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O R D F Ö R A N D E N
H A R  O R D E T

Mitt första år som ordförande i bya-
laget är nu till ända.
Nu går vi in i ett nytt arbetsår med 
flera nya krafter i styrelsen. De tre 
viktigaste uppgifterna vi har att ta 
itu med är:

• Trafiksituationen i byn med många 
fordon, som kör alldeles för fort. Vi 
vill bl.a. uppmana er som har entre-
prenörer och hantverkare att infor-
mera dem om att det råder 30 km/
tim i hela byn.

• Ersättning för förlusten av den 
gamla brandstationen, som varit för-
råd för nödvändig utrustning i byn.

• I höst påbörjas upprustningen av 
hamnen, som är hjärtat i byn sedan 
århundraden.

Vi har traditionellt haft ett mycket 
gott samarbete med kommunen och 

hoppas kunna fortsätta så i de pro-
jekt och idéer som ligger framför 
oss.

Nu gläds vi åt att vår nya cam-
pingarrendator Nordvästra Skånes 
Camping AB med PeO Nilsson 
och Madde Bernaxel har utsetts till 
Årets campingföretagare i samband 
med SCR Svensk Campings årsmö-
te nu i mars.

Det blev en försenad och långdragen 
vinter denna säsong även om snö-
mängden varit blygsam. Jag hoppas 
nu att vi har en riktigt fin sommar 
framför oss.

Vi ses i byn!
Mats Strömgren
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Tipsa  om vad du tycker tidningen 
ska ta upp! Önskas insänt material 
i retur, kom ihåg att bifoga kuvert 
med adress och frimärken!
Nya medlemmar  hälsas välkomna 
till byaföreningen. Medlemsavgift 
200 kr per hushåll, dvs boende i byn.
Boende utanför byn  kan ansöka om 
att få Byabladet mot portokostnad 
75 kr per år.

Omslagsbild: Mats Müller

H Ä N D E R  I  B Y N

Religionträffar under ledning av Lennart Uddling
Första träffen tisdagen den 3 april kl 19.00 i Lerbergets kyrkas lokal 
Oasen, följd av 2 andra träffar. Anmälan till ulla.andersson@lerberget.se 
tel  0731591205 .

Valborgsmässoafton måndagen den 30 april kl 20.30
Sedvanligt firande på stranden nedanför campingen, med vårtal, kör 
och bål om vädret tillåter.

Quiz tisdagen den 8 maj i Hoddan
Inbjudan till medlemmar kommer i brevlådan.

Söndagen den 3 juni kl 10.00
Lerbergets kyrka firar gudstjänst på hamnplanen.

Midsommarafton fredagen den 22 juni på hamnen
Kl 10.00 klär vi majstången, kl 15.00 blir det sång, lek och dans.

Sillgrillning på hamnen varje fredag kl 19.00 
Från den 29 juni till och med den 3 augusti.

Kräftskiva på hamnen lördagen 18 augusti

Lerbergets familjefest söndagen 19 augusti

Datum och tider kommer att annonseras ut under Aktuellt - Händer i Byn 
på vår hemsida www.lerberget.se, i vår Facebookgrupp Gamla Lerber-
get Öppet Forum och på anslagstavlan. 

Välkomna till våra arrangemang!
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Glimtar från årsmötet 2018

Nyvalda till styrelsen: Susanne Hertting, 
Lennart Larsson, Mats Hallberg och Kerstin 
Stenberg.

Eftermiddagen den 25/3 samla-
des Byaföreningen till sedvanligt 
årsmöte på Skogsbrynet. Förutom 
32 sidor årsmöteshandlingar fanns 
också en väl utarbetad bildrik sex-
årsplan för kommande upprustning 
av hamnen, samt en flygbildskarta 
över Lerberget. Som vanligt sving-
ade Mats Hallberg klubban med 
Anders Nilsson som sekreterare.

Vi fick veta att nya arrendatorn 
Nordvästra Skånes Camping AB 
utsetts till årets bästa campingvärd, 
att man planerar sätta intermittent 
hastighetsövervakning i båda än-
dar av byn, att man försöker få bort 
tung genomfartstrafik, att arrendet 
för campingplatsen ökat med 20 000 
kronor/år samt att arbeten i hamnen 
kommer att påbörjas tidigast i okto-
ber.

Styrelsen hade skött sig fint. Som 
vanligt hade hamnen gått med för-
lust. Ändå blev vinsten 235 000 
kronor och med tidigare vinster 

nu nästan 1 miljon. Men vid ham-
nen vill man ersätta östra bryggan 
med en kaj för 1,2 miljoner. Därför 
förväntas en förlust detta år på 900 
000 kronor. Äntligen kommer vin-
sterna till användning!!!

