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Inledning
Året 2020 blev mycket annorlunda än tidigare år vi upplevt. Året inleddes med stadgeenlig föreningsstämma som hölls utomhus vid Ruffen på Lerbergets hamn. Det löpande arbete har förflutit väl, men
många aktiviteter och arrangemang har fått ställas in p.g.a. av Covid 19-pandemin. Styrelsens och
kommittéernas normala möten har fått ske utomhus eller ersatts av digitala möten, vilket har fungerat
hjälpligt men inneburit begränsningar. Även årsmötet i mars 2020 fick ske utomhus, vilket innebar att
endast de förpliktigade frågorna behandlades. Det har också planerats för informationsträffar med
bymedlemmarna, vilka fick ställas in p.g.a. restriktionerna.

Byn har varit extra välbesökt under året, speciellt under sommarhalvåret då många tillbringat sin
semester i Sverige och i närområdet. En kiosk i hamnen bidrog till en levande hamn med många som
stannade till på en fika i hamnen även ut på kvällstimmarna.
Kommunen erbjöd oss tillgång till sommararbetande ungdomar som under 6 veckor sysselsattes av
handledare från Byalaget med diverse sysslor i byn.

Utredning om eventuell byggnad i hamnen på Gamla Lerberget
Styrelsen fortsatte under året att, enligt beslut vid årsstämman mars 2020, utreda förutsättningarna
för en byggnad i hamnen för att eventuellt lämna ett förslag årsstämman 2021. Syftet med byggnaden
är att täcka de behov som finns för båtägare/hamnen, Lerbergets segelsällskap, Lerbergets Byalags
styrelse och kommittéer samt för medlemmar i Gamla Lerbergets Byalag. Planen innefattar behoven
av förråd för byalaget och segelsällskapet (som ersätter dagens undermåliga lokaler), kök och toaletter
samt en samlingslokal för byalaget, segelsällskapet samt boende i Gamla Lerberget. Byggnaden är inte
ämnad att användas som allmän festlokal.
Efter att de första skisserna presenterats gjordes ett rejält omarbetat förslag där hänsyn tagits till de
synpunkter som lämnades under våren. Framförallt höjden och genomsiktligheten har anpassats.
Nästa steg i arbetet avsåg att vara öppna informationsmöten, vilka tyvärr fick ställas in p.g.a. av
Covid19-pandemin. Istället blev det en broschyr som sändes ut till alla hushåll. Pandemin har på
många sätt starkt försvårat arbetet och medfört uteblivna personliga kontakter för att diskutera
förslaget. Synpunkter på förslaget, både positiva och negativa, har inkommit – i stort sett bygga eller
inte bygga. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och beslutat att skjuta upp utredningsarbetet
gällande en eventuell byggnation med tanke på rådande omständigheter.

Byabladet
Byabladet fick i början av året en delvis ny redaktion då Ingemar Hertting tog över rollen som
sammankallande efter Monica Strömgren och Anna Anklam Schmidt efterträdde Mats Müller som
ansvarig formgivare. På grund av pandemin har endast ett egentligt möte hållits med redaktionskommittén, då under bar himmel på hamnplanen. Martin Werner och Stina Arvidsson har båda hållit
på länge med Byabladet och ansåg det nu lämpligt att lämna över till nya krafter. De krafterna
efterlyser redaktionen inför år 2021.
I likhet med senare år har bladet kommit ut tre gånger under året med två 12-sidiga nummer och ett
”dubbelnummer” på 16 sidor. Upplägg och innehåll har följt tidigare inriktning, och en diskussion har
förts kring Byabladets roll i relation till andra kommunikationskanaler.

Camping och Naturkommittén
Som ansvarig för Naturkommitteen i Lerbergets byalag under många år, lämnade Göran Dreveborn
under tidig vår över till sin efterträdare Johan Stenmark. Överlämningen innefattade campingområdet,
Strand- och Fågelskogen, stranden, kontaktpersoner inom Höganäs kommun, dokumentation,
ekonomi, mål och strategi för utveckling och underhåll, historia mm.

Sanering vresrosor
Under våren genomfördes en större insats för att sanera sandbankar från vresrosor i området från
hamnen fram till campingområdet. Arbetet planerades tillsammans med Richard Åkesson (ansvarig för
naturområden inom kommunen) och kommunen tog hela kostnaden för arbetet. En mindre
kompletterande insats genomfördes under hösten. Under hösten har Richard Åkesson påbörjat ett
projekt för att sanera ytterligare ca 550 kvm från vresrosor i området mellan campingplatsen och
stranden. Kostnaderna för arbetet finansieras genom lona-medel (statlig medfinansiering till lokal
naturvård med 50%) och i övrigt kommunala medel.

Strand
Tångrensning påbörjades i mitten på maj fram till augusti månad. 2020 var andra året med samma
entreprenör med god vana av tångrensning från bl.a. Helsingborg, och med lämpliga fordon och
utrustning anpassade för uppgiften. Kostnaderna för tångrensningen under 2020 har legat inom
budget.

