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

Ett spännande uppdrag
En kort presentation av mig, som ny-
vald ordförande i Lerbergets Byalag 
Ekonomisk Förening. Jag är ganska 
ny i byn och bor i norra delen av 
Byavägen sedan 2001. Dessförin-
nan bodde jag i Mölle i 25 år. I ett 
Europa-perspektiv ligger Lerberget 
halvvägs till Venedig från min fö-
delseort i Norrbotten. Efter studier 
i Göteborg började jag min anställ-
ning på Höganäs AB, där jag jobbat 
med pulvermetallurgi i olika befatt-
ningar fram till min pensionering.

Många av er känner kanske till mig 
som den som fick upp intresset för 
fiber till byn och det är nu drygt 50 
procent av hushållen, som anslutit 
sig. Jag drog också igång Grannsam-
verkan i samarbete med Länsför-
säkringar och den lokala polisen. I 
och med det startade jag grupperna 
Gamla Lerberget Grannar mot 
Brott och även byns anslagstavla 
Gamla Lerberget Öppet Forum i 
Facebook.

Med ett år i styrelsen har jag nu valts 
till ny ordförande på årsstämman 
och hoppas kunna bidra med något 
bra här också tillsammans med alla 
er andra, som lägger ner ett stort ide-
ellt arbete för byn. 

Mats Strömgren
ny ordförande

Foto: Martin Werner
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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

Tack för förtroendet!
Efter 11 år i styrelsen varav de tre 
senaste som ordförande kandiderar 
jag inte för omval på årsstämman.

Arbetet i Byaföreningen har gett 
mig nya insikter, vänner och glädje. 
Som inflyttad till byn och med ar-
bete långt härifrån har det varit mitt 
sätt att lära känna andra bybor och 
vår by.

Lerberget är speciellt med sin 
historia om hav och fiske, bland-
ning av infödda och inflyttade och i 
huvudsak fastboende.

Jag har lärt mig att det ger en 
unik arbetsgemenskap när alla som 
deltar jobbar ideellt. När man står i 
solen, eller regnet, och rensar sko-

gen eller bygger brygga är vi där 
för att vi vill och trivs. Prova på du 
också om så bara en timme eller så.

Tack till alla kollegor i styrelsen 
och i kommittéerna där jobbet görs 
för råd och dåd.

Två saker glädjer mig speciellt 
inför den kommande årsstämman. 
Om motionen godkänns för andra 
året kommer föreningen att byta 
namn till Lerbergets Byalag Eko-
nomisk Förening. Om valbered-
ningens förslag antas kommer sty-
relsen att bli jämställd.

Jag kommer att fortsätta att ställa 
upp när det behövs med ett handtag 
i föreningen och vi ses som vanligt 
i byn.

Lars Wiren
Avgående ordförande
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Inför årets utställningar i vårt fina 
galleri har Lena och Alf Månsson 
tagit över som ansvariga. 
De hoppas på både nya och gamla 
utställare som skapar stämning och 
atmosfär i hamnen.
Deras kontaktuppgifter hittas på 
hemsidan lerberget.se.

Samtidigt tackar vi Kerstin Hanell 
som varit ansvarig de senaste sä-
songerna.

VÄLKOMNA TILL HODDAN!

Ny säsong i Hoddan!

Det kom en efterlysning till Byabla-
det…

”Hej jag undrar om ni via Byabla-
det kan ge mig upplysningar om 
konstnär Göran Hansson (född 
1953). Han bor eller har bott i Ler-
berget. Bifogar en bild på en tavla. 

Med vänlig hälsning Bertil Nessle”

Om det finns någon av Byabladets 
läsare som vet något så kontakta 
Stina Arvidsson 0709 288166 eller 
stina@lerberget.se så förmedlar jag 
upplysningarna.

Receptstafetten fortsätter

Kokt horngädda på mors vis (4 pers)
600 – 800 g horngädda skrapas, fjällas och rensas. Huvud och stjärtspets skärs av och fenorna klipps bort. Fisken skärs i 5-6 cm stora bitar som gärna kan saltas lite och få ligga ett par timmar innan de sköljs av och läggs i gryta. Häll på vatten så att det täcker fisken, tillsätt 1tsk salt, några kryddpepparkorn och låt sjuda tills man ser att fiskköttet börjar lossna från benen.

Servera med färskriven pepparrot, smält smör, tunn grädde, citron, gröna ärtor och kokt potatis.

