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Vid vårt senaste styrelsemöte  fanns 
frågan med på dagordningen, och i 
en resumé på Facebook kommente-
rade jag svaret helt kort. Lerbergets 
Byalag har givetvis ett syfte och en 
mening, och i stadgarnas inledning 
finns några punkter som på ett 
enkelt sätt sätter upp målen för för-
eningen. Ibland kan det finnas skäl 
att fundera lite extra på dessa och 
ställa sig frågor som: Gör vi vad vi 
ska? Är vi på rätt väg?

Formellt sett är det förstås 
revisorer och årsstämma som avgör 
detta, men vid styrelsemötet hade 
vi gemensam läsning av stadgarna 
för att få en lägesbild. Jo, vi tyckte 
nog att vi ligger någorlunda rätt. 
Men visst finns det skrivningar som 
innebär att vi måste gasa och brom-
sa samtidigt. Vi ska ”vidareutveckla 
föreningens egendom” samtidigt 
som vi ska ”bevara byns kulturarv”. 
En glasskiosk på hamnplanen, är det 
en fråga om utveckling? Står den i 
så fall i konflikt med bevarandeas-
pekten? Ska hamnen se ut som den 
alltid har gjort? Vad betyder i så fall 

”alltid”? 

Jämför vi bilder  från dagens hamn-
miljö med ”den gamla bilden” är det 
nog främst mängden färgglad plåt 
från alla parkerade bilar som sticker 
ut. Ett generellt P-förbud på Segel-
vägen, skulle det vara ett uttryck för 
bevarande? Rent estetiskt ja, men 
knappast praktiskt genomförbart. 
Lerberget ska vara en levande by i 
tiden, där vi inte glömmer bort vår 
historia!

Hållbarhet har blivit ett honnörs-
ord i dessa dagar, och vi har funderat 
lite över vad som skulle känneteckna 

ett ”hållbart Lerberget”. Man brukar 
se hållbarhet ur tre perspektiv - 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbara samhällen. Dessa bygger på 
samma grundprinciper, nämligen 
diversitet och komplexitet. Dessa 
principer är avgörande för förmå-
gan hos individer och system att 
anpassa sig till förändrade villkor. Vi 
medlemmar i byalaget är individer-
na, byn är vårt lokala system. Hur 
möter vi och vår by förändringar? 

Vårt läge vid havet  utgör givetvis en 
utmaning ur det ekologiska perspek-
tivet, men också hur vi organiserar vår 
vardag i exempelvis boende och kom-
munikationer. Cykling tycks ha fått en 
renässans, men fortfarande är biltäthe-
ten hög i byn. Om bussen åter skulle 
trafikera Byavägen, skulle vi i så fall 
utnyttja den? Solceller finns på allt fler 
tak, är det dags för ett par vindsnurror 
på byalagets mark? Stigande havsnivå 
har använts som argument mot en 
samlingslokal på hamnen, och det är 
många fastigheter som ligger farligt 
nära vattenbrynet. Någon nämnbar 
stranderosion har vi inte, men det kan 
snabbt förändras.

Ett hållbart Lerberget  där våra 
barn och ungdomar kan leva och 
utvecklas under trygga förhållanden, 
där yrkesarbetande lätt kan ta sig till 
arbetet (eller för del delen lätt kan 
arbeta hemifrån) och där vi lite äldre 
har möjlighet att bo kvar så länge vi 
önskar – det tycker jag kan vara en 
intressant utmaning för 
2020-talets byutveck-
ling. Byalaget kan 
vara en motor i det 
arbetet!
Ingemar  Hertting
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Det är nu två år sedan de fösta 
planerna på ett bygge på ham
nen presenterades – ett bygge 
som tillvaratar såväl byalagets, 
bybornas som segelsällskapets 
behov och intressen. 

Målet var att ett slutligt förslag 
skulle presenteras för beslut, först på 
årsstämman 2020 och sedan årsstäm-
man 2021. 

Tyvärr kom pandemin i vägen och 
styrelsen beslöt att skjuta upp beslu-
tet tills vi förstod hur pandemin skul-
le påverka oss. Hur skulle exempelvis 
intäkterna från campingen utvecklas? 

Dessutom önskade vi att alla bybor 
skulle få möjlighet till information om 
projektet och kunna ställa frågor och 
få svar vid fysiska möten.

