
 

 

Verksamhetsberättelse för Lerbergets Byalag 
ekonomisk förening verksamhetsåret 2021 

Föreningen har under 2021 haft 338 medlemmar. Styrelsen har haft tio ordinarie möten, ett 
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Inledning  
Även år 2021 blev ett mycket annorlunda år. Det inleddes med stadgeenlig föreningsstämma, 
men i former som möjliggjordes av en tillfällig lag på grund av covid-pandemin. Stämman fick 
genomföras per post, vilket medförde att möjligheterna till frågor och diskussion var små. I gen-
gäld var deltagandet rekordartat högt – nästan hälften av medlemmarna deltog i stämman!  

Det löpande arbete har förflutit väl, även om vissa aktiviteter och arrangemang har fått ställas in 
på grund av pandemin. Styrelsens och kommittéernas normala möten har delvis fått ske utomhus 
eller ersatts av digitala möten, vilket har fungerat hjälpligt men inneburit begränsningar. Det har 
också planerats för informationsträffar med byborna, vilka fick ställas in med anledning av 
restriktionerna.  



Pandemin medförde samtidigt att byn har varit extra välbesökt under året, speciellt under 
sommarhalvåret då många tillbringat sin semester i Sverige och i närområdet. Den kiosk-
verksamhet som startade året innan bidrog till en levande hamn med många som stannade till på 
en fika i hamnen även ut på kvällstimmarna.  

Under sommaren 2020 digitaliserades dokument från 1830-talet fram till 1960-talet, och det har 
möjliggjort en säkrare förvaring av vårt arkiv. Under hösten 2021 transporterades det till Skånes 
Arkivförbund i Lund.  Därmed kunde också källarlokalen i Mellanskolan, som Byalaget disponerat 
under många år, tömmas och lämnas vid utgången av 2021. 

Beslutades att lekplatsen norr om hamnen ska rustas upp, och under året inleddes planeringen 
med målet att en ny lekplats står färdig sommaren 2022. Höganäs kommun lovade bidra till 
finansieringen.  

Utredning om eventuell byggnad på hamnen  
Styrelsen fortsatte under året att, enligt beslut vid årsstämman mars 2020, utreda förutsätt-
ningarna för en samlingslokal på hamnen för att eventuellt lämna ett förslag årsstämman 2021. 
Då pandemin fortsatte koppla sitt grepp om världen fick stämman inte heller i år ta ställning till 
förslaget. En så stor fråga bör beslutas vid ett fysiskt möte, var styrelsens bedömning. 
 
Syftet med byggnaden är att täcka de behov som finns för båtägare/hamnen, Lerbergets segel-
sällskap, Lerbergets Byalags styrelse och kommittéer samt för byalagets medlemmar. Planen 
innefattar behoven av förråd för byalaget och segelsällskapet (som ersätter dagens undermåliga 
lokaler), kök och toaletter/duschar samt en samlingslokal för byalaget, segelsällskapet samt 
boende i Gamla Lerberget. Det reviderade förslaget från 2020 avses istället föreläggas stämman 
2022. 

Hamnkommittén 
De förändrade semestervanorna kom till tydligt uttryck i Lerbergets hamn med många besökare 
såväl landvägen som med egen båt. Intresset för Lerbergets hamn är stort och kölistan till att få 
en båtplats är fortsatt lång. Hamnkommittén har träffats månadsvis med flera arbetsmöten 
däremellan. Underhållsarbetet har under säsongen löpt på som vanligt. En tråkig händelse med 
oljespill i hamnbassängen föranledde utryckning från räddningstjänsten, som hjälpte till med 
länsar. Dessbättre var det väldigt små oljemängder som kunde samlas upp utan större besvär.  
 
Bekymret med segelsällskapets lokaler som inte räcker till, kommer att kunna hanteras med hjälp 
av tillfällig bod som Höganäs kommun gett lov till – en enig hamnkommitté ser verkligen fram 
emot en mer långsiktig lösning med en samlingslokal på hamnen.  
 
Arbetet med nya kättingar och stenstolpar slutfördes som planerat under sommaren.  I väntan på 
en permanent kiosk inrymdes glassförsäljningen temporärt i sillaköket – en succé av sällan skådat 
slag även denna sommar. Arbetet med den nya kiosken, som är ett samarbete mellan Hamn- och 
Trivselkommittén, pausades eftersom hotet om att ett temporärt bygglov skulle överklagas var 
överhängande. En överklagandeprocess skulle förspilla hela sommaren, därför beslöts att söka om 
ett permanent bygglov för kiosken med placering på hamnplan.  
 
Under året införde hamnkommittén ett joursystem med hög beredskap att rycka in från 
kommitténs medlemmar.  
 
Bastuverksamheten har fungerat utmärkt under året trots pandemin, och antalet abonnemang 
hamnade på 76 stycken. En renovering av bastubyggnaden planeras. Succén fortsätter för 
Lerbergets badbrygga och nu kan nog bryggan sägas vara en av kommunens populäraste bad-
platser. Med badstegen längst ut på pirnocken är Lerberget numera etablerad som en året runt-
badplats, och att vinterbadandet – med eller utan bastu – har fått en renässans går inte att ta 



miste på. Vattenkvaliteten har under hela sommaren varit i topp! Badbryggans Vänner i Lerberget 
har nu närmare 400 följare på Facebook.  
 