Jag växte upp i Helsingborg. Båda 
mina föräldrar kom från små byar 
inåt landet och var kanske inte så 
vana vid att det serverades fisk till 
middag. Trots det åt vi som regel 
fisk eller sill minst två gånger i 
veckan. Det var allt från ”spege-
sill” och stekt salt sill med lök till 
rödspätta och hälleflundra, eller 
som vi sa ”helgeflundra”.  Silla-
soppa vankades naturligtvis också, 
även om vi barn inte var så för-
tjusta.

En fisk som bebådade vårens an-
komst var hornfisken, horngäddan. 
Den åt vi alltid kokt med riven 
pepparrot och smält smör, det var 
en läckerhet och så var det ju så ro-
ligt att den hade gröna ben.

Här följer vårt mycket enkla recept 
på kokt horngädda:

Visst vet jag att horngäddan egent-
ligen smakar mest på hösten då 
den har ätit upp sig efter vårens 
lek, men för mig är den ändå en av 
vårens primörer.

Text: Gunilla Pedersén

Efterlysning

Välkomna med flera recept till Receptstafetten
stina@lerberget.se
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Alla vi som var med på förra årets 
pensionärsutflykt fick bland annat 
uppleva de fantastiska utställning-
arna på Skarhults slott. Men visste 
ni att där fanns en viktig koppling 
till Gamla Lerberget? Jo, så här är 
det; en av de två scenograferna till 
utställningarna är Eva Canebro. 
Eva bor med man och barn mitt 
i byn på Lerbergets byaväg sedan 
1999. En mycket spännande per-
son, som varit med om massor.

Eva är född i Göteborg, men flyt-
tade redan som åttaåring till 
Stockholm. Fantasin och uttrycks-
fullheten har hon säkert ärvt från 
sin farfar och farmor, konstnären 
Arvid och hattmodisten Alice. 
Det fick hon höra redan som barn 
och kanske är det så. Hon har all-
tid haft idéer och har använt sig 
av dem. Efter skolan började hon 
arbeta och har ständigt varit öp-
pen för att lära sig nytt av män-
niskorna på sina arbetsplatser. Eva 
har bland annat varit butikschef på 
Gul & Blå (jeansbutiken med stort 
J på 70-talet, för er som minns). 
Efter yngsta dotterns födelse flyt-
tade hon och hennes familj till 
Uppsala och där sökte hon arbete 
på det nyöppnade NK mode. Där 
såg hennes chef att Eva var van att 
exponera varor och vips blev hon 
tillfrågad om hon inte ville arbe-
ta som koordinator, som innebar 
fönsterskyltning, modevisningar 
med mera. Klart hon ville. ”Fick 

man betalt för något så roligt”, 
tänkte Eva! När familjen sedan 
flyttade till Helsingborg och ett 
nytt NK Mode skulle öppna, blev 
Eva ansvarig koordinator, den som 
just skulle se till att allt hängde 
ihop mellan modesvängar, mark-
nadsföring, skyltning och försälj-
ning.

2003 var det dags för ett nytt jobb 
på Ikeas KomIn-avdelning (Kom-
munikation & Inredning). Eva fick 
efter ett tag ta itu med ett nytt stort 
världsprojekt med Barnens Ikea, 
där hon arbetade från Älmhult. 
Nästa stora projekt blev Work 
Ikea där hon var en del i att bygga 
upp en ny butik i London och en 
i Göteborg. Efter detta hamnade 
hon på den del av Ikea som har 

hand om Ikeas franchisetagare ute 
i världen så att de möter alla krav 
ett Ikeavaruhus måste uppfylla. 
Eva reste mycket och hade upp-
drag på bland annat Island, Mal-
lorca, Kuwait, Dubai, Malaysia 
och Grekland. Skiftande miljöer, 
måste man ju säga.

Men jobbet började suga ut ener-
gin och under en period när Eva 
gick ner i varv kunde hon börja 
studera etnologi. Nu blev det spän-
nande igen med nya impulser och 
hon avslutade studierna med att 
skriva en uppsats om Carl Gustaf 
Andersson, den förste ägaren och 
fadern i den enda tidigare ägar-
familjen till huset på Lerbergets 
byaväg.