Genom fyllnadsval och nyval fick 
3 kvinnor och 2 män (tala om jäm-
likhet) nya poster i styrelsen. Sty-
relsen kom med två förslag. Man 
vill sälja 22 000 kvadratmeter ga-
tumark till kommunen (därför fick 
vi flygbildskartan), vilket årsmötet 
uppdrog åt dem att fortsätta att ar-
beta med. Nästa förslag gällde änd-
ringar i hamnstadgan. Man måste 
betala sin köplatsavgift i tid, annars 
hamnar man längst bak i kön, och 
man kan bara behålla sin båtplats 
vilande under ett år. Man får hel-

ler inte hyra ut den i andra hand. 
Ordning och reda är bra! Sist men 
inte minst gav sig EU tillkänna. 
Mellan årsmötesbeluten om fören-
ingens stadgeändringar hade EU 
påtvingat Sverige en ny lag. Därför 
kunde inte Bolagsverket godkänna 
den nya föreningsstadgan. De på-
tvingade ändringarna var dock att 
betrakta som redaktionella, varför 
inte två nya årsmötesbeslut kräv-
des. Fånigast av allt är att man inte 
får kalla till årsmöte tidigare än 6 
veckor före årsmötesdatum. Hur 
skulle vi klara oss utan EUs fasta 
vägledning?

Text och foto Martin Werner

Svedjebränning i Gamla Lerberget
På förmiddagen den förste mars 
skedde det i strålande sol, fyra 
minusgrader och nordostlig vind. 
Bränningen av vassen började vid 
lekplatsen strax bakom hoddorna, 
gick norröver och slutade där cam-
pingen tar vid. 
Männen som utförde och överva-
kade det ansvarsfulla arbetet var 
från vänster Lennart Andersson, 
Ulf Janbo, Janerik Lundin och Carl 
Hoff.

Text och foto: Sigbritt Gunnarsson 
Lundin

Välfyllt i möteslokalen
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Vinden har legat på från väst och 
nordväst några dagar. In mot stran-
den har vitfågel samlats för att  fiska 
upp smådjur som följt med den av 
vågorna lossryckta tången. Längre 
ut flyger storskarvar i små grupper 
eller en och en.
Med ens, som på en given signal, 
kommer storskarvar flygande från 
alla håll. De landar på vattnet ett 
hundratal meter från stranden och 
börjar sedan ett intensivt fiske. 
Också trutar anländer i rask takt. 
Plötsligt kommer en stor fågel in på 
scenen. Den är vit med långa smala 
vingar. Vingspetsarna är svarta och 
kontrasterar effektfullt mot allt det 
vita. Fågeln är betydligt större än 
de största havstrutarna och även 
större än skarvarna. Framförallt ger 
den ett helt annat intryck. Vingarna 
är långa och smala, nästan 2 meter 
mellan vingspetsarna och de hålls 
raka, ej kupade.

Fågeln flyger på ett tjugotal meters 
höjd och fäller plötsligt ihop ving-
arna och dyker som en projektil
ner mot vattenytan där den försvin-
ner i en kaskad av vattenstänk. En 
havssula! Så småningom kommer 
fler artfränder, både gamla vita fåg-
lar med de svarta vingspetsarna, 
och yngre fåglar med mycket bruna 
inslag i fjäderdräkten. Under en 
kvart ses ett drygt tjugotal sulor, 
tillsammans med trutar och skar-
var, jaga det stim av småfisk som 
tydligen kommit nära stranden. En 
mäktig syn.

Havssulorna häckar närmast i Skott-
land, på Shetlands- och Färöarna 
samt i mindre kolonier utmed Nord-
norges kust. De skotska kolonierna 
innehåller flera tusen par av denna 
mäktiga fågel.

I Sverige ses allt fler havssulor och 
arten uppträder hela året ute i både 
Skagerack, Kattegatt och ända ner i 
Öresund. För några decennier sedan 
såg man dem nästan bara i samband 
med kraftiga stormar från väst. Un-
der senare år kan man från Kulla-
spetsen och allt oftare även nere i 
sundet se mindre grupper av havs-
sulor året om. Även stilla sommar-
dagar kan man, om man har lite tur, 
se enstaka fåglar fiska ute i sundet.
Strax före jul kunde man njuta av 
havssulorna från färjorna mellan 
Helsingborg och Helsingör. Fåglar-

na kom helt nära och syntes ibland 
löpa risk att störta rakt ner på främre 
bildäcket. Tyvärr var det nog inte 
många passagerare som noterade 
skådespelet med de vackra fåglarna 
som seglade i luften runt färjan och 
dök från 30-40 meters höjd rakt ner 
i de skummande vågorna.

