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

Vad skall hända med Rosengrenska 
huset på campingen? 

Inför campingens säsongstart våren 
2010 upptäcktes det stora fuktskador 
och röta i det Rosengrenska huset (den 
grå träbyggnaden väster om vägen). I 
byggnaden har funnits duschar och 
toaletter som utnyttjats av camping-
gästerna. Sommaren 2010 kunde inte 
dessa användas utan de ersattes av en 
hyrd hygienbyggnad på hjul. 

Under hösten och vintern har sty-
relsen tillsammans med First Camp 
Scandinavia (vår arrendator har nytt 
namn sedan årsskiftet) arbetat med 
olika förslag på hur man bäst skapar 
hygienutrymmen med för camping 
godkänd standard. 

Vi har kommit fram till att en re-
novering av det Rosengrenska huset 
är en dyr och ganska osäker lösning 
med tanke på husets dåliga skick. Där-
för beslöts att endast fasaden på huset 
skall återställas under våren. Invändigt 
kommer inga reparationer att ske i av-
vaktan på användningsmöjlighet.

För att täcka behovet av duschar och 
toaletter begärdes fl era offerter in på 
en ny byggnad. Förslagen har gran-
skats och bedömts tillsammans med 
campingens arrendator. Valet föll på 
en 50 kvm. stor byggnad med 8 du-
schar och 8 toaletter. Byggnaden till-
verkas av ett danskt företag. Beräknad 
leverans av huset i färdigt skick sker i 
början av sommaren. Byggnaden kom-
mer att placeras intill receptionen där 
den tidigare diskpaviljongen fanns. 
Förberedande arbeten med rivning 
av diskutrymmet och grävarbeten för 
vatten och avlopp är redan i gång med 
hjälp av ideell arbetskraft.

Avslutande arbeten med hamnpiren 
kommer också att ske så snart väder-
leken tillåter. Både vid hamnen och på 
campingen är vi tacksamma för frivil-
lig arbetskraft. 

Styrelsen vore tacksam om alla 
medlemmar i föreningen som har e-
post anmäler denna på adress: info@
lerberget.se. Detta för att meddelanden 
lättare och snabbare kan nå byns med-
lemmar.

Vårhälsningar från 
Ulla Andersson
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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.

Omslagsbilder: Vandalisering. Foto, 

Martin Werner. Maximilian Alvim de 

Faria och Jenny Rydhström spikar 

fast minnesplakett på fyren. Foto, 

Ingrid Hallberg. Övriga foton: Martin 
Werner, Ingrid Hallberg, Stina 
Arvidsson och Mia Cox.

Nytt år med Byabladet.
 När julbestyren är över går allt in i 

sin vanliga lunk. Ingen har dock behövt 
vara sysslolös. Snöskottning lär väl ha 
stått på agendan för många. Vintern 
har bjudit på det mesta, stjärnhimlar 
och glödande solnedgångar, snöstorm 
och isbelagt Öresund.  När tidningen 
kommer ut hoppas jag att våren är all-
deles nära. 

 KÄRA LÄSARE! Skriv till Bya-
bladet. Det gör ingenting om saker och 
ting varit på tapeten tidigare. Somligt 
kommer tillbaka i alla fall år ut och 
år in. Skriv till exempel om hur vi ska 
få en gemensam samlingslokal i byn! 
Det tål att luftas om och om igen och 
tycks ha gått i stå. Åtminstone vad som 
i skrivande stund kommit fram. 

Tävlingen i förra numret gav två (!)
svar. Bara det att ha gjort sig mödan är 
värt sitt pris. Vinnare blev: Laila och 
Lennart Uddling som hade alla rätt. 
Grattis till två trisslotter!

Rätta svar: 1. Svinbådan 2. Hus-
gavel 3. Lyktstolpe 4. Skorsten 5. 
Vattentornet 6. Takfönster 7. Kran 
8. Gatunamnsskylt 9. Skylt vid över-
gångsställe.

Skicka gärna in egna tävlingsförslag 
till en annan gång. Hitta på kluriga 
uppgifter modell ”På spåret”.

Planering inför sommaren är i full 
gång. Häng med så mycket du kan. 
Alla behövs.

