt att de förankringar vi gjort och de extra stormsäkringar som vi gör vid hårdare 

väder och vind är tillräckliga. Och när Gorm gästade Lerberget med sin kulmen natten den 30 

september med en medelvind på 30m/s och orkan i byarna fick vi bekräftelse på att vi gjort ett 

tillräckligt bra arbete. Bastun fick sig förvisso ett par törnar men den stod alltjämt (nästan) 

kvar på sin ursprungliga plats. 

 

Det är extra glädjande att höra från bastubadarna hur de upplever det positiva med att träffa 

bybor, gamla som unga, nya eller redan bekanta, även under vintern och inte bara vid våra 
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fixardagar, sillagrillningar eller i andra hamnaktiviteter, då detta har varit en av grundtankarna 

med en bastu i Lerberget. 

 

 

Kommittén för Camping och Natur 

 

Campingen drevs liksom tidigare år av vår arrendator First Camp. 

Campingsäsongen gick även i år mycket bra med fint väder. Lerbergets Camping har fördelen 

av en bra balans mellan säsongs- och korttidsgäster, vilket gör oss mindre känsliga för väder 

och vind. 

 

Under 2015 har vi haft en större storm men med begränsade skador så efter uppstädningen 

efter Freja har vi endast behövt utföra löpande skötsel och underhåll. 

Vi har påbörjat planeringen för att rusta upp det så kallade Stenhuset som ligger i 

Strandskogen och innehåller dusch och toaletter och som är i ganska dåligt skick och behöver 

rustas upp. 

 

Nyplantering av tall och björk har gjort dels i skogen mot havet samt på Campingen. De 

problem vi har med nyplanteringar är att kaninerna äter upp plantorna och vi håller därför på 

att experimentera med olika åtgärder för att skydda plantorna. Föryngringen av våra skogar är 

ett mycket viktigt arbete som kontinuerligt fortgår och är ett mycket långsiktigt arbete 

eftersom stora delar av skogen är färdigväxt och successivt måste ersättas. 

 

Sommaren 2015 var fantastiskt och vår badbrygga är en populär tillflyktsort i värmen. 

Bryggan har under året kompletterats med en ny sittbänk. Yttre trappan har nu kompletterats 

med räcken på båda sidor ner i vattnet samt men en sommardusch  

 

Höststormarna 2015 förde som vanligt in mängder med tång på våra stränder. Detta medför 

stora kostnader då tång klassas som miljöfarligt avfall och inte kan transporteras bort utan 

stora kostnader. Enda möjligheten är att föra tillbaka tången ut havet eller att köra ihop den i 

högar, som sen nästa års höststormar får ta hand om  

 

Tångrensning av stränderna norr om hamnen har skett under hela badsäsongen. Vass och 

vresrosor har klippts och grönytorna mellan hamnen och Campingen har trimmats under hela 

sommaren. I år har vi med gott resultat testat med att bränt vassen. Detta görs på senvintern 

för att inte störa eller skada ev. fåglar och andra djur som finns i området. 

  

Hamnkommittén 

 

Hamnkommittén har haft 10 beslutsmässiga möten. Några få mindre båtplatser har varit 

tomma annars var allt uthyrt. Arbetet med spolplattan har fortsatt. Själva plattan och 

uppsamlingsrännan är klar. P.g.a. yttre omständigheter har återstående arbete med 

uppsamlingsbrunnen fått skjutas till våren 2016. 

Avfallshantering med fler sorteringsfraktioner är på plats. 

Under våren fortsatte, och avslutades, den långlivade processen med att få rätt sjömärke på 

rätt plats. Nytt fyrfundament har konstruerats och ny fyr har monterats. Den nya fyren döptes 

till Håkan Rydhströms fyr. Dokumentation av arbetet kan ses på 

https://www.youtube.com/watch?v=F7miy_8lvTE . 

https://www.youtube.com/watch?v=F7miy_8lvTE
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Utprickningen av inseglingsrännan och fyren blev godkända av 

Sjöfartsverket/Transportstyrelsen. 

Det inledda arbetet (från 2015) med att göra en gjuten badtrappa längst ute på piren, fick 

göras om efter att naturens krafter spolat bort gjutformar och infästningar. Efter en del 

borrande och spräckande av stenblock är nu en vinterbadstege monterad längst ut på piren. 

Sedvanliga underhållsinsatser, där de obligatoriska och välbesökta, arbetsdagarna är viktiga 

inslag, är gjort. Gräsytorna på hamnplanen och strandheden norr om hamnen sköttes som 

vanligt på bästa sätt. 

Mikael Andersson har valt att lämna hamnkommittén. Vi tackar för allt arbete och ovärderliga 

kunskap som Mikael, på ett fantastiskt och generöst sätt delat med sig genom åren. 

Som ersättare hälsar vi Mattias Elversson välkommen. Mattias har mångårig erfarenhet av 

bygge, entreprenad och projektledning. 