Jorden runt till Lerberget
Eva Canebro på Skarhult i 
1800-talsrummet som berättar om 
Maria von Schwerin (1864-1952) 
dotter till torparen Måns Nilsson 
och Elna Petersdotter. Uppväxt i 
Hästveda flyttade hon 18 år gam-
mal till Lund för att arbeta som 
uppasserska på Järnvägshotellet. 
Där förälskade hon sig i friherre 
Hans Hugold von Schwerin, upp-
växt på Skarhult, som besvarade 
känslorna. Men Hans Hugolds 
syskon såg inte med blida ögon på 
Maria, hennes relation med bro-
dern hotade framförallt systrar-
nas maktposition.
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Med berättelsen om livet i huset uti-
från Anderssons skepparperspektiv 
fick Eva mycket beröm och uppma-
ningar om att göra något mera av 
detta. Kanske en vacker dag? Hur 
som helst gav det nyvaknade etno-
logiska intresset Eva ett nytt arbete, 
nu som projektledare och utställ-
ningsproducent på Sofiero Slott. 
Där har hon arbetat som bland an-
nat projektledare för Julstämning, 
Den stora trädgårdsfesten och Ma-
jas trädgård samt för utställningar 
med till exempel Erika Lagerbielke 
för Orrefors och många andra.  Hon 
har även gjort flera egna utställ-
ningar där. 

Med många idéer i bagaget be-
stämde sig Eva 2010 för att säga 
upp sig från Sofiero och startade 
då ett eget företag, ”Canebro”, för 
att jobba med utställningar, inred-
ning och foto. Tillsammans med 
Fredrika Ramsay på Kullabygdens 
byggnadsvård arrangerades först 
”Linolja & lavendel”, som då var 
en marknad, öppna trädgårdar och 
mycket mera. Eva har nu lämnat 
detta projekt. Nya engagemang har 
varit ”Green Kidz ”där Eva varit del 
av den engagerade grupp människ-
or som har undervisat och engagerat 
barn i förskoleåldern i kommunen: 
”Var kommer maten ifrån?” Eva 
har fotograferat för Kullamäklaren, 
gjort utställningar på Fredriksdal 
och sist men inte minst de stora ut-
ställningarna på Skarhult där hon 
fortfarande arbetar. Eva har alltså 
sedan 2014 producerat och utfört 
arbetet med bland annat ”Den dol-
da kvinnomakten” och ”Älskare 
och älskarinnor”. Arrangemangen 
har blivit mycket omtalade i medier 
över hela landet och ni som inte re-
dan har varit där och sett dem ska 
definitivt åka till Skarhult i som-
mar. Ni kan läsa mera om slottet, 
utställningarna och om scenogra-
ferna, som presenteras på en egen 
flik, på www.skarhult.se.

En invånare i vår by att vara glad 
och stolt över! Eva, som sprudlar av 
energi och engagemang har min-
sann inte slut på idéer. Hon säger 
sig alltid ha försökt ha kul på job-
bet. Drivkraften är kontakten med 
människor. Besökare och kunder är 
hennes belöning.

Text: Monica Strömgren
Foto: Eva Canebro och 
Per Ljunghall

H Ä N D E R  I  B Y N

Vårpremiär i Hoddan den 14 - 20 april
Utställning i vårt fina galleri med “Fåglar i focus” av Mats Müller
Öppettider: Påsken 10.00-12.00 och 14.00-18.00, övriga dagar 16.00-19.00

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

Pingstdagen den 4 juni kl 10.00
Högmässa på hamnplan

Eventuell grillkväll i juni   
Inbjudan kommer i brevlådan

Midsommarafton fredagen den 23 juni kl 15.00
Traditionsenligt firande på hamnplan. Tillsammans klär och reser vi majstången kl 
10.00

Sillgrillning varje fredag från kl 19.00 i juli månad 

Fredagen den 7 juli kl 19.00 
Höganäs Musikkår håller konsert på hamnplan

Kräftskiva i augusti

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

Välkomna till våra arrangemang!

Evas etnologiuppsats som 
har en direkt anknytning 
till Lerberget och det hus 
de nu bor i.

 1 

 

 

Carl Gustaf Andersson 
– med rätt att föra befäl  

i Östersjö- och Nordsjöfart 

 

 

 

 

 
 

Eva Canebro 

ETN 107 vt 2004 

Etnologiska institutionen 

Lunds universitet 

Handledare: Magnus Wikdahl 
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Båtarna och verksamheten
Klubben har Optimistjollar, Fevajollar, Laserjollar, en 
C55:a och 2 följebåtar. Båtarna används för utbildning 
och segling i klubbregi men kan även lånas av medlem-
mar för träning på egen hand. Det viktigaste är att alla 
har kul och trivs. Förutom jollesegling provar vi på an-
dra aktiviteter på eller vid havet, till exempel paddling, 
vindsurfing, och skutsegling. 2016 skaffade vi 2 stand 
up paddle board som medlemmar kan låna.