Håll utkik nästa gång ni tar en pro-
menad utmed stranden. Kanske har 
ni turen att få se de fiskande havs-
sulorna. De gamla fåglarna lyser vitt 
på långt håll.
Det är glädjande att arter inte bara 
försvinner från vårt område, utan 
att det sker tillskott både i form av 
fåglar, insekter och inte minst nu se-
nast av den blåfenade tonfisken som 
ju setts bryta vattenytan både på den 
svenska och den danska sidan av 
sundet.

Text och bild: Björn Elmlund

Gäster från de vida haven
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Ellen och John med barnbarnet Anita

På besök i Lerbergets Hamnmuseum

En dag i mars knackade jag på i 
Hamnmuseet. Därinne rådde febril 
aktivitet inför säsongsöppningen i 
juni. Runt bordet satt Gunilla Pe-
dersén, Susanne Arngart och Bir-
gitta Stefansson. Dom har träffats i 
museet under vintern för att inven-
tera och uppdatera med nya skyltar 
till utställningsföremålen och kom-
plettera pärmarna med bilder.

De är mycket nöjda med ytter-
ligare en halv ”hodda” och i den 
ursprungliga delen har det lagts in 
ett nytt golv. Det har blivit gott om 
sittplatser för att sitta ner en stund 
och bläddra i pärmarna och umgås.

En ny avdelning visar föremål 
som användes i hemmen. Igen-
känningsfaktorn är hög. Det står 
en tvättbräda och på klädstrecket 
hänger sockor och vantar på tork. 
På hyllorna är bruksföremålen upp-
ställda och däribland även en sam-
ling ransoneringskort.

I den nya delen finns pärmar som 
bland annat rymmer samtliga år-
gångar av Byabladet, byns hus, 
skolhistoria samt hamn och fiske. 

Det är en bildskatt som visas här. 
Ett utflyktstips i sommar är att 

göra ett besök i museet och ta god 
tid på er för att ta del av samling-
arna. 

Text och foto: Stina Arvidsson

Rosengrens stekta 

panntofflor med äpple

Tärna kokt potatis och stek 

tillsammans med tärnat 

äpple. Salta och peppra. 

Servera med stekt rökt fläsk 

och kanske en skiva grovt 

bröd med isterflott och salt.

Välkomna med flera recept 
till Receptstafetten
stina@lerberget.se

Nedtecknat av Anita Bengtsson, barnbarn.
Typisk kvällsmat i det Rosengrenska hemmet på femtiotalet.

Gunilla, Susanne och Birgitta planerar

En samling av skolfoton, första skolår-
ets läsebok för de små samt en kulram Gunilla förevisar husgeråden

Susanne med skyltarna som ska sättas 
upp på hyllorna

Birgitta visar stolt upp pärmarna med 
byns historia
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Vi har tidigare haft reportage från 
olika evenemang i anslutning till 
Höganäs sportcenter, men det är 
på sin plats att ge en bättre bild 
av all verksamhet som bedrivs där 
varje vecka och dag. Från recep-
tionen där verksamheten i huvud-
byggnaden styrs av Emma Nilsson 
med sina medarbetare, är valen 
många på den motion eller sport 
man vill utöva.

Förutom hallar för simning, bow-
ling och styrketräning finns det 2 
sporthallar för basket, innebandy, 
innefotboll, badminton, fäktning, 
volleyboll mm. 

Stor hall för olika kampsporter 
som taekwondo, judo, jujutsu, ka-
rate och thaiboxning. 
En hall för bordtennis, skytte, 
dans mm.
Höganäs Sportcenter är en verk-
samhet inom kultur- och fritids-

förvaltningen i Höganäs kommun. 
De erbjuder bad och gym till all-
mänheten, samt simundervisning 
till skolbarnen. Inte minst ska det 
ges möjlighet för föreningar och 
andra aktörer att bedriva verk-
samhet genom deras lokal- och 
anläggningsförsörjning. Vardagar 
kl. 08.00-16.00 är huset även fullt 
av skolungdomar med sina lärare i 
idrottshallarna, därefter fyller för-
eningslivet på. 
I Höganäs Sportcenterkvarter är 
fler än 30 aktörer aktiva, och de 
har över 600 000 besökare årligen.
I anläggningen arbetar 14 medar-
betare samt några timanställda vid 
behov, bemanning finns alla dagar 
året runt (bortsett från en handfull 
storhelgs-dagar då de har stängt). 
Denna bemanning ansvarar för lo-
kalvård, underhåll, badbevakning, 
utbildningar, receptionsbemanning, 
lokalbokningar, föreningsservice, 
skötsel av konstgräsplaner i kom-
munen samt friidrottsanläggning-
en vid Sportcenter som har fina 
löparbanor, längdhoppsgropar och 
plats till övriga grenar. Här finns 
också en basketplan utomhus.