Nu tar vi nya tag  med följande plan:

 ✱ Befintlig ritning ligger kvar med 
placering på södra hamnplanen. 
Containrarna och segelsällskapets 
förrådsbyggnader ersätts med nya 
funktionella lokaler.

 ✱   Ny kostnadskalkyl tas fram baserad 
på nuläget.

 ✱ Säkerställ att insidan av bygget är 
det vi önskar.

Information och dialog  till samtliga 
bymedlemmar planeras att genom-
föras i januari, alla skall få samma 
möjlighet till information samt svar 
på sina frågor.

Vid årsmötet 2022 tas frågan upp för 
beslut av samtliga bymedlemmar om 
vad som skall byggas, det vill säga byg-
gets utseende, funktion och placering.

Om stämman säger ja lämnas 

bygglovshandlingar in och den juri-
diska processen tar vid. 

Först när den är avslutad tas nästa 
fas, det vill säga hur vi ska bygga.

Vid tidigare byggprojekt har vi 
byggt stegvis allt eftersom vi har eko-
nomi och resurser tillgängliga, Till 
exempel byggs först ett tätt skal som 
sedan inreds i etapper.  Det finns ett 
antal sponsorer som erbjudits oss för 
bygget. Bygget planeras också att ske 
med många egna ideella krafter.

Vi hoppas alla kommer  och tar tillfäl-
let att träffa oss och får information 
samt att lägga sin röst vid kommande 
årsstämma.

Kerstin Stenberg 
Tony Martinsson

Projektansvariga

Nya tag om hamnplan
ILLUSTRATION: PIERRE DUPONT ARKITEKTKONTOR AB

Ideella krafter krävs när bygget kommer igång.
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Första helgen i maj fick Lerber
get en helt ny gata. Veteran
vägen, som var högst tillfällig 
och belägen i campingens 
skogsparti, kantades av mång
åriga och välpolerade fordon.

För det tränade ögat handlar det 
om årsmodeller och bilmärken. För 
de lite mer otränade är känslan av en 

svunnen tid ändå påtaglig. Husvag-
narna och bilarna från förr, som har 
parkerats på Lerbergets camping, 
ger en förnimmelse av dåtid och 
andra länder. 

Det är Campingveteranerna  som är 
på besök. En ide-
ell förening 
som är anslu-

ten till Motorhistoriska Riksförbun-
det – MHRF. 

Några campare sitter i förtältet 
och tittar på slutspelsmatch i hockey, 
tipsrundefrågorna hänger redo på 
träden, någon kommer över med en 
flaska bubbel och barn leker glatt på 

lekplatsen. 
Den in-

hemska Saa-

Veteranvägen blev   minnenas allé
Lena och Stefan Ottosson, här framför en av sina  husvagnar, anordnar Campingveteranernas vårträff på Lerbergets Camping.  FOTO: ANNA ANKLAM SCHMIDTDet går inte att ta miste på var Airstream-husvagnen kommer ifrån.

En glänsande Chevrolet.
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bo-husvagnen lyser rött i kapp med 
den matchande bilen och inte långt från 
Hudson Commodoren, med väskor på 
taket, ståtar en Notien-husvag med för-
tält och flamingo-dekorationer. 

– I år skulle vi egentligen  ha åkt på 
en träff i Frankrike efter som det är 
100 år sedan den första Notien-hus-
vagnen började tillverkas. Jubileet 

skulle firas tillsammans med andra 
Notien-ägare i Frankrike, berättar 
Lena Ottosson och tillägger att det 
finns två andra Notien-husvagnar på 
Lerbergets camping. De enda i Sve-
rige. Och alla är samlade på samma 
ställe för första gången. 

Det är Lena Ottosson, klädd i tids-
enliga kläder, som tillsammans med 
maken Stefan Ottosson anordnar 

Campingveteranernas vårträff. 
– Campingveteranerna är en natio-

nell förening men på grund av corona 
så är det främst de som bor i närom-
rådet som kommer, berättar de och 
håller upp en stafettpinne. 

På pinnen är alla campingplatser 
som föreningen har besökt ingrave-
rade. Lerberget är den senaste. 