Seglarskolan
Grunden i verksamheten är seglarskolan som vänder 
sig till alla, från knattarna som gått ut förskoleklass 
eller ettan och har möjligheten att i ”Piratskolan” lära 
grundläggande sjövett, jollefakta och säkerhet vid vatt-
net på ett lättsamt och lekfullt sätt. Dom lär sig rigga 
en optimistjolle, leker lekar, fiskar krabbor och har det 
kul. När man har gått ut tvåan kan man lära sig segla 
optimistjolle och när man blivit lite större kan man lära 
sig segla Feva, Laser eller C55. Har man som vuxen 
inte lärt sig segla kan man gå en grundkurs. Har man 
seglat lite eller för länge sedan fixar vi ”kom igång ut-
bildning” beroende på vilken nivå man har. 
En viktig förutsättning för verksamheten är klubbens 
duktiga instruktörer och tränare. Ungdomar från klub-
ben i åldern 14-20 år är utbildade av Svenska Seglarför-
bundet. Förutom den vanliga seglarskolan har klubben 
olika träningsgrupper för dem som vill komma igång 
eller utvecklas i tävlingssegling.

Kunskap för livet!
Säkerhet och respekt för havet är centralt i verksam-
heten. Vi skapar detta med utbildning och kunskap. 
Instruktörerna har säkerhets- och HLR-utbildning. För-
utom instruktörsutbildningen har ungdomarna gått en 
förarintygsutbildning för fritidsbåtar tillsammans med 
Sjöräddningssällskapet. 
Verksamheten riktar sig till alla åldrar. Alla är lika 
välkomna! Vi ser gärna att hela familjen är enga-
gerad och aktiv i klubben. Även ”Bryggseglare” är 
välkomna när vi samlas i hamnen. 

Lerbergets Segelsällskap 2017
Varje år utbildas barn, ungdomar och vuxna i segling 
och sjömanskap i Lerbergets Segelsällskap.
-Att segla en liten båt är en stor upplevelse när man 
växer upp. Man får erfarenhet, kunskap och respek-
ten för havet. Man lär sig samarbete, kamratskap, 
att ta hänsyn till och samspel med naturen och att ta 
hand om och vårda båtar och övrig utrustning.
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Klubbens verksamhet och miljön.
Segling har stark koppling till miljö och natur. Klubben 
har under de senaste åren valt de miljömässigt ”riktiga 
besluten och rätta vägen”. I år är klubben tillsammans 
med Byaföreningens Hamnkommitté nominerad för 
Höganäs Kommuns miljöstipendium, vilket vi är väl-
digt stolta för. Exempel på klubbens ambition att an-
passa verksamheten för att skona miljön är:
- Följebåtarna körs på miljövänlig alkylatbensin och 
biologiskt nedbrytbar olja. Skonsammare, än konven-
tionell bensin och olja, både för miljön och de som an-
vänder båtarna.
- Utbildning i ”Eco-Driving” vid följebåtskörning för 
instruktörerna 2017. På så sätt sparar man på både 
bränsle, utrustning och miljö.
- Insamlingsstation för aluminiumburkar och PET-flas-
kor i hamnen. Detta är också ett sätt att få in pengar till 
verksamheten.
- Skrovskyddsdukar till följebåtarna. På så sätt förhin-
drar man beväxning utan giftig bottenfärg.

Tävling

Klubbens seglare tävlar både lokalt, nationellt och in-
ternationellt. Både unga och gamla tävlar för att det är 
kul i Onsdagscupen. Seglare från klubben brukar vara 
med på Junior-SM, Nationella Klassmästerskap och till 
och med VM. Att resa, tävla och träffa en massa ungdo-
mar med samma intresse, segling,  är en väldigt inspire-
rande och lärorik upplevelse. 

Utrustningen slits och behöver förnyas. Vi är 
beroende av våra sponsorer! 
Klubben får fantastiskt värdefull och viktig hjälp från 
både invånare, byaföreningen och företag i eller med 
anknytning till Lerberget och har tack vare det hög 
standard på utrustningen. Det finns flera familjer i byn 
som har bidragit med ekonomiskt stöd till klubben vid 
investeringar i nya båtar och det finns väldigt många 
familjer som hjälper oss med Citygrosskvitton, alumi-
niumburkar och PET-flaskor som vi samlar in och får 
pengar för. Aluminiumburkar och PET-flaskor kan man 
lämna i den svarta tunnan vid segelbodarna i hamnen. 
Det går även bra med utländska burkar som man inte 
får pant för i butiker. Citygrosskvitton kan man lämna i 
brevlådan på klubbens bodar.

Vi är anslutna till Svenska Seglarförbundet och Riks-
idrottsförbundet. Eftersom vi har en livfull och upp-
skattad verksamhet får vi också hjälp från förbunden.