För redaktionen  
Ingrid Hallberg

H Ä N D E R  I  B Y N

9 april  08.00 – 12.00: 
Arbetsdag i hamnen

16 april  08.00 – 12.00: 
Arbetsdag i hamnen 
30 april  20.00: 
Valborgsfi rande på stranden

31 maj  10.00:                                                            
Friluftsgudstjänst på hamnen med 

Lerbergets Kyrka
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Stranddungen vandaliserad.Stranddungen vandaliserad.
Nästan rakt nedanför Per Jacobs väg, på gräsmattan vid sjön, på strand-Nästan rakt nedanför Per Jacobs väg, på gräsmattan vid sjön, på strand-

skyddsområde, har det vuxit en dunge, där två lönnar varit det domine-skyddsområde, har det vuxit en dunge, där två lönnar varit det domine-

rande inslaget. Träden har funnits så länge jag minns d.v.s. från slutet rande inslaget. Träden har funnits så länge jag minns d.v.s. från slutet 

av 1970-talet. Dungen har varit den enda plats där man kunnat få välbe-av 1970-talet. Dungen har varit den enda plats där man kunnat få välbe-

hövlig skugga vid stranden under varma sommardagar, barn har klättrat hövlig skugga vid stranden under varma sommardagar, barn har klättrat 

i de grovgreniga träden, och under höstarna har dungen varit en tillfl ykt i de grovgreniga träden, och under höstarna har dungen varit en tillfl ykt 

för fl yttfågelfl ockar som gjort en paus i sin fl yttning söderut. När västan-för fl yttfågelfl ockar som gjort en paus i sin fl yttning söderut. När västan-

vinden legat på och jag promenerat förbi, har jag många gånger stannat vinden legat på och jag promenerat förbi, har jag många gånger stannat 

till där för att få vara i lä en stund. Jag har ofta förvånats över hur myck-till där för att få vara i lä en stund. Jag har ofta förvånats över hur myck-

et lä en så gles dunge faktiskt kan ge. Men nu är det slut med allt detta.et lä en så gles dunge faktiskt kan ge. Men nu är det slut med allt detta.

En januarimorgon var nämligen hela dungen svårt vandalise-En januarimorgon var nämligen hela dungen svårt vandalise-

rad. Allt var nedsågat utom de två dominerande träden, som ef-rad. Allt var nedsågat utom de två dominerande träden, som ef-

ter en kraftig kvistning dessutom ringbarkats. Vandaliseringen ter en kraftig kvistning dessutom ringbarkats. Vandaliseringen 

är alltså ordentligt genomförd. Detta är tragiskt eftersom dessa är alltså ordentligt genomförd. Detta är tragiskt eftersom dessa 

träd var de främsta mot havet och därför också unika på fl era sätt.träd var de främsta mot havet och därför också unika på fl era sätt.

Det enda som nu går att göra är att fullborda vandaliseringen, det Det enda som nu går att göra är att fullborda vandaliseringen, det 

vill säga att kapa träden där de ringbarkats. Då försvinner rotsystemets vill säga att kapa träden där de ringbarkats. Då försvinner rotsystemets 

försörjningsbörda, vilket förhoppningsvis väcker sovande knoppar un-försörjningsbörda, vilket förhoppningsvis väcker sovande knoppar un-

der barken till liv så att nya skott växer upp. Även om detta skulle ske der barken till liv så att nya skott växer upp. Även om detta skulle ske 

är läget ändå otillfredsställande. De stora snittytorna efter de avsågade är läget ändå otillfredsställande. De stora snittytorna efter de avsågade 

grenarna och stammen blir inkörsportar för sporer från rötsvampar, grenarna och stammen blir inkörsportar för sporer från rötsvampar, 

som med tiden försvagar träden. Ett alternativ kan bli att plantera nya som med tiden försvagar träden. Ett alternativ kan bli att plantera nya 

träd, men detta är inte lätt utan förenat med mycken eftervård, eftersom det på många sätt är en extremt krävande miljö.träd, men detta är inte lätt utan förenat med mycken eftervård, eftersom det på många sätt är en extremt krävande miljö.

För den uppmärksamme vill jag påpeka att de två dominerande träden är tysklönnar, en art man försöker ut-För den uppmärksamme vill jag påpeka att de två dominerande träden är tysklönnar, en art man försöker ut-

rota i Helsingborgs kommun och på sikt också i vår skog. Men där nere på stranden har trädslaget inte samma rota i Helsingborgs kommun och på sikt också i vår skog. Men där nere på stranden har trädslaget inte samma 

nackdelar som i skogen, utan där är tuffheten detta trädslag besitter en önskvärd egenskap och ett stort plus.nackdelar som i skogen, utan där är tuffheten detta trädslag besitter en önskvärd egenskap och ett stort plus.