För att nå nya besökare samarbe-
tar de med olika aktörer och ar-
rangerar olika sportskolor. Just nu 
pågår seniorsportskolan som er-
bjuder en tolv veckor lång kurs för 
pensionärer i Höganäs. Ett annat 
evenemang är sommaridrottssko-
lan, tre veckor under sommaren 
som vänder sig till barn 9-12 år. 

Lerbergets sportcenter – ett fantastiskt utbud!

Gamla sporthallen

Styrketräning

Bordtennis

Kampsporter

Simning

Läktardel i nya sporthallen
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Från kansliet vid fotbollsplanerna 
styrs verksamheten för HBK (Hö-
ganäs Bollklubb), och KDFF (Kul-
labygdens damfotbollsförening). 

Här finns även 
friidrottsfören-
ingen.
Walle Danevid 
som är klubbchef 
i HBK, berättar 

att den sport som ökar mest och har 
flest utövare idag är Futsal som är 
en variant på inomhusfotboll och 
spelas med 5 spelare på plan med 
en speciell boll som främjar tek-
niskt spel. HBK som idag har hand 
om ungdomsverksamheten i Hö-
ganäs centralort, har förutom ett 
A-lag i div 3, U-lag, J-lag samt 9 
åldersgrupper för pojkar och 8 för 
flickor. KDFF ansvarar för A-lag, 
U-lag samt 3 flicklag.
Underhållet av gräsplanerna ingår 
i kansliets uppgifter och just när 
jag är på besök pågår dränering av 

planerna närmast vägen. Trädallén 
som kantar huvudplanen skall gall-
ras då det finns risk för nedfallande 
grenar och träd.

HGF (Höganäs gymnastikfören-
ing), som finns i den norra lokalen 

har också eget kansli och en stor 
verksamhet.

Där finns ett stort antal gymnaster 
i olika åldrar, här finns även Kul-
labygdens Tennis med möjlighet till 
tennisspel inne och under somma-
ren 2 planer utomhus samt 2 utom-
husbanor för padel, en racketsport 
som växer.
Tyvärr har denna hallen problem 
med läckande tak och i dagsläget 
vet man inte om man kan restaurera 
eller om man måste bygga nytt.

Mellan hallarna finns även skate-
bordramp och hinder för den atle-
tiska sporten Parcour.

Hinderbanan norr om sporthallen 
är en bana i naturmaterial med to-

talt nio hinder. Underlaget är träflis 
och banan är ca 60 meter lång.

Golfklubben som ligger bakom 
sportcentret har också en livaktig 
verksamhet med utslagsträning, öv-
ningsområde samt en 9 håls golf-
bana. Här finns möjlighet att spela 
och träna i grupp eller enskilt.

Elljusslingan som finns på andra 
sidan vägen är 1250 meter och kny-
ter ihop området med Lerbergets 
camping och strand med bad och 
lek under säsong. Vill man kombi-
nera löp eller gångträning med lite 
styrka finns det hjälpmedel centralt 
längs elljusspåret.

Att vi har tillgång till en anlägg-
ning som är i toppklass råder inga 
tveksamheter om och det är bara 
fantasin som begränsar en att hitta 
de hjälpmedel som passar just dig.

Text och bild 
Mats Müller

Konstgräsplan

Golf

Walle Danevid

Gymnastik- och Tennishallen

Dränering

Hinderbanan

Skatebord

Parcour

Padel

Bordtennis
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När jag växte upp under 1950-talet 
på ”lilla” Råå, fanns där inte min-
dre än tre rederier med var sin flotta 
innehållande flera fartyg. Dessa re-
derier är sedan länge försvunna. I 
Höganäs fanns Carl Norrthons re-
derier, med Rederi AB Höganäs, 
vars sista fartyg såldes 1968, var-
efter rederiet blev vilande tills det 
köptes av Transmarin 1970. Men 
inte bara smårederier har försvun-
nit. Många av de stora drakarna är 
också borta såsom Salénrederierna, 
Svenska Amerika Linjen, Svenska 
Lloyd, Stockholms rederi AB Svea, 
Rederi Transatlantic, Transmarin 
och Broströmkoncernen, (som i 
starkt förkrympt skick köptes upp 
av AP Møller-Mærsk), och många, 
många fler. Gorthons Rederi AB 
hör till undantagen som överlevt, 
men man har flyttat sitt huvudkon-
tor från Helsingborg till Göteborg. 
Svensk sjöfartsnäring är verkligen 