Aktuella investeringar i år:
- Nya segel till Fevor och Lasers.
- Underhåll/service och förnyelse av följebåtar.
- Utbildning av instruktörer.

Vi vill passa på att hälsa er hjärtligt välkomna 
som medlemmar och till seglarskolan.
Familjemedlem 600 kr/år, enskild medlem 400 kr/år 
och stödmedlem 200 kr /år.
Mer info under: ”Bli medlem” eller ”Seglarskola” på 
www.lerss.se 

Text: Hans Berg
Foto: Mats-Nils Nilsson, Boel Zeberg och Peter Newton
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De vanligaste synpunkterna på 
skogens skötsel är att vi hugger ner 
för många träd. Visst hugger vi ner 
träd, men orsakerna till detta är hu-
vudsakligen stormar och allt större 
campingvagnar med stora förtält, 
som styr vilka träd som måste av-
verkas på Campingplatsen, och i 
Strandskogen. Stormarnas härj-
ningar leder till stormfällda, rot-
ryckta och toppbrutna träd.

Sedan åtskilliga år tillbaka har det 
pågått nästan årliga planteringar av 
plantor, som ska bilda stommen i 
den kommande skogen. Plantorna 
har framför allt satts i de luckor 
som uppstått efter stormfällning-
arna. Att plantera på byns marker 
är inte det lättaste eftersom mar-
ken består av sjösand som släpper 
igenom regnvatten mycket fort och 
som under torkperioder leder till 
omfattande plantdöd. Att vattna 
artificiellt har vi provat, men det 
kräver mycket stora arbetsinsatser, 
eftersom vattning måste ske ofta. 
Ett annat påtagligt problem är att 
kaniner också trivs i den genom-
släppliga och lättgrävda sanden. Att 
skydda plantorna mot kaninskador 
är nödvändigt, annars är det me-
ningslöst att plantera. Försök med 
nätburar har varit mindre lyckade 
eftersom de inte lämnas i fred utan 
försvinner. Därför provas nu plast-
spiraler som skydd mot betning. 
Trots alla problem överlever en hel 
del plantor. Dessa kommer att ut-
göra delar av stommen i framtids-
skogen.

Trädslag i framtidens skog
Valet av trädslag är viktigt efter-
som de ska bilda den nya skogen 

med varaktighet långt fram i ti-
den. Viktigt att beakta är givetvis 
stormfastheten och trädens möj-
lighet att växa under de mark- och 
klimatförhållanden som råder här. 
Trädens invandringshistoria, vilka 
som egentligen tillhör landskapet, 
bör givetvis också vägas in. De 
huvudträdslag som valts är tall, 
björk och ek. Alla dessa trädslag 
har vandrat in söderifrån efter se-
naste istiden och tillhör därför vårt 
landskap till skillnad från granen. 
Tallen och eken har dessutom djupa 
rotsystem, vilket ökar stormfasthe-
ten. Men även björken har hyggligt 
djupt rotsystem, och rätt skött kan 
den också bli ganska stormfast. För-
utom huvudträdslagen har ytterliga-
re två trädslag valts, nämligen rönn 
och idegran. Rönnen självföryng-
rar sig i vår skog och är ett trädslag 
som tål havsklimat och saltbelägg-
ning bättre än de flesta andra. Den 
har dessutom en stor fördel, nämli-
gen rönnbären på hösten, vilka är 
en bra föda för flyttfåglar som pas-
serar söderut. Självföryngrade rön-
nar kommer därför att släppas upp 
i luckor mellan huvudträdslagen. 
Även idegran självföryngrar sig lätt. 
Den är den barrträdsart som är allra 
härdigast i maritimt klimat. Den tål 
alltså den misshandel som den kust-
nära växtplatsen medför. Med sin 
barrskrud året om och täta förgre-
ning, är den en skyddande plats för 
alla stannfåglar under vintern. Den 
är högt prioriterad i Fågelskogen, 
d.v.s. den skog som ligger söder om 
Östra vägen. Idegranen kommer 
dock inte att finnas uppe i kron-
skiktet utan som underväxt under 
huvudträdslagen.