Anna Anklam Schmidt

Veteranvägen blev   minnenas allé
Lena och Stefan Ottosson, här framför en av sina  husvagnar, anordnar Campingveteranernas vårträff på Lerbergets Camping.  FOTO: ANNA ANKLAM SCHMIDT



Vår sista anhalt på resan mellan 
byalag i Kullabygden ligger i 
inlandet, nämligen Ingelsträ
de. Läget på slätten medför 
att Ingelsträde Bygdeförening 
där har ett lite annat fokus än 
föreningarna längs kusten. Ska 
man sammanfatta det i ett ord 
kanske ”kultur” kan passa.

Ing-Mari Trulsson, ordförande 
sedan fem år, kan berätta om bland 
annat en livaktig föreläsningsverk-
samhet, till exempel författaraftnar. 
Som mycket annat har dessa legat i 
malpåse under coronapandemin, och 
nu finns en oro över att det kan bli 
trögt att få igång verksamheten igen.

– Vidare har vi sportlovsverksam-
het för barn och ungdomar, till ex-
empel bordtennisturnering, berättar 
Ing-Mari när jag besöker henne en 
solig men blåsig dag i augusti.

Valborgsfirande, picknick på natio-
naldagen, halloweenfest och Lucia är 
andra stående programpunkter, och 
det var faktiskt Bygdeföreningen som 
startade Medeltidsdagarna. Dessa har 
nu en egen förening. 

Ett annat alldeles unikt  kulturinslag i 
byn är Sveriges enda cirkusmuseum 
i gamla folkskolan. Detta är cirkus-
akademiens officiella samling, som 

alltså hamnat i lilla Ingelsträde. Mu-
seet innehåller bland annat rekvisita 
som tillhört akrobater, lindansare, 
clowner och trollkarlar. 

På tal om kultur som anordnas 
även jazzdagar i Ingelsträde, dock inte 
i Bygdeföreningens regi. I Ingelsträde 
finns också de sista resterna av den 
järnväg som förr förband Kullabygden 
med resten av världen, så visst sätter 
kulturen en prägel på byn.

Men även i Ingelsträde  finns en var-
dag som inte alltid är så glamorös. Det 
handlar om en lekplats som ska skötas, 

fotbollsmål som 
ska repareras 
och en gatube-
lysning som inte 
riktigt räcker till.

– Det känns 
ibland som att 
kommunen inte 
tycker att byarna 

inåt landet är så intressanta, menar 
Ing-Mari, och tar just gatubelysningen 
som exempel.

– Se hur tätt lyktstolparna står på 
Katte gattsleden längs 112:an, här i 
Ingels träde är det glest och cykelbanan 
längs gamla banvallen vilar i mörker.

Liksom i Lerberget  ser kommunen 
gärna att Bygdeföreningen sköter en 
del praktiskt som gräsklippning och 
tillsyn av lekplatsen. Och trafikfrå-
gor är något som engagerar, och trots 
hastighetsbegränsningar körs det all-
deles för fort genom byn. 

En rejäl samlingslokal  i gamla sko-

lan utgör själva förutsättningen för 
föreningslivet i byn, och den är också 
navet i Bygdeföreningens verksamhet. 
Förutom föreläsningar och mycket 
annat har man här Öppet hus när 
granen reses vid första advent.

På besök i 
Kullabygden 

Ing-Mari Trulsson.

Kulturen lyser upp Ingelsträde

Gamla folkskolan, det självklara navet för det rika  kulturlivet i byn.

Byn glänser med jazz och cirkus – men har en oglamorös vardag     som känns igen.
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Kulturen lyser upp Ingelsträde

– Det är en trevlig by med en fin 
gemenskap, anser Ing-Mari, men 
menar i nästa andetag att det inte är 
så lätt som förr att få folk att ställa upp 
i praktiskt arbete. Detta kan nog de 
flesta byalag känna igen sig i. 

Ingelsträde Bygdeförening, som 
bildades 1956, samlar cirka 65 hushåll, 
och den lever främst på medlemsav-
gifter, lotterier och fester.

Text och foto:
Ingemar Hertting 

Gamla folkskolan, det självklara navet för det rika  kulturlivet i byn.

Byn glänser med jazz och cirkus – men har en oglamorös vardag     som känns igen.

Det händer i byn:
November: Kransbindning 
med Stina

11 december: Julgransutdel-
ning

19 december: Julfest med 
dans kring granen

Datum och tider kommer via 
lerberget.se, Facebook 
”Byalaget”, via email och 
på anslagstavlorna.