Vass
Den årliga vassbränningen gick inte att genomföra som planerat och istället slogs vassen med hjälp av
traktor med anpassad utrustning. Arbetet genomfördes av samma entreprenör som utförde tångrensningen.

Underhåll av skog
Vid inventering av skog, tillsammans med Martin Werner, har det konstaterats att ovanligt många träd,
främst tallar, har dött eller är på väg att dö. Orsaken är sannolikt ålder, tidvis torka under de senaste
åren, i kombination med för tät plantering som har medfört att trädkronorna inte är fullt utvecklade.
Även många av de nyplanterade plantorna har dött p.g.a. av torka och angrepp av skadedjur.
Några akuta trädfällningar har fått genomföras under våren på campingområdet och vid parkeringen
vid Strandskogen längs Byavägen, då de utgjorde risk för person och egendom.
Under sommaren fick vi hjälp av fyra sommarjobbare, under totalt sex veckor, för att röja i
Strandskogen och Fågelskogen, samt förbereda för plantering av ca 900 träd till våren 2021. För att öka
chanserna för överlevnad har planteringsjord tillförts i de gropar som träden skall planteras i.

Lekplats
Det har under året kommit in sex anmälningar om att utrustning på lekplatsen är bristfällig eller direkt
farlig. När brister blivit kända har åtgärder genomförts genom att stänga eller plocka bort bristfällig
utrustning. Det har konstaterats att lekplatsen är sliten och i behov av renovering/uppdatering för att
barn även i framtiden skall ha tillgång till en trevlig och säker lekplats. Processer och en fördjupad
diskussion har påbörjats med Höganäs kommun för att bekosta nödvändig renovering och för att skapa
rutiner för regelbundna besiktningar/kontroller av lekplatsen.

Camping
Med facit i hand blev arrendatorns intäkter för campingverksamheten i linje med tidigare års. Som
förbättrande åtgärder på campingområdet har det varit fokus på stenbyggnaden i Strandskogen, som
nu har totalrenoverats till en hög standard. Renoveringen har inneburit nytt vatten, avlopp, höjning av
tak, ny el och varmvattenberedare, nya ytskikt, ny handikapptoalett samt helt ny utrustning i övrigt.
Under vår och höst har röjning av döda och sjuka träd genomförts för att säkra miljön för campinggäster.

Utomhusgym
Ett nytt utomhusgym, som byn fick till skänks, har monterats upp i sydvästra delen av campingområdet. Placeringen har valts med tanke på tillgängligheten för campinggäster och bybor.
Anläggningen kommer att få belysning genom kommunens försorg.

Trafikfrågor
Byalaget skickade i december 2019 in en skrivelse till kommunen för att få till stånd hastighetsbegränsande åtgärder på Byavägen och för att minska olycksriskerna i bl.a. korsningarna vid Per Jakobs
väg och Lars Påls väg.

Det konkreta som hänt i ärendet är att kommunen under juli månad 2020 genomförde hastighetsmätningar på Byavägen samt att en kompletterande 30-skylt har satts upp i södergående riktning efter
campingens entré. Sedan dess har två av de ansvariga för frågorna hos kommunen slutat och ny
personal har fått ta över ansvaret under hösten.
Resultatet av hastighetsmätningarna har skickats över till Byalaget och det kan konstateras att ca 60 %
av trafiken på Byavägen, under given vecka, inte höll 30 km/t eller lägre.
Dialog med ny personal på kommunen har skett vid två fysiska möten varav ett skedde på plats.
Dialogen upplevs som positiv och från kommunens håll har man kommit med lite olika förslag på
lösningar. Dialogen fortsätter.

Lerbergets hamnmuseum
Som en konsekvens av Coronapandemin har gruppen inte haft några möten under året, men med hjälp
av sommarjobbare från kommunen har hamnmuséet hållits öppet under en del av sommaren. Från
den 22 juni till den 31 juli hölls hamnmuséet öppet mellan klockan 13 och 16 på vardagar. Under dessa
sex veckor hade muséet runt hundratalet besökare.
Parallellt med att vara värdar på muséet hade ungdomarna som uppgift att skanna in historiska
dokument från föreningens arkiv. Under sommaren hann ungdomarna skanna in över 7 700
dokument. Dokument från 1830-talet fram till 1960-talet har därmed digitaliserats.
Förhoppningsvis blir sommaren 2021 mer normal och fler besökare kommer till muséet och får veta
mer om vår gamla fina by.