Martin WernerMartin Werner

Minnesplakett uppsatt på fyren.Minnesplakett uppsatt på fyren.
Fyren på Lerbergets hamn har under årens lopp varit en symbol för tryggheten att hitta hem. Tekniken har gjort att de stora Fyren på Lerbergets hamn har under årens lopp varit en symbol för tryggheten att hitta hem. Tekniken har gjort att de stora 

fyrarna som Kullens fyr och andra inte behövs lika mycket som förr men trots det blinkar de stadigt när mörkret faller. Nacke fyrarna som Kullens fyr och andra inte behövs lika mycket som förr men trots det blinkar de stadigt när mörkret faller. Nacke 

Hoved och Gilleleje likaså och Lerberget. Hoved och Gilleleje likaså och Lerberget. 

En fyr behöver skötas om och det kostar en del. Familjen Rydström som är lerbergsbor sedan många år tillbaka har generöst En fyr behöver skötas om och det kostar en del. Familjen Rydström som är lerbergsbor sedan många år tillbaka har generöst 

ställt upp med ekonomisk hjälp för skötseln av fyren. Detta också för att minnas och hedra Håkan Rydström som så tragiskt ställt upp med ekonomisk hjälp för skötseln av fyren. Detta också för att minnas och hedra Håkan Rydström som så tragiskt 

omkom en tidig sommardag för fem omkom en tidig sommardag för fem 

år sedan på en båttur i Sundet utanför år sedan på en båttur i Sundet utanför 

hamnen. Håkan Rydström var en en-hamnen. Håkan Rydström var en en-

tusiastisk medlem i hamnkommittén tusiastisk medlem i hamnkommittén 

och Lerbergets Segelsällskap.och Lerbergets Segelsällskap.

En solig oktoberdag 2010 sattes en En solig oktoberdag 2010 sattes en 

minnesplakett upp på fyrens sockel. minnesplakett upp på fyrens sockel. 

Närvarande var Karin Rydström och Närvarande var Karin Rydström och 

hennes familj tillsammans med vän-hennes familj tillsammans med vän-

ner och delar av styrelsen för byaför-ner och delar av styrelsen för byaför-

eningen.eningen.

PS. Om du vill läsa mer om fyrens PS. Om du vill läsa mer om fyrens 

historia så skrev Pauli Ohlsson en fi n historia så skrev Pauli Ohlsson en fi n 

artikel i Byabladet nr 2, 2004. Det artikel i Byabladet nr 2, 2004. Det 

fi nns fortfarande ex att köpa. (red)fi nns fortfarande ex att köpa. (red)

Ingrid HallbergIngrid Hallberg
Lars Wirén, Karin Rydhström

och Erica Alvim de Faria
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Lördagen den elfte decemberLördagen den elfte december var det åter dags för den traditionella julgransutdelningen på Mellanskolans gård.  var det åter dags för den traditionella julgransutdelningen på Mellanskolans gård. 

I god tid sorterades granarna efter höjd och ställdes runt skolgården av ett ”järngäng” ur styrelsen, som efter slut-I god tid sorterades granarna efter höjd och ställdes runt skolgården av ett ”järngäng” ur styrelsen, som efter slut-

fört uppdrag provsmakade årets glögg serverad av ordföranden Ulla Andersson. Kön bestod då endast av tre da-fört uppdrag provsmakade årets glögg serverad av ordföranden Ulla Andersson. Kön bestod då endast av tre da-

mer med Kristina Nilsson i täten. Detta var dock bara lugnet före stormen. Kön ökade allt mer för att till sist nå ända mer med Kristina Nilsson i täten. Detta var dock bara lugnet före stormen. Kön ökade allt mer för att till sist nå ända 

ut på Byavägen. Men då försvann också granar ut från skolgården på skottkärror, skrindor, cyklar, på två och fyra ben. ut på Byavägen. Men då försvann också granar ut från skolgården på skottkärror, skrindor, cyklar, på två och fyra ben. 

Som vanligt var det en förväntansfull och gemytlig stämning i kön, där också glögg och pepparkakor serverades. Gra-Som vanligt var det en förväntansfull och gemytlig stämning i kön, där också glögg och pepparkakor serverades. Gra-

narna prydde sedan många hem och gav såväl doft av skog som barr på golvet, men så vill vi ju ha det när det är jul.narna prydde sedan många hem och gav såväl doft av skog som barr på golvet, men så vill vi ju ha det när det är jul.

Martin WernerMartin Werner

Stora 
Granhämtaredagen

Första i kön En både hal och glad dag

I isens grepp

Vintern rasat ut ......
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Räven raskade över isen… 
men var fanns alla barnen?
Söndagen den 19 december låg snön djup framför Ruffen men 
julfest för barnen skulle det bli. Den ståtliga granen fanns på 
plats och det var bara för Göran Nord och Trivselkommittén 
att trampa ner en ring i snön där dansen skulle äga rum. Glög-
gen var värmd och pepparkakorna upplagda. 