inte längre vad den en gång har va-
rit.
Vår sjöfart har inte bara drabbats 
av en minskad omfattning, utan 
de rederier som finns, t.ex. Stena 
Line med sina färjor, har flaggat 
ut många av fartygen för att sänka 
kostnaderna. Visserligen aviserar 
Stena Line, att man nu ska ta hem 
några av fartygen igen, men det ger 
bara marginella förändringar. Got-
landsbolaget är också fortfarande 
ett svenskt rederi och driver trafi-
ken på Gotland. Även Wallenius re-
deri som gått samman med norska 
Wilhelmsen får delvis räknas som 
svenskt
Sverige har en mycket lång kust, 
från Strömstad till Haparanda, och 
många befolkningscentra ligger vid 
kusterna. Inhemska sjötransporter 
skulle därför kunna spela en stor 
roll och avlasta våra vägar, där last-
bilstransporterna ständigt ökar. Att 

utöka kustsjöfarten har diskuterats 
mer än en gång, men inte mycket 
har hänt. Endast 3 % av de inhem-
ska transporterna sker med fartyg. I 
Holland, med dess kanaler som ge-
nomkorsar landet, är motsvarande 
andel 47 %. Vi har totalt ett 30-tal 
rederier, varav många driver kust-
trafik, som t ex. Rederi AB Donsö 
tank, Ahlmark Lines och Sirius Re-
deri AB.

Det finns nog ingen enda Ler-
bergsbo som inte blickar ut 
över havet när tillfälle ges. Att 
se fartygen i det ofta tätt tra-
fikerade Öresund är en om-
växlande gratisunderhållning. 
Men liksom med allt annat har 
det skett stora förändringar 
även inom sjöfarten. Efter an-
dra världskriget växte svensk 
sjöfart snabbt. Fartyg byggdes 
på svenska varv och många sto-
ra rederier blev ledande inom 
sjöfart. Nu är de flesta av dessa 
rederier försvunna och svensk 
sjöfart har krympt betänkligt, 
medan Danmark svarar för 
ca 15 % av världens transpor-
ter till sjöss genom rederiet AP 
Møller-Mærsk.

Sjöfarten förr och nu
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Något som också märkbart föränd-
rats är fartygstyperna. Förr räckte 
det att tala om passagerarfartyg, 
lastfartyg, tankfartyg och färjor. 
Nu är bilden mer komplicerad. Det 
som drivit utvecklingen är specia-
lisering och rationalisering. Allt 
måste gå fort och effektivt idag. 
Fartyg kostar pengar varje timma, 
och därför ska tiderna i hamn vara 
så korta som möjligt. Det är inte 
människan utan ekonomin som 
styr utvecklingen. Det är framför 
allt lastfartygen som har utveck-
lats. De gamla vackra lastfartygen 
med sina master, bommar och vin-
schar har ersatts med flera typer 
fartyg. ”Roll on roll off”-fartyg 
(roro-fartyg) är i princip bilfärjor 
för lastbilar och lastbilsflak (semi-
trailers), som kan fortsätta direkt 
på väg från ankomsthamnen. Van-
ligast har containerfartygen blivit, 
där standardiserade containrar har 
egen slutadress och kan fortsätta 
med järnväg eller lastbil från an-
komsthamnen. Bulkfartygen trans-
porterar opaketerad torr last direkt i 
skrovet (t ex. spannmål, malm), och 
versionen för flytande last kallas 
givetvis för tankfartyg. Det finns 
också en mängd olika specialfar-
tyg, och en grupp som tillkommit 
i och med oljeutvinning till havs är 
offshorefartyg, där en variant, supp-
ly-fartygen, med överbyggnaden 
långt föröver samt en plan lastyta 
akteröver, har till uppgift att föra ut 
material och förnödenheter till olje-
plattformarna. Passagerarfartygen 
har utvecklats kolossalt till kryss-
ningsfartyg och tillhör tillsammans 

med en del containerfartyg numera 
havets giganter.
Som Lerbergsbo lär man sig känna 
igen en del fartyg som passerar re-
lativt ofta. Ett exempel är de vita/
blå SCA-båtarna som transporterar 
bl.a. tidningspappersrullar mellan 
Sundsvall och England. Andra ro-
ro-fartyg som syns ganska ofta är 
billastfartygen, de gröna/vita från 
Wallenius Wilhelmsen samt de 
röda/vita (KESS) från ”K” Line 
European Sea Highway Services. 
Vi importerar uppenbarligen en hel 
del bilar. Mer anonyma är de bulk-
fartyg som passerar. De har ofta 
hela sin överbyggnad akteröver. 
Även stora containerfartyg passe-
rar, men de flesta fartyg är av min-
dre storlekar och av många olika 
typer. Under kryssningssäsongen 
kan vi njuta av de fantastiska kryss-
ningsfartygen som passerar söderut 
på morgonen och, efter en vända 
i Köpenhamn, norrut oftast vid 
19-20-tiden. Sedan har vi Oslobå-