Jullunch för byns seniorer 
har vi inte 
tagit beslut 
kring. Men 
förhopp-
ningsvis i 
slutet av 
decem-
ber 
eller 
början 
av ja-
nuari.
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Tipsrunda i byn 
ska gynna 
döva barn
Lerbergets kyrka  planerar för en 
insamlingshelg till dövskolor i 
Eritrea den 15–17 oktober med 
olika aktiviteter för att bidra till 
insamlingen.

Lördag 16 oktober klockan 
12–15 är det planerat basar med 
tipsrunda i och om Lerberget i 
stort med historisk prägel, och 
barnfrågor. Tipsrundan har start 
och mål vid Lerbergets kyrka.

Birgitta Stefansson är ombedd 
att skriva historisk bakgrund till 
frågor och Anders Nilsson kom-
mer att bidra med fakta.

Planeringsgruppen för 
insamlingshelgen hoppas att 
tipsrundan ska både ge kunskap 
om byn och goda möten mellan 
människor i Lerberget samtidigt 
som döva barn får hjälp.

http://lerberget.se
https://www.facebook.com/groups/701720967016154
https://www.facebook.com/groups/701720967016154
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Efter 12 år i förskingringen har 
Josefin och Mattias hittat hem 
till NVSkåne igen. Äntligen får 
folkskolan på Mellangatan den 
kärlek som den förtjänar.

När Josefin och Mattias Rosen-
lund bott i Stockholm i 12 år, bör-
jade de känna hemlängtan. Josefin 
kommer från Bjuv och Mattias från 
Helsingborg, så det var till nordväst-
ra Skåne de ville återvända. För un-
gefär ett år sedan såg de husannon-
sen på folkskolan i Lerberget och 
blev mycket intresserade av detta 
spännande hus.

I januari åkte de hit för att titta på 
huset och kände då direkt: ”Detta är 
vårt drömhus! Det är här vi ska bo!” 

Helhetsintrycket både av huset  och 
byn var väldigt positivt denna fina 
vinterdag, då de under sin promenad 
i byn möttes av bland annat många 
glada skridskoåkare på hamnen.

Efter budgivning  blev husköpet 
klart i mitten av juli, och det stora 
renoveringsarbetet har börjat med 
att man river ut nästan allt. Ovanvå-
ningens tak och golv är angripet av 
husbock och kräver stora sanerings-
insatser. Paret har aldrig renoverat hus 
förut men vågar sig på detta tack vare 
hjälp av Mattias pappa, som är en er-
faren snickare. De har även släktingar, 
som gärna hjälper till. Men för vissa 
stora och komplicerade arbeten tän-
ker de anlita professionell hjälp. 

Josefins och Mattias intention är att 
restaurera varsamt, bevara det som är 
möjligt och bygga upp i gammal stil. 
Familjens bostad blir i huvudbygg-
naden. De planerar att inreda vinkel-
byggnaden till en uthyrningslägenhet.

Hur lång tid tar det då  att ro detta 
projekt i hamn? Mattias svarar opti-
mistiskt, att om förhoppningsvis ett 
och ett halvt år kan de flytta in. Nu 
hyr de en bostad i Viken, men deras 
döttrar Nomi, 10 år, och Enola, 12 år, 
går redan på Lerbergsskolan.

Många nyfikna och intresserade 
lerbergsbor har kommit förbi och 

gett information om huset, där de 
gått i skolan, varit på biblioteket eller 
på födelsedagskalas. Härigenom har 
Josefin och Mattias lärt sig mycket om 
husets historia. De uppskattar dessa 
möten och välkomnar dem som vill 
att titta förbi. Finns det någon som 
har gamla foton på huset får de gärna 
höra av sig.

Någon tanke på att försöka komma 
med i SVT-programmet Husdröm-
mar har de inte haft. Däremot kan 
de som är intresserade följa renove-
ringsresan på deras instagramkonto 
@skolan_vid_havet.

Maria Falkborn Sandemyr

”Detta är vårt 
drömhus”

Mattias, Josefin och Nomi Rosenlund ser fram emot att flytta in på Mellangatan. 
 FOTO: MARIA FALKBORN SANDEMYR

Ett och ett halvt år kvar till ”skolstart” för Rosenlunds.

https://www.instagram.com/skolan_vid_havet/
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Den gamla skolbyggnaden erbjuder spektakulära ytor när alla gamla mellanväggar rivs ut. FOTO: FAMILJEN ROSENLUND
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Stort intresse för ”prova på”   när klubben bjöd in
Lerbergets segelsällskap fortsät
ter att stärka sin ställning som 
en av Skånes ledande jolleklub
bar. Säsongen har bjudit på 
många härliga dagar i hamnen 
och på havet. Och ett fantastiskt 
väder dessutom! Inte många 
seglingar har ställts in på grund 
av för mycket vind, snarare då 
på grund av för lite vind. 