Vägen mot framtidsskogen
Viktigast av allt när det gäller 
skogsbruk är långsiktighet, att ut-
hålligt fortsätta på den inslagna 
vägen utan att ändra inriktning. 
Att få de planterade plantorna att 
överleva är en stor utmaning. De 
måste skyddas mot både kaniner 
och människor. 
När långa torr-
perioder kom-
mer, kan vatt-
ning av plantor 
de första åren 
ha stora posi-
tiva effekter.   
Då får gärna 
fler av oss i 
byn hjälpa till. 
När plantorna 
blir lite större, 
gäller det att få dem att fortsätta 
att växa på höjden, utan att bli ned-
klippta, vilket hänt mer än en gång. 
Plantorna måste få vara ifred så att 
de får växa upp till träd, som suc-
cesivt kvistas underifrån så att kro-
nan hamnar på en höjd som ger en 
skogskänsla utan att genera cam-
parna. Efterhand som plantorna 
växer upp till träd, måste de ges ut-
rymme genom att närstående gam-
la träd avverkas i försiktig takt. Det 
gäller också att varje år se vad som 
hänt i kronorna, brutna och döda 
grenar måste rensas bort, så att de 
inte förorsakar olyckor och skador, 
om de skulle ramlar ner. Slutre-
sultatet ska bli kraftiga träd på för 
campingändamålet lämpligt av-
stånd från varandra. De ska också 
inom det område som används för 
campingaktiviteter bilda ett glest 
krontak som bitvis släpper igenom 
solljuset ner till marken. Det är 
skönt att under heta sommardagar 
vistas under trädkronor, som av-
dunstar massor med vatten och ger 
ett behagligare klimat, än på ett fält 
utan träd. Lerbergets campingplats 
erbjuder och kommer att erbjuda 
båda möjligheterna.

Martin Werner

Byns skog idag och om 70 år
När Camping-och naturkommitténs ordförande Göran Dreveborn får synpunkter på skogens skötsel, sva-
rar han att åtgärderna i skogen idag syftar till att forma den skog som ska finns om 70 år. Detta kanske 
låter kaxigt, men är helt korrekt, för så lång tid kommer det att ta innan dagens skog förvandlats till mor-
gondagens skog.
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Lerbergets Hamn har tillsammans 
med Lerbergets Segelsällskap blivit 
nominerade till Höganäs Kommuns 
miljöpris 2017. När en delegation 
från Kommunen besökte oss den 17 
februari var det disigt och råkallt. I 
den varma Ruffen fick dom infor-
mation om vilka förbättringar som 
hittills blivit gjorda i hamnen och 
vilka planer man har för framtiden. 
De hade många frågor som de fick 
svar på. På bilden från vänster sitter 
Janne Lundin, Mathias Elversson 
och Bengt Larsson från hamnkom-
mittén, miljöstrateg Annika Owes-
son,  Lotta Bergelin från Lerbergets 
Segelsällskap som bland annat in-
formerade om ecodriveutbildning 
och att man använder miljövänligt 
bränsle till följebåtarna. Sedan 

följer ordföranden i kommunens 
miljöutskott Margareta Ölve, miljö-
vetare Izabella Wiberg, Claes-Eric 
Ivarsson hamnkommittén, och Ker-
stin Björkäng Wirehed från kom-
munens miljöutskott.

Därefter visades de runt på Ham-
nen. Man tittade bland annat på 
spolplattan för båttvätt och de ener-
gisnåla LED-lamporna. De verkade 
nöjda och åkte därifrån i en positiv 
anda och i juni avgörs det vem som 
kommer att tilldelas priset.

Text och foto: Sigbritt Lundin

Nominering till Höganäs Kommuns miljöpris 2017

Tack alla som lämnat förslag på 
nya Bya-aktiviteter. Så kreativa 
bybor vi har, det råder då ingen 
brist på idéer. 
Vi har fått in svar från 27 bybor 
med inte mindre än 40 olika för-
slag på nya aktiviteter som man 
vill se att Byn ska arrangera. Ett 
tiotal förslag har fått flera ”rös-
ter” från olika invånare, det är t 
ex Quiz med en bit mat, Loppis 
på hamnen, Familjeaktivitet på 
hamnen, Fotograferingstips, Reli-
gionskunskapsstudier, Fikastund, 
Målarskola, Julmarknad  mm. De 
flesta kan också acceptera att det 

kostar en liten slant för att delta 
så att det täcker inhyrd ledare och 
material.  
Vi i Trivselkommittén har fått 
många bra uppslag att jobba vi-
dare med och vi planerar att re-
dan i år kunna erbjuda någon 
eller några av de föreslagna akti-
viteterna. Nu gäller det att vi kan 
realisera förslagen på ett bra och 
ekonomiskt sätt med goda ledare 
av aktiviteterna.
Vi hoppas finna dem i byn som 
kan leda något arrangemang och 
kan tänka sig delta ideellt med sin 
kompetens.  Vet du med dig att du 

passar in i någon av de ovanståen-
de aktiviteterna och vill dela med 
dig till övriga i byn vore det kul. 
Du är också välkommen med nya 
förslag om du är duktig på något 
som du kan tänka dig att dela med 
dig av.