ten som passerar söderut på mor-
gonen och norrut på kvällen och 
som man nästan kan ställa klockan 
efter. Ibland händer det att en rigg 
med höga ben, som sträcker sig mot 
skyn, bogseras förbi eller att örlogs-
fartyg från olika länder passerar. 
Höjdpunkten är när ett segelfartyg 
under segel kommer förbi.
Något som verkligen kan rekom-
menderas är att gå in på hemsidan 
www.marinetraffic.com, som också 
kan laddas ner i mobilen så att den 
alltid finns till hands. På den kan 
man se strömmen av fartyg över 
världshaven och längs kusterna. 
Genom att dra kartan så att Skåne 
hamnar i mitten och förstora den, 
kan man följa den passerande trafi-
ken här utanför. På kartan visas de 
fartyg som passerar med olikfärga-
de symboler. Om man placerar cur-
sorn på båtsymbolen, visas en ruta 
med båtens namn följt av två bok-
stäver som anger nationalitet (SE 
för Sverige). Man får också uppgift 
om fart och destination. Genom att 
klicka på båtsymbolen får man upp 
en ruta med ytterligare uppgifter 
om fartyget och oftast en bild. Se-
dan kan man dessutom klicka på 
”Vessel details” i denna ruta, och 
då får man detaljerad information 
om fartyget och oftast fler bilder. 
Skulle man av en händelse inte se 
något fartyg här utanför, så kan 
man alltid se var olika turfiskebåtar 
befinner sig eller vilka färjor som 
är på väg till och från Helsingör. 
Det är både intressant, lärorikt och 
underhållande att få reda på mer 
om vad som passerar här utanför. 
Lycka till med observationerna!

Text och bild: Martin Werner
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Stödboendet på Mellangatan

I slutet av november 2016 stängdes 
HVB-hemmet i Lerberget. Huset 
stod därefter tomt till månadsskif-
tet augusti/september 2017, då ett 
av kommunens två stödboenden 
öppnades här. Det andra stödboen-
det finns på Simontorps gård mitt 
emot City Gross. Båda erbjuder nio 
platser vardera. De allra flesta, som 
bor på stödboenden, har permanent 
uppehållstillstånd.
För att få bo på ett stödboende ska 
man vara minst 16 år. Socialsekre-
teraren gör tillsammans med en 
kontaktperson en lämplighetsbe-
dömning. Det krävs en viss mognad 
och självständighet. Man måste ha 
förmåga att ta eget ansvar. Skol-
närvaron är viktig. Om man under 
sin tid på boendet inte fortsätter att 
uppfylla dessa kriterier, kan beslu-
tet om att få bo kvar upphävas.
Stödboendet har personal 6 timmar 
per dag, mest under eftermiddagar 
och kvällar. Det ordnas inga ge-
mensamma aktiviteter.  Personalen 
är till för att stötta, men det är ung-
domarna, som uppsöker personalen 
och inte tvärtom. De kontaktar per-
sonalen t.ex. när de behöver hjälp 
med att ringa samtal, uppsöka vård-
central eller söka arbete. Målet är 
givetvis att ungdomarna ska klara 
detta själva, vilket de också snart 
brukar göra. Ungdomarna plane-
rar sina måltider, handlar och lagar 
mat individuellt eller tillsammans 
med någon kompis på boendet. De 
sköter också städningen. Ber de 

om råd och tips ställer personalen 
givetvis upp. Många tränar och be-
höver t.ex. veta vilken kost som då 
är lämplig.
Ungdomarna har försörjningsstöd 
och CSN-bidragsdel för stude-
rande. De har alltså samma rätt till 
ekonomiskt stöd som alla andra i 
Sverige – varken mer eller mindre.
Alla under 18 år har en god man. 
När man fyllt 18 år kan man ha nå-
gon vuxen i sitt nätverk, som hjäl-
per till ideellt. Flera sköter dock sin 
ekonomi själva.
Många av ungdomarna arbetar ex-
tra på helger och kvällar. De är bra 
på att fixa arbete.
 Alla vill göra rätt för sig! 