LerSS vill vara en aktiv klubb med 

seglingsaktiviteter för både barn och 
vuxna. Målsättningen är också att ska-
pa social gemenskap med plats för alla 
seglare, bland annat genom att anord-
na segling, träning och klubbtävlingar 
på olika nivåer – segla för att det är 
kul, tävla för att utvecklas och lära sig 
mer. 

Under vår- och sommarträning har 
LerSS samtränat med andra klubbar 
längs med Skånes västkust, både inom 
Optimistseglare, Fevaseglare och 29:er 

seglare. Optimistseglare från Lerber-
get tränar i Lomma och Malmö, opti-
mistseglare från Nyhamnsläge tränar 
med LerSS och Fevaseglare från Dom-
sten, Viken och Nyhamnsläge som 
tränar med LerSS. Även 29:er-seglare 
från Lomma och Malmö har varit i 
Lerberget under försäsongen och haft 
samträning. 

LerSS har haft 28  fantastiska ung-
domar anställda under sommaren, 

Många engagerade ungdomar har hjälpt till att hålla LerSS flytande när intresset för segling har varit stort.
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Stort intresse för ”prova på”   när klubben bjöd in
Optimistjollarna förbereder vändning vid bojen.

15 som segelinstruktörer, sju som 
segelassistenter och sex som hjälp-
redor. 

Tillsammans har de utbildat 24 
sjöpirater, 43 optimistseglare, från 
nybörjare, fortsättare till kappseglare 
och 20 Fevaseglare, både nybörjare, 
fortsättare och kappseglare. 

Klubben har även haft ett antal 
vuxna instruktörer som lärt ut seg-
ling till vuxna i sina C55:or och Laser. 
28 vuxna seglare har gått kurs under 

sommaren och 13 aktiva Laserseglare 
har tränat varje onsdag från maj till 
september i Lasercupen. 

I mitten av juli  erbjöds ”prova på”-seg-
ling för alla i Lerberget, och över 
400 intresserade kom och provade 
segling, kajak och stand up paddle 
(SUP). 

Klubben har arrangerat Kullen 
Cup tillsammans med fem andra 
segelklubbar från Råå i söder till 

Vejby strand i norr och den 28 au-
gusti var det final i Lerberget. Många 
glada seglare var här och seglade. 
Vandringspriset i Optimist gick till 
Lerberget och vandringspriset i Feva 
till Domsten. 

LerSS har även varit värd för Re-
gionval för Optimistseglare i södra 
Sverige den 4–5 september. Av 27 
seglare som deltog tillhör sex LerSS, 
och det gick riktigt bra för Lerbergets 
ungdomar. 



12

Hoddor, sälar, fiskenät och ut
kiksmast! Förslagen till upprust
ning av Byalagets lekplats norr 
om hamnen är onekligen av 
det roligare slaget, och klart 
inspirerade av läget vid 
hamnen och havet. 

Efter en ”hearing” med 
barn i början av som-
maren har Johanna 
Elgström arbetat fram 
ett par förslag till ny ut-
formning, och dessa har 
styrelsen nu presenterat 
för kommunen. Det 
handlar om 
en hel del 
pengar, 
så utan 
kom-
munala 
bidrag går 
förnyelsen inte att genomföra.

Den nuvarande lekplatsen är po-
pulär men också mycket sliten, och 
i mitten av september lät Byalaget 
en certifierad besiktningsman 
undersöka tillståndet. En 
lekmans sammanfattning av 
protokollet ger vid handen att 
lekplatsen är i dåligt, om än inte 
farligt, skick.

Under 2022 hoppas vi att 
en ny lekplats träder fram 
på grunden av den gamla. 
Om ekonomin kring en 
ny lekplats inte får någon 
lösning är det fara värt att 
vi helt blir utan lekplats vid 
hamnen.