Alla är förstås fortfarande hjärt-
ligt välkomna med fler förslag. 
Sänd in dem till Byaföreningens 
mail, info@lerberget.se med 
rubriken Nya aktiviteter.

Kerstin Stenberg

Nya aktiviteter i byn
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Årsmötet som hölls på Skogsbrynet 
den 26 mars öppnades på sedvanligt 
sätt av ordföranden Lars Wirén, och 
de som valdes att genomföra mötet 
var Mats Hallberg, ordförande och 
Eje Ivarsson, sekreterare. Efter en 
redogörelse av Lars Wirén för vilka 
åtgärder styrelsen vidtagit med an-
ledning av fjorårets motioner följde 
redovisningar från de olika kom-
mittéerna. ”Bastun” har 67 med-
lemmar med en medlemsavgift på 
500 kronor per familj. Man har god 
ekonomi, mycket folk och mycket 
trevligt. ”Camping och natur” har 
träffat ett nytt tioårigt arrendeavtal 
med ett lokalt företag, Nordvästra 
Skånes camping, från och med sä-
songen 2018. På grund av brist på 
stormar har man fått vända sig till 
kommunen för att få ihop material 
till ett hyggligt majbål. På ham-
nen har den nya spolplattan tagits i 
bruk och inspekterats. Kommunen 
var så nöjd att den kan komma att 
stå som förebild för andra hamnar. 
Miljöambitionerna har resulterat i 
att hamnen och LSS har nominerats 
till kommunens miljöpris. En han-
dikappvänlig jollebrygga har också 
tillkommit, och när vi mister brand-
stationen till kommunen ersätts den 
med en container på hamnen. Mu-
seet har utökats med en halv hodda 
(i den andra halvan har ett kök in-
retts). Museet söker liksom Bya-
bladet gärna fler medarbetare, och 

trivselkommittén hoppas kunna 
bredda sin verksamhet efter resul-
tatet av en genomförd enkät.

Jörn Möller redovisade för ovanlig-
hetens skull en förlust på nära 244 
000 kronor, men så har vi också fått 
en fin skulptur och mycket gjort 
på hamnen. Eftersom de ackumu-
lerade vinsterna från tidigare år är 
drygt 950 000 kronor blir det ändå 
drygt 700 000 kronor att föra över 
till kommande år, ett betryggande 
reservkapital.

Som vanligt blev det en del föränd-
ringar i styrelsen. Efter tre år som 
ordförande lämnade Lars Wirén 
över klubban till Mats Strömgren. 
Nya i styrelsen blev Anders Nils-
son och Nina Rossen samt som 
suppleant Kerstin Stenberg.
Den i fjor behandlade motionen om 
stadgeändringar i hela sex paragra-
fer godkändes även i år varför stad-
garna nu är ändrade, och som redan 
anförts ovan blev också namnbytet 
på föreningen antaget. Inga nya 
motioner hade inkommit i år.

Till allra sist avtackade den nye 
ordföranden Mats Strömgren av-
gående ordföranden Lars Wirén för 
11 år som styrelseledamot varav tre 
år som ordförande. Även Eve Nils-
son som nu lämnar styrelsen fick 
ett välförtjänt tack för många års 
arbete i styrelsen. I sedvanlig ord-
ning serverade Skogsbrynet smar-
riga bakelser, frukter och kaffe/the 
efter årsmötet.

Martin Werner

Nytt namn på gammal byaförening
För andra året i rad röstade årsmötet för motionen att ändra föreningens namn till ”Lerbergets Byalag Ekono-
misk Förening”, vilket alltså gäller från och med nu. Det kändes nästan kusligt när tillträdande ordföranden Mats 
Strömgren före mötet i smyg visade mig en gammal ordförandeklubba som han hittat. Runt skaftet finns en silver-
gördel med graveringen 1967 samt Lerbergets byalag. Femtio år senare blir namnet verklighet.

Eje och Mats vana 
årsmötesfunktionärer

Lars Wiren lämnar över 
ordförandeklubban till 
Mats Strömgren

Eve Nilsson med 
välförtjänt blomma
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Det har hänt en hel del på bastu-
fronten i Lerberget under senaste 
året och ännu mer är på gång.

Säkerheten viktig.
Efter stormarna i slutet av 2016, 
då bastun flyttades ur sitt läge, har 
man monterat kraftiga spännband 
runt bastun. Detta är enligt bastu-
kommittén det säkraste sättet att 
hålla bastun på plats.