Enayat 18 år från Afghanistan
Enayat kom till Sverige i slutet av 
augusti 2015.  Han flydde ensam. 
När han kom till Turkiet försökte 
han få jobb för att tjäna ihop till 
tågbiljett så att hans flykt kunde 
kännas lite säkrare. När tåget an-
lände till Malmö var Enayat glad. 
Han mötte andra afghaner, som 
hjälpte honom. Efter att ha sökt 
asyl bodde Enayat några dagar på 
flyktingboende i Malmö. Därefter 
kom han till Höganäs, där släkting-
ar till mamman finns.
Här har Enayat bott på många av 
kommunens HVB-boenden, innan 
han i höstas kom till Stödboendet 
på Mellangatan. På Kullagymna-
siets Språkintroduktion studerar 
Enayat för att få grundskolekom-

petens. Därefter vill han läsa gym-
nasieprogrammet Vård & Omsorg 
i Helsingborg. Hans dröm är att bli 
sjuksköterska, så att han kan hjälpa 
andra människor. Ett av hans som-
marjobb var på Nyhamnsgården 
(äldreboende). På fritiden träf-
far han kompisar, varav några är 
svenskar, besöker sina släktingar 
och går på gym.
Innan Enayat lämnade Afghanis-
tan, hade han hört att Sverige är ett 
bra land med stora möjligheter och 
ett land där man visar respekt för 
mänskliga rättigheter.
Enayat önskar sig ett lugnt och 
tryggt liv här och vill ta tillvara 
de chanser han får. Han behöver 
mycket hjälp, och han tycker att 
han får det. Han känner sig nöjd.
Enayat trivs i Lerberget. Här finns 
trevliga grannar, som hälsar och 
ler. Men han har ändå en känsla av 
att många svenskar kanske är rädda 
för flyktingar.
Familjen lever nu i Iran. Enayat har 
inte träffat dem på tre år. Men han 
hoppas, att de en dag ska kunna 
återförenas i Sverige.

Enayat



Nr 1 2018 11

Abdelhafiz 19 år från Eritrea
Jag träffade Abdelhafiz på HVB-boendet på Mellangatan 
både för tre år och för två år sedan. Sedan drygt ett år tillbaka 
bor han på Stödboendet på Simontorps gård. Han ville gärna 
träffa mig igen och kom cyklande till Mellangatan en solig 
söndagseftermiddag.
Abdelhafiz vill bli elektriker. Han studerar andra året på Kul-
lagymnasiets program El & Energi. Sin praktik har han på 
Höganäs Energi. Han är ambitiös och lägger ner mycket tid 
på studierna. Han sätter upp mål och satsar allt för att nå dem.
Förra sommaren jobbade Abdelhafiz med turistinformation 
på Höganäs bibliotek. Han trivdes och tyckte att det gick bra.
Familjen finns i Sudan. Det är nu fyra år sedan han träffat 
dem. Han tror inte att familjen någonsin kommer till Sverige. 
Men en släkting – en kusin – bor i Skövde. De har bra kontakt 
och besöker varandra.
Abdelhafiz känner tacksamhet för all hjälp han fått i Sverige. 
Han förstår att han har både rättigheter och skyldigheter och 
tycker att han kämpar och gör allt för att ta ansvar för sina 
skyldigheter. Men han är inte riktigt nöjd. Han tycker inte 
att han får gehör för sina synpunkter angående boendet. Han 
har förslag till lösningar på problem, men ingen lyssnar och 
inget händer. 
När man fyllt 20 år måste man lämna det kommunala boen-
det. Abdelhafiz, som fyller 20 i höst, hoppas att han snart får 
flytta till ett eget boende. Han vill jobba och klara sig själv 
när han gått ut gymnasiet. Men till dess behöver han samhäl-
lets stöd.

Text: Maria Falkborn Sandemyr
Foto: Maria Falkborn Sandemyr och Melissa Finnberg 

Abdelhafiz

Fotokurs
Nu är fotokursen i hoddorna 
igång.
Det var nio stycken anmälda 
till starten, men p g a förhinder 
så var det sex stycken som dök 
upp på den första träffen.
Syftet med kursen var att lära 
deltagarna kamerans delar och 
framförallt att kunna ta bilder helt 
manuellt utan att använda kame-
rans automatiska funktioner. Helt 
enkelt vara den som bestämmer hur 
bilden skall se ut och inte låta ka-
meran bestämma.
Deltagarna har nu efter fyra träffar 
kommit så långt att de kan ta bilder 
med helt manuella inställningar. 

Det är inte längre fikonspråk för 
dem med ord som ISO, slutartider, 
bländare, brännvidd o s v. De för-
står orden och vad de innebär och 
hur de påverkar den slutliga bilden.
Vi har haft övningar i den relativt 
dåliga belysningen inne i hoddan 
och alla har klarat av att ställa in 

sina kameror och fått rätt expone-
rade och fina bilder av varandra. 
Jag har manipulerat deras kameror 
med diverse felinställningar och 
alla har klarat av att hitta felen och 
har ställt in kamerorna så att bil-
derna blev bra igen. Jättebra!!! Jag 
är mycket nöjd med gruppen.
Nu återstår repetitioner, innötning 
av kunskaperna och fotoövningar 
utomhus med övningsuppgifter 
som skall lösas.
Entusiasmen är stor och vi har väl-
digt trevligt på våra kurskvällar.
Hur många kurstillfällen vi skall ha 
är inte bestämt ännu. Vi håller väl 
på tills alla är nöjda!!