Ingemar Hertting

Ny lekplats får salt profil
Balansbana med 
stenar, trädäck, balans-
bommar och rep

Sälar

Sandlåda i 
båtform

Volträcke

Befintlig båt återanvänds

Gungställning med en 
babysits, vanlig gunga samt 
kompisgunga

Gungbräda

Lägre klätterställning 
med pinnar och rep

Snurrande fiskenät

Lekhushoddor med  
tillgänglig brygga

Balansbana med 
rep och stenar

Sälar

Utkikstorn

Volträcke

Befintlig båt återanvänds

Gungställning med en 
babysits, vanlig gunga samt 
kompisgunga

Gungbräda

Snurrande fiskenät

Lekhushoddor med  
tillgänglig brygga och 
inbyggd sandlåda
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”Nästan som på Sofiero”
”Nästan som Sofiero”, tyckte 
en av åhörarna vid trädgårds
konserten på Per Jacobs väg en 
söndagskväll i mitten av augusti.
”Det här måste bli en tradition”, 
tyckte en annan.

Kultursektorn har fått ta mycket 
stryk under coronapandemin, men 
kreativa människor hittar snart nya 
stigar att trampa. Trädgårdskonserter 
har blivit ett sätt att nå ut till publiken, 
och både denna och förra sommaren 
har det periodvis gått att ordna. 

På Per Jacobs väg  var det Anne Lun-
din med maken Johan som upplät sin 
trädgård till ståuppkomikern Martin 
Svensson samt duon Sanja Streuli och 
Klas Wounsch, som bjöd på spanska 
toner.  

– När coronan slog till i fjol för-
svann hela marknaden för Martin, så 

han fick gå tillbaka till sitt grundyrke, 
berättar Anne.

– Han blev jätteglad att få den här 
möjligheten, och han gillar det lite in-
timare formatet.

För formatet är ju inte precis som 
på Sofiero. I Annes trädgård kom när-

mare femtio personer för att lyssna, 
många med medhavd stol och kanske 
en picknick-korg. Grannarna var vid-
talade för att inte grannsämjan skulle 
sättas på prov, och parkeringskaoset 
uteblev eftersom vägledning skickats 
ut i förväg.

– Att ordna en konsert hem-
ma i trädgården är inte någon jät-
teansträngning, menar Anne. 

– Man får en bra anledning att 
snygga till trädgården lite extra.

Vädret är förstås en faktor  att räkna 
med, artiesterna framträdde under 
bar himmel. I slutet av konserten 
kom lite regn, och därför blev det hel-
ler inga extranummer den här gång-
en. Men kanske blir det en tradition?

– Trots vädret blev det jättelyckat, 
anser Anne, som redan har idéer inför 
nästa sommar.

Text: Ingemar Hertting

Komik och musik på Per Jacobs väg.

Klas Wounsch och Sanja Streuli undehöll innan regnet började falla.  FOTO: MATS STRÖMGREN

Martin Svensson roade publiken.



Maj-Britt Pehrsson målar i volja.

Anita Brandt ställde ut olja och akvarell 9–15 juli.
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Sommarens utställningar  liksom 
utställningen vid valborgshel
gen blev succé.

De tio sommarveckorna blev 
snabbt fullbokade, vilket var 
väldigt roligt. Tyvärr fick 
inte alla som ville, möjlig-
het att ställa ut, men det 
kan kanske bli deras tur 
nästa sommar.

I år har vi provat att ha gallerivär-
dar som under två veckor vardera an-
svarat för kontakten med utställarna. 

Detta har fungerat bra.
Utställningarna har bjudit på en 

rad olika tekniker, som mål-
ningar i olja, akryl, akvarell 
och tusch samt keramik, 

foto och tovade fåglar.
Alla har varit nöjda och glada 

över att så många nyfikna och 

Förhoppningsvis  har många 
haft glädje av vårt bokskåp 
på hamnen i sommar. Det 
är bara att ta eller lämna en 
bok när man känner för det. 
Böcker av olika genrer, gär
na sådana som gett en god 
läsupplevelse, är välkomna. 

Vi hjälps åt att hålla ordning i 
skåpet så att det ger ett gott intryck 
för förbipasserande och inspirerar 
till läsning.

Kanske kommer vårt bok-
skåp att bli ännu populärare, när 
höstmörkret faller och den sköna 
läs fåtöljen lockar.

Tack till Göran Axelsson för 
att ha förverkligat en idé och 
snickrat detta vackra och funk-
tionella bokskåp!

Text och foto:
Maria Falkborn Sandemyr

Byns bokskåp 
till glädje för 
läshungriga

Göran Axelssons bokskåop pry-
der sin plats.