Badstegen längst ut på piren byttes 
i höstas och för att lättare nå denna 
började man i början av året att 
gjuta trappsteg.  Vid dessa kommer 
att monteras ytterligare handledare 
samt sättas upp belysning.

Till hösten blir bastuutsikten bättre, 
då det ska monteras ännu ett väs-
terfönster.

Engagemanget stort.
Både bastubadare och andra bybor 
har visat stort engagemang, när det 
gäller att ställa upp med idéer och 
arbete, så att vår bastu kan hållas i 
gott skick.

Plats för fler.
Eftersom kommittén fr.o.m. 2017 
ökat abonnemangsantalet finns 
det plats för fler bastubadare. Just 
nu finns det 65 bastuabonnemang, 
men det finns möjlighet att teckna 
upp till 100.

Pris och tider.
Avgiften är 500 SEK per hushåll 
och år. Det finns möjlighet att basta 
alla dagar kl. 08 – 23.  
                 
Damer och herrar bastar gemen-
samt och badkläder gäller alltid.

Frågor och Anmälan
Kontakta Ulf Holgersson eller Joa-
cim Aulin.

Bastugemenskap viktig.
I bastun där lackar svetten men 
där knyts också vänskapsband och 
göms många hemligheter. What is 

said in the sauna stays in the sau-
na…

Bastubaletten.
Våra bybor bär på många dolda 
talanger, så det är kanske inte helt 
omöjligt att vi så småningom kan 
se fram emot Lerbergets egen bas-
tubalett.

Maria Falkborn Sandemyr
I samråd med Joacim Aulin, ordfö-
rande i Bastukommittén

Vårrapport från Bastun. Anders Nilsson, Ulf Holgersson, Lars Juliusson och 
Erik Garsten njuter i den uppvärmda bastun.
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LERBERGSBOR.....
Har ni några uppslag eller tips med anknytning till vår by, tveka inte 
utan hör av er till någon i Byabladets redaktion eller via mail till bya-
bladet@lerberget.se

Solgårdens kiosk på Byavägen
Det fanns en tid då Lerbergets 

by var självförsörjande i det mesta. 
Under en mycket lång tid var det så. 
Kanske inte så konstigt eftersom 
byn ansågs ligga ”utrikes”. Under 
mycket lång tid fanns inga ordentli-
ga färdvägar till och från. Om vägen 
till Höganäs och Helsingborg var 
det långa diskussioner och uppvakt-
ningar hos högre instanser innan de 
för oss så självklara förbindelserna 
blev verklighet. Om detta kan man 
läsa i gamla dokument som finns 
bevarade och omskrivna. Man tog 
sig fram på färdvägar som kom-
mit till genom flitigt användande. 
Med hästskjuts kom man långt sär-
skilt till kyrkan och kyrkogården i 
Väsby eller till järnvägsstationen 
i Höganäs. När fiskarna kom iland 
med sina fångster var det rullebö-
rarna som lastades och rullade iväg 
åt olika håll inåt bygden, Långaröd, 
Hustofta och Ingelsträde. För övrigt 

var det cykel om man hade någon 
eller apostlahästarna som gällde.

I byn fanns affärer, bagerier, sko-
makare, cykelhandlare och så lant-
bruken med självförsörjning och 
fisk förstås.

Kiosk där man kunde köpa kera-
mik fanns tidigt borta vid brandsta-
tionen. Så småningom kom godiski-
osk med chokladautomat. Kiosken 
på bilden stod på hörnet av Lerber-
gets Byaväg och Lars Påls väg. I 
trädgården bakom huset fanns kaf-
feservering. Caféet hette Solgården 
och drevs av Ingbritt och Anders 
Larsson. Huset köptes sedan av fa-
miljen Lindström som restaurerade 
och byggde till så som det ser ut 
idag. 

Ett nytt Café Solgården etablera-
des senare i södra delen av byn.

Bilderna är från någon gång på 
40-talet. Vem pojken är som lyser 
som en sol där han sitter på grind-
stolpen vet jag inte, inte heller hans 
pappa. Kanske har familjen stannat 
till på en söndagsutflykt, finklädda 
med modern kjollängd och finskor. 

Man kan ju ana att fler står i kö 
för att handla. Cyklarna som lutar 
sig mot grannens staket på andra 
sidan talar om att det finns de som 
letat sig hit längre bortifrån, någon 
som nyss lärt sig cykla och ärvt nå-
gon vuxencykel, för sitsen har flyt-
tats ner. Min första cykel var just en 
sådan som jag ärvde av min mor.

Ingrid Hallberg
Foton ur gömmorna

 