 

Trivselkommittén 

 

Trivselkommittén har under året haft 6 protokollförda möten i Ruffen 

Kommittén har ordnat följande aktiviteter: 

Fågelvandring i Lerbergsskogen under ledning av Kaj Möller 

Valborgsfirande 

Grillkväll med vintips 

Midsommarfirande 

Kräftskiva på hamnen 

Lakritsprovning på Skogsbrynet 

Dörrkransbindning i Mellanskolans källare 

Julfest på hamnen med utställning och försäljning i Hoddan 

Jullunch för byns seniorer på restaurang Skogsbrynet 

Vi har planterat växter i rören på hamnen 

 

Sommarutflykt 2015 

Årets utfärd hade glas och luffarmuseet Boda i Småland som mål. Det var en fullsatt buss som 

förde oss genom det försommarvackra landskapet. Första anhalten på resan blev vid en 

småländsk sjö där medhavd fika intogs.                                                                                                                    

Framme i Boda mottogs vi av dagens värdpar Hönsa-Lotta och Luffar-Per.  Först fick vi en 
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sakkunnig inblick i glasets historia. Den följdes av berättelser och anekdoter om luffarlivet i 

Sverige. 1885 kom en lag i Sverige mot lösdriveri och tiggeri. Det innebar att alla luffare 

behövde skaffa sig någon form av försörjning. Vanligt var att man gjorde kvastarbeten, 

ståltrådsföremål(trådtjack) till försäljning eller blev skärslipare.   Efter föredragen såg vi oss 

omkring bland museets stora samlingar av glasföremål från olika tidsperioder och i en annan 

avdelning finns rikligt med trådtjacksarbeten och annat som har anknytning till luffare.                                                           

Som sig bör blev vi rikligt förplägade med småländska maträtter och en syndigt god ostkaka 

som avslutning.                                                                                                                                      

Tack vare Stina Arvidsson och Gunilla Pedersen fick vi uppleva en trevlig och lärorik dag. 

 

Galleri Hoddan 

 

Galleriet har hyrts ut för konst och konsthantverksutställningar under påsken, hela juli och ett 

par veckor i augusti. Det användes också i samband med julfirandet på hamnen. 

Det har varit en bra tillströmning av besökare. Den upprustade Kullaleden ger en del 

spontanbesök.  

Utställarna har som tidigare själva ansvarat för hängning och passning av sina alster. 

Utställningarna har haft vernissage på fredagseftermiddagarna. Under kvällarna med 

sillagrillning höll galleriet öppet längre och utställaren stod också för musikunderhållning. 

Hyresavgiften har varit oförändrad. 

Byabladet 

 

Medlemstidningen Byabladet har under även detta år utkommit tre gånger (inklusive ett 

dubbelnummer) med mellan 8 och 16 sidor. 

Redaktionen har bestått av följande personer: Stina Arvidsson, Mia Cox, Maria Falkborn 

Sandemyr, Ingrid Hallberg, Martin Werner och Monica Strömgren (sammankallande). Mats 

Müller och Stibo Media ansvarar för layout och tryckning. Ständig medarbetare med ”gamla 

bilden”: Pauli Ohlsson. 

Redaktionen har träffats en eller två gånger inför varje utgivning, förutom ständig mejl- och 

telefonkontakt. 

Arbetet har fördelats inom gruppen så långt som möjligt efter respektive medarbetares tid, 

önskemål och intresse. 

Vårt önskemål är att spegla livet i byn och att vara ett språkrör för byaföreningen varför 

innehållet varieras med referat av aktuella händelser, tillbakablickar, intervjuer med 

intressanta personer, nyheter och information från styrelsen, bildreportage, resereportage m 

m. Vår ambition är att hålla en hög standard på artiklar och övrigt innehåll och genom att 

lyssna på invånarna försöker vi skildra många aktiviteter och frågeställningar i byn. Flera 

bidrag har kommit in från läsarna, vilket gläder oss i kommittén, då vi vill få en bredd på 

innehållet som tilltalar alla boende i byn, oavsett ålder och intressen.   
 

Museet 

 

Museet har haft öppet från den 23 maj till den 31 augusti. Öppettiderna har varit 15-18 på 

lördagar och söndagar och 18-20 de fredagar då det varit sillgrillning.Värdar under sommaren 
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har varit Susanne Arngart, Ronny Hartvigsson, Lars-Olof Olofsson,Gunilla Pedersén, Rolf 

Skoog och Birgitta Stefansson. 

Antalet besökare har varit 427 personer. Förutom besökare från närområdet har vi haft 

besökare från ett antal städer och orter i Sverige men också från Tyskland, Nederländerna och 

Norge. Det har varit ovanligt många förfrågningar från husägare i byn, om deras hus eller om 

de personer som bott där tidigare. 

Övriga aktiviteter under året 

Under året har en del aktiviteter genomförts som arrangerats genom styrelsens försorg; 

    

- Sillgrillningen i Lerbergets hamn startade fredagen efter midsommar och fortsatte sen 

ytterligare sex fredagskvällar fram till början av augusti. Medlemmar i styrelsen tog ansvar 

för varsin grillkväll. Sommarens sköna fredagskvällar lade grunden till en god försäljning   

- Julgransutdelning till föreningens medlemmar arrangerades även i år på Mellanskolans 

gård, glögg och pepparkakor serverades till de köande. 

- Hjärtstartare finns nu tillgänglig i hamnen och byaföreningen har ordnat kurser i 

hjärtlungräddning för medlemmarna 

- En bronsskulptur är beställd av skulptören Jonas Högström som är uppvuxen i Lerberget. 

Genom en insamling i byn har nästan 100 000 kr kommit in som bidrag till den. Resten 

finansieras genom att Jonas gör den för en starkt reducerad kostnad och bidrag från 

Byaföreningen. Skulpturen kommer att vara på plats i juli 2016. 

 

Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att årets resultat på 94 417 kr och från tidigare år balanserat överskott  

858 084 kr, totalt 952 501 kr balanseras i ny räkning. 

 

På styrelsens vägnar 

Lerberget 2016-02-18  

 

 

 

Lars Wiren 

Ordförande  

 
 