En succé är väl   ingen konst
Gallerivärdar tog hand om en lång rad av          konstnärer i Galleri Hoddan.

Byns egen astrid Astrid Sandberg inledde säsongen.



Maj-Britt Pehrsson målar i volja.

Anita Brandt ställde ut olja och akvarell 9–15 juli.

Sven Zerman och Ingvar Stendahl.
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För 10 år sedan  tog MarieLoui
se Assarsson från Lund tag i sin 
målardröm. Efter en veckas kurs 
i Falsterbo, då solen sken hela 
tiden, kände hon direkt, att det 
här var något som hon ville hål
la på med och lära sig mer om.

Det började med friluftsmåleri i 
olja, men just nu är Marie-Louise inne 
i en akrylfas, där motiven är abstrak-
ta, tavlorna stora och färgerna starka. 
På dessa tavlor är hennes signum en 
rund prick, som betraktaren får göra 
sin egen tolkning av.

Skapandet förgyller hennes liv. Att 
prova nya saker är en rolig utmaning. 
Marie-Louise hoppas, att besökarna 
känner glädje, när de ser på hennes 
tavlor. Hon gillar att samtala med be-
sökarna om sin konst. Att få ta del av 
hur andra upplever hennes abstrakta 
konst, tycker hon är spännande.

Marie-Louise valde att fira sitt 
10-årsjubileum som konstnär i Hod-
dan och det är både hon och vi glada 
över.

Maria Falkborn Sandemyr

Eva Hane med en av sina fåglar. Mats Müller ställde också ut.

Jubel i 
Hoddan 
efter tio 
konstår

intresserade människor besökt galle-
riet. För de flesta har försäljningen gått 
över förväntan. Som bonus har de fått 
lära sig en del om vår by av pratsamma 
och trevliga lerbergsbor. 

Att få komma tillbaka nästa som-
mar är ett önskemål från nästan alla 
utställare.

Text och foto:
Maria Falkborn Sandemyr

En succé är väl   ingen konst

Marie-Louise Assarsson bestämde sig 
för att följa sin dröm.

Ann Margaret Karlsson (i mitten) ställ-
de ut keramikfigurer, här flankerad av 
Annika Walltin (till vänster), och Kajsa 
Garvell.

Gallerivärdar tog hand om en lång rad av          konstnärer i Galleri Hoddan.



… och är sugen på att skriva, intervjua, komma på 
artikeluppslag eller fotografera? Vi är ett glatt gäng i 
Byabladets redaktion men vi behöver bli fler om tid-

ningen ska finnas kvar och leva vidare. Du  måste inte 
ha någon erfarenhet från att göra tiding tidigare. 

Nyfikenhet och ett genuint intresse av Gamla Lerber-
get räcker långt. Vi har roligt, är kreativa och hjälps åt! 

Hör gärna av dig: byabladet@lerberget.se 

Gillar du att läsa Byabladet …

Den gamla bilden 

Den här bilden är som ett litet konstverk, som en 
målning från förra seklet. Den är svartvit men om 
man blundar kan man föreställa sig färgerna, 
byns färger. Och så får man hitta sin egen berät
telse. Vad finns bakom hörnet? 

Vi vet nu vad som finns, en ny väg nedanför sluttningen 
och den leder vidare söderut mot nästa by, Viken. 

När Linné kom åkande på väg till Kullens fyr en gång för 
länge sedan,  fanns inte heller huset, gården på bilden. Då 
fanns bara ett litet antal fiskarhus, bebodda av soldater som 
skulle livnära sig på fiske, och jakt i stället för att gå ut i krig.

Det var kärva tider, krig pågick ständigt och vi tillhörde 
faktiskt Danmark då. Man kan undra om vi hade förstått 
varandras språk . Även om det danska sitter i så hade det 
varit nästan omöjligt.

Ingrid Hallberg

Där Segelvägen tog slut

Här går en bit av Segelvägen, kanske på 1950-talet. Den 
här tiden hade man inte tegelbruket vid dammarna kvar. 
Dammarna finns men är inte längre byns egen skridskoba-
na som på bilden. Det var kalla vintrar förr och skridskor 
var en lyxvara. Vi lånade varandras i bästa fall. För att få 
uppleva känslan av att ”sväva” på isen.

mailto:byabladet@lerberget.se