Text och bild: Bengt Holm

Sommarens
utställningar 
i Hoddan
30/3-2/4 startar säsongen med 
Mats Müller
27/4-3/5 Britt Waitman + tre till
1-7/6 Kerstin Sjöström och Anna 
Karin Persson
8-14/6 Eva Bengtsson
15-21/6 Ove Thornblad
22-28/6 vakant
29/6-5/7 Zerman
6-12/7 Stendahl
13-19/7 Benjaminus från Litauen
20-26/7 Jonas Högström
27/7-2/8 Croona
3-9/8 A Rosazza
10-16/8 V Qvarforth
17-23/8 Anna P Andersson och 
Sandra Henninger
24-30/8 Katarina och Rickard 
Ljungkvist

Ev ställer representanter från 
Svenska Konstnärsförbundet ut 
i september
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Flaggdag
Hamnen en gång för länge sedan. 
Stora bro och Lilla bro var namnen 
på de första hamnarna. Före 1905 
måste det vara för man har hissat 
unionsflaggan om man tittar när-
mare. Kanske är det den 17 maj 
1903. Den norska grundlovsdagen 
firades säkert eftersom den lagen 
tillkommit redan den 17 maj 1814. 
Unionen mellan Sverige och Norge 
varade från 1814 (Kielfreden) och 
upphörde i oktober 1905 efter Karl-
stadkonferensen. Platsen för detta 
möte ansågs lämplig eftersom man 
då befann sig mitt emellan två hu-
vudstäder. Tonen mellan Sverige 
och Norge hade länge varit mycket 
allvarlig, till och med nära regelrätt 
krig. Norge hade redan före 1905 
förklarat sig som en självständig 
stat med egen flagga. 
Allt fanns säkert att läsa i Höganäs 
Tidning eller Hälsingborgsposten 
för dem som hade tillgång till tid-
ningen. Svenska sjömän från Ler-
berget och Höganäs träffade för-
stås norska kolleger i alla världens 
hamnar. Norska sjömän hade länge 
inga egna konsulat utan fick anlita 
svensk beskickning. Detta var en av 
de frågor som väckte negativa käns-
lor i sjöfartsnationen Norge.

Den här dagen är i varje fall uni-
onsflaggan i topp så årtalet kan vara 
1899. På hamnen finns ännu inte 
någon flaggstång, inte heller någon 
byggnad typ Ruffen eller uppställ-
ningsplatser för kärror och rull-
lebörar. Jag ser inga nät och stejle-
gångar. Inga båtar ligger vid kajen. 
Inte en enda fiskebåt syns till. Är 
man ifärd med något anläggnings-
arbete eftersom pålverket sticker 
upp runtom?

Läste någonstans om den stora stor-
men 1850 då Stora bro helt rasera-
des och man tvivlade på möjlighe-
ten att reparera den. Den gången 
erbjöd sig bonden på Svanebäcks-
gården att gratis forsla ner sten som 
han ville ha bort från åkrarna. Ar-
betet med tätning, pålning och in-
klädning med ekplank ombesörjdes 
av hamnfogden och byns män och 
dagsverkare. Virket kom från stran-
dade fartyg. Reparationen pågick i 
30 år. Förbättringar och utbyggnad 
pågår faktiskt fortfarande medan 
nya stormar far fram gång efter an-
nan.

Nu är det är bleke i hamnbassängen 
men flaggorna visar nordvästlig 
vind. Seglarna, har hissat segel(!) 

och kryssar väl ut så småningom 
eller tar det med ro och avvaktar 
vind.
Allt speglar lugn och stillhet, sön-
dagsfrid. Stenarna på piren ligger 
blanka och väntar på bara fötter på 
väg ut på piren. Fast badlivet är nog 
av annat slag, om man ens ägnar sig 
åt sådant ”nöje”. Tiden är avlägsen 
till brunbrända individer som lig-
ger utfläkta i solgasset som i vår tid. 
Hoppar man i så gör man väl det 
från piren efter en svettig arbets-
dag. Idag är inte en sådan dag.

Om det nu är söndag befinner sig 
många i kyrkan eller håller helg i 
hemmet. Arbetet skall ligga nere 
denna dag, allt efter tio Guds bud 
och Luthers katekes. Undantaget är 
väl yrkesfiskarna som redan lan-
dat sin fångst och är på väg ut med 
nya nät. Innan kväll är de tillbaka i 
hamn. Till dess vecklar flaggorna ut 
sig som trygga landmärken för alla 
ute på havet.

Ingrid Hallberg

Svensk - 
Norska 
unions-
flaggan