Prästen Mikael Pernborg med familj anlände. En liten 
skara barn med föräldrar började droppa in. Efter Mikaels 
jultal och den traditionella ”Nu tändas tusen juleljus” tog 
dansen vid. Anki sjöng och ordnade den lilla ringen. Men var 
fanns alla byns barn? 

Vi värmde oss med glögg och pepparkakor. Tomten an-
lände och tog täten i långdansen. Som utlovat fi ck alla snälla 
barn en godispåse och de överblivna godispåsarna lämnades 
åter.

Trivselkommittén tackar er som kom för att 
upprätthålla traditionen och hoppas på att se 
fl era barn och vuxna runt granen julen 2011.                                                                                                                                            
                                                                     Stina Arvidsson

Trivselkommittén redo för juldans

Med längtan mot ljusare tider...

Birgitta Lindestam

Birgitta Lindestam

Anne-Marie Malmros,

Sven Malmros,

Svante Mosesson                                  

May Persson                        

Katarina Ljungkvist            

Gertrud Sundling, 

Birgit Rymer – Rythén 

Barbro Helander                     

Gunnel Götesdotter 

Ulva Ugerup                         

Hantverksgruppen NVS       

Margit Linell                         

Lars Zerman                         

Anita Brandt 
 
       

Utställare i Hoddan, Lerbergets hamn, 
sommaren 2011.

V 16 -18 Påsk 21/4  (25 /4) 

Valborgsmäss (29/4 – 5/5)

V 22 ( 1/6 - 9/6)

                          

V 24 - 25 (17/6 – 23/6)                

V 25 - 26 ( 24/6 – 30/6)          

V 26 - 27 (1/7 – 7/7)   

                                               

V 27 - 28 (8/7 – 14/7)                

V 28 – 29 (15 – 21/7)                    

V 29 – 30 (22/7 – 28/7                    

V 30 – 31 (29/7 – 4/8)  

V 31 – 32 (5/8 – 11/8)                    

V 32 – 33 (12/8 – 18/8)                      

V 33 – 34 ( 19/8 – 25/8
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Fullt hus på pensionärernas julfest.
Restaurang Skogsbrynet blev fullsatt när pensionärerna serverades julbord den 30 
december. I god tid anlände de första gästerna. Nytt för året var att alla fi ck be-
tala 50 kronor. Platserna runt borden intogs och glögg med pepparkakor smakade 
bra. Henrik Juelsson stod för underhållningen med sång och gitarrspel. Glatt 
samspråk gjorde att Henrik ibland hade svårt att överrösta oss alla.

På menyn stod varmrökt lax, kokt potatis, romsås och grönsallad. Trots pro-
blem för kocken att få potatisen kokta blev alla mätta och nöjda. Skogsbrynets 
äppelkaka med vaniljsås smakade mums.

I vanlig ordning delades det ut en gratislott till godislotteriet och många glada 
vinnare gick hem med chokladkartong eller godispåse.

Positiva kommentarer från fl era håll var att nya kontakter knöts mellan de 
boende i byn. ”Vi har sett varandra men aldrig pratats vid” sa man.

Tack från oss i Trivselkommittén, till er alla som trotsa-
de den isiga och snöiga vinterdagen för en trevlig eftermiddag.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                       Stina Arvidsson
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Årsstämman 2011 lagd till handlingarna.
Årets bystämma hölls i Restaurang Skogsbrynet. 
Av byns knappt 300 medlemmar infann sig 31 
röstberättigade. Som medlem har man en röst per 
hushåll enligt stadgarna. Kallelse hade utgått i 
laga tid i dagspressen, vilket är helt tillräckligt. 

Ordföranden hälsade välkommen och över-
lämnade ordförandeskapet till Mats Hallberg 
som elegant lotsade mötet genom dagordningen. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter lång 
redogörelse för vad man åstadkommit under året 
och vilka planer man har för kommande verk-
samhetsår. Bl.a. planeras en ny hygienbyggnad 
invid campingens reception, en ”ansiktslyftning” 
av Rosengrenska huset och fortsatt reparation av 
hamnen. Mer om detta i ordförandens spalt. 

Medlemsavgiften är oförändrad 200 kr. För-
hoppningsvis vill alla i Gamla Lerberget vara 
medlemmar. Man har en del fördelar om man 
tänker efter, inte minst en medlemstidning. Mer 
om detta kan man läsa på www.lerberget.se.