Hamnkommittén
Nationella reseförbud och begränsningar i gruppstorlek gjorde att folk från när och fjärran började
upptäcka vår hamn och dess närområde. Detta innebar ett stort besökstryck i hamnen under hela
sommarperioden. Årets största tillskott och en succé i hamnen var definitivt glasskiosken, som på ett
jättetrevligt sätt bidrog med glass, kaffe och enklare tilltugg. Många besökare kom till hamnen på cykel
och gästbåtar. Badandet på piren var populärt. Uppmaningar om att hålla avstånd och inte trängas på
badbryggan sattes upp. Allt fungerade bra.
Lerbergets byalag ville bidra till den besvärliga situation pandemin innebar för många ungdomar
genom att erbjuda ett antal sommarjobb under några veckor, bland annat på hamnen. Mycket arbete
blev gjort under handledning av engagerade bybor.
Vi kontrollerade, rutinmässigt, djupet i inseglingsrännan tidigt på året och bedömde då att det var
tillräckligt djupt. Cirka tre månader senare upptäckte vi att sanddriften varit betydande och att vi var
tvungna att göra en akut muddring. I vår strävan att göra hamnen tillgänglig för alla har en personlift
införskaffats (med ekonomiskt bidrag från Lions och Höganäs kommun) och monterats. Som vanligt
har alla båtplatser varit uthyrda och kölistan är fortsatt lång. Underhållsarbete har under säsongen
löpt på som vanligt. Bodar har reparerats och målats. Ett drygt arbete gjordes med kättingen runt
hamnplan, som fick en välbehövlig upputsning. Mer grov ankarkätting och stenstolpar har inhandlats
för att fortsätta avgränsningen vid bland annat parkeringen, ett arbete som kommer genomföras 2021.
Lerbergets Segelsällskap har som vanligt bidragit med stor aktivitet. Klubben har haft stor tillströmning
till sina segelkurser och säsongen avslutades i oktober med ett distriktsmästerskap med ett hundratal
deltagare.

Bastu
Även bastuns verksamhet har påverkats av pandemin. När den ramlade över oss var bastukommittén
snabb på att minimera antalet samtidigt bastubadande till fyra personer. Detta har följts av alla. För att
styra upp det har bokningslistor satts upp för fre-, lör- och söndagar, allt för att besökare inte ska

behöva komma ner och tvingas behöva gå hem igen. Vi ser fram emot ljusare tider där vi skall ha fritt
fram och inte behöva minimera antalet bastubesökare. Men vinterbadandet – med eller utan bastu –
slår rekord, härligt! Dags dato (11/1) är hela 71 st betalande familjer medlemmar. I somras målade och
rengjorde sommarjobbande ungdomar bastun. Det fungerade väldigt bra.

Badbryggan
Succén fortsätter för Lerbergets badbrygga. Den 27 april sjösattes bryggan av 22 tappra byggare
tillsammans med NBC Marine (Skånebryggan). Badandet var då redan igång ute på piren, då inte
endast av bastubadarna utan även de som önskar ett rejält morgondopp utan bastu. Badandet under
”bryggtiden” är enormt från tidig morgon till sen kväll, och under sommar och semesterperiod är det
rena lämmeltåget till hamn och brygga. Bryggansvarig tycker också att de flesta tog pandemin på
största allvar och höll avstånden till varandra.
Badandet direkt från pirnocken har fortsatt under hösten efter att bryggan togs upp den 2 oktober.
Inte en dag utan badare på piren! Vi har som vanligt många gäster och alla berömmer vår brygga och
alla vill komma tillbaka. Vår Facebooksida växer hela tiden och Badbryggans vänner i Lerberget har i
skrivande stund 345 följare. Fantastiskt! Vi har i år också fått en slogan, även om inte tempen varit i
topp: ”Man ångrar aldrig ett bad”!

Trivselkommittén
P.g.a. Covid19-pandemin har gruppen under 2020 endast haft tre protokollförda möten, dessa under
årets första månader. Årets resterande kommunikation har skett via email och telefon.
Kommitténs huvudsakliga uppgift är att skapa trivsam gemenskap genom våra arrangemang. Tyvärr
har många planerade arrangemangen fått ställas in p.g.a. av de Covid19-restriktioner som har funnits
under året. Varken Valborg, midsommarfirande, grillfest, sillgrillning, kräftskiva, familjefest,
kransbindning, quiz, julfest eller senioraktiviteter som jullunch och utflykt har kunnat genomföras.
Följande aktiviteter har dock arrangerats under året:
-Strandstädning med servering av korv
-Digitalt valborgsfirande tillsammans med Lerbergets Kyrkokör och Eric Ruuth Kulturhus
-Besök hos biodlaren Lars Rosenqvist som uppföljning av hans tidigare föredrag
-Kurs med datorhjälp vid tre tillfällen ledd av Johanna Magnelin och Carina Sidén
-Tre veckors konstutställning i Galleri Hoddan
-Hoddan uppläts till kioskverksamhet de veckor det inte var utställning, kiosken flyttade istället in i
lilla köket under de tre veckorna.
-Midsommarstång kläddes trots att vi ställde in dans och lekar
-Under sommaren bjöds det vid ett par tillfällen till musikunderhållning på hamnen, tex spelade
Corona-kvartetten två fredagar och Mud Harbour Band repade på hamnen en kväll.
-Julgran skänktes av Höganäs kommun i år och sattes upp på hamnplan till 1:a advent
-Julgranar delades ut till samtliga som så önskade av bymedlemmarna den 5 december
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