En motion hade kommit in ang samlingslokal (by-
stuga) för medlemmarna i byaföreningen. Motionen var 
inlämnad av Trivselkommittén som framlade följande 
förslag: 
”I byaföreningens regi anordnas en hel del aktiviteter 
för byns invånare. De olika kommittéerna och styrelsen 
står för olika arrangemang som oftast sker utomhus av 
den enkla anledningen att det inte fi nns någon lokal för 
verksamheter inomhus.
Det fi nns ett behov sen många år för en egen samlings-
lokal, en bystuga. Som situationen är nu delar man i 
nödfall lokal med Montessori-skolan. Mindre möten 
sker i Mellanskolans källare. Vid större samlingar måste 
möbler fl yttas, bäras upp och ner från källaren. Ibland, 
när årstiden är tjänlig, träffas kommittéerna i Ruffen på 
Hamnen. 

Möjlighet till mindre trivselmöten dag- eller 
kvällstid är obefi ntliga”.
Hela motionen fi nns att läsa på hemsidan, 
www.lerberget.se

Stämman beslöt att en projektgrupp tillsätts, 
att nödvändiga kontakter ska tas samt att 
rapporter fortlöpande ska lämnas. Förhopp-
ningsvis kommer rapporter också i Byabla-
det. Frågan måste hela tiden hållas aktuell. 
Synpunkter från läsarna är också välkomna i 
frågan. 
På hemsidan kan man också läsa protokoll 
med inval av nya ledamöter med mera.

Ingrid Hallberg

Avprickning i medlemsregistret av Ann-Christine Axelsson och 

Rose- Marie Eriksson

Avtackning med blommor till mötesordförande Mats Hallberg och 

avgående sekreteraren Nils Andersson

Ordf. i byaföreningen Ulla Andersson i 

samspråk med Lennart Andersson
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Åter en av Robert Nilssons fi na personskildringar 
från 1930-talet.

Här är det Anders Nilsson och sonen Lars-Åke som 
varit ute med snipan och fi skat. Nu är de på hemväg 
i god akterlig vind. Familjen bodde och bor på nuva-
rande Segelvägen 33.

Nu något om huvudpersonen på bilden. Lars-Åke har 
berättat att fadern från början seglade till sjöss som 
kock och steward men att han så småningom gick iland 
och startade bageri i längan på nuvarande Segelvägen 
33. Det gick bra och han gjorde långa försäljningsturer 
med häst och vagn i Kullabygden. Det måste ha varit 
jobbigt att både baka och köra runt och sälja.

1923 lämnade emellertid Anders över till Hilma och 
Gustav Neyman, som övertog bageriet. I norra rummet 
på stora huset hade Hilma affär. Den var liten och An-
nie Sjösten har berättat att hon mycket väl kommer ihåg 
att Hilma ofta fi ck springa ut i bageriet i längan och 
hämta brödkakor. Det rymdes inte så många på bröd-
hyllorna. Neymans var kvar i tre år och fl yttade sedan 
upp i sin nybyggda fastighet på nuvarande Lerbergets 
Byaväg 43. Där verkade de till 1965 då bageriet lades 
ner.

Efter att ha lämnat bageriet började Anders hos 
Beckers Färg i Helsingborg. Dit körde han på sin stora 
500-kubiks motorcykel av märket Husqvarna och detta 
även på vintern. Fast då kom björnpälsen på, har Lars 
berättat. Då blev motorcykeln utrustad med en skida på 
vardera sidan. Då gick det alltid att komma fram. Sam-
tidigt med jobbet i Helsingborg fi skade Anders mycket. 

Blev fångsten god sålde han också. Det hände till och 
med att han tog en låda fi sk bak på motorcykeln när 
han var på väg till Helsingborg och sålde till lantbru-
kare längs vägen. Lars berättar att han satte av lådan 
vid Tinkarpsbacken och hämtade den på hemvägen.

1940 – 1950 jobbade Anders som verkmästare på 
Beckers i Stockholm.

Sonen Lars blev kvar i fastigheten på Segelvägen.
Text: Pauli Ohlsson

Foto: Robert Nilsson

Rättelse!
Ett fel infann sig på ”Gamla bilden” Byabladet nr 4 
2010.

I mittspalten står namnet Nyman på tre ställen. Det 
ska vara Neymans.
I tredje spalten ska det vara ”Neymans bageri” och 
”fru Neyman”.

Apropå receptet på vörtbröd som nämns i texten; är 
det någon som vet något om detta?
Hör gärna av dig till Byabladet!                             red.

Nr 1 2011
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