Till sist kom också julklappen. Strax innan julafton fattade byggnadsnämnden Höganäs kommun 
ett enigt beslut om att bevilja oss ett permanent bygglov för kiosken.  
 
Under året har 95 båtplatser varit uthyrda. 

Trivselkommittén   
Under 2021 har gruppen haft sex protokollförda möten, flera av dem utomhus på grund av 

restriktioner. Kommitténs huvudsakliga uppgift är att skapa trivsam gemenskap i byn genom våra 

arrangemang. Tyvärr har våra traditionella arrangemang varit begränsade under året på grund av 

Covid-19, men följande har genomförts: 

 
● 11/4 Strandstädning med servering av kaffe med tillbehör. 

● 30/4 Digitalt valborgsfirande tillsammans med Lerbergets Kyrkokör och vårtalare Monica 

Ivarsson. 

● 25/6 Midsommarafton. Midsommarstången kläddes men ingen traditionell fest hölls. 

Däremot blev det spontan dans på eftermiddagen till Roland Magnussons dragspelsmusik.  

● 31/7 Operett sing-along med sångarna Lisa Löfqvist och Henrik Lagercrantz 

ackompanjerade av Frederic Schöning. Tyvärr var det riktigt dåligt väder men det 

trotsades av 35 nöjda deltagare. 

● 14/8 Kräftskiva vid Ruffen. Ytterligare en regnig sommarkväll, tolv glada entusiaster njöt 

av de röda skaldjuren. 

● 22/11 och 25/11 julkransbindning i Mellanskolans källare. Stina Arvidsson stod för detta 

populära arrangemang. 

● Julgranen till hamnplanen skänktes även i år av Höganäs kommun.  

● 11/12 Julgranar delades ut till de bybor som så önskade.   

● 19/12 Julfest på hamnen för våra yngre bybor. Christina Rundström spelade upp till 

ringdanserna. 

● 4/1 2022 serverades 2021 års seniorlunch på restaurang Skogsbrynet med 21 deltagare. 

Till vår glädje tillät restriktionerna att vi återupptog de välbesökta sillkvällarna på hamnen. Det 
stektes och serverade sill sex fredagar under den gångna sommaren. 
 
I ett försök att öka servicen till de som gästar Lerbergets hamn och badbrygga arbetade vi gemen-
samt med hamnkommittén för att få till en mer permanent lösning för den populära glasskiosken. 
Planerna gick inte i lås sommaren 2021, så även i år såldes det glass från sillköket. "Lilla boden" 
drevs som sommarjobb av flickor från Lerberget.  
 
Under vintern 2021 beslöt en enhällig styrelse att galleriverksamheten i Hoddan skulle återupptas. 
Galleri Hoddan hade utställare under Valborgshelgen och sex veckor under sommaren. Alla 
utställare var nöjda med antalet besökare och försäljning. Det var fem värdar som såg till nyckel-
utlämning och att utställarna blev hjälpta med diverse saker och frågor under uthyrningen. Vi ser 
fram emot 2022 med nya och några nygamla utställare. 
 
På initiativ av Maria Falkborn Sandemyr sattes ett fint bokskåp upp på Hoddans vägg under 
försommaren. Göran Axelsson byggde det gedigna skåpet. Idén bygger på att man fritt lämnar och 
lånar böcker ur skåpet. 
 
En mobil pizzabagare har under flera fredagar dykt upp på hamnplanen och gräddat pizzor i sin 
vedugn, vilket varit populärt. 



Camping och Naturkommittén  
Rutinerna för tångrensning fungerar bra. Byalaget ser till att rensa stranden från tång, från 
hamnen och norrut till slutet på campingen. Vårstädning av innebär att tång från föregående 
säsong lyfts ut i vattnet i så långt som möjligt. Kostnad för tångrensningen täcks till stor del upp av 
bidrag från kommunen och till viss del även från campingen. 
 
Kommunen har genomfört sanering av 1100 kvm vresrosor på byalagets mark nedanför 
campingen. Enligt uppgift skall de till hösten 2022 plantera in strandråg på ytorna. 
 
Gräsklippning av Gröningen sköts av kommunen, som sedan fakturerar Byalaget för arbetet. 
Under 2021 provade vi att få klippning efter behov istället för rutinmässigt varannan vecka. Detta 
har sparat en del pengar för Byalaget och gett ängsblommor möjlighet att gå i blom, vilket gynnar 
insekterna.  
 
Under året har det planterats cirka 1200 träd i strand- och fågelskogen samt på vissa begränsade 
ytor på campingen. Att plantera kräver en stor arbetsinsats, och att hålla plantorna vid liv är den 
stora utmaningen, som kräver kontinuitet. Inför säsongen införskaffades en rejäl vagn och tank 
för att få en effektiv bevattning och på så sätt försöka säkra trädens överlevnad och möjlighet till 
snabbare utveckling. 
 
Stenhuset i strandskogen är i princip färdigrenoverat och håller nu en mycket hög standard. Kvar 
att göra är ny stenläggning och byte av några dörrar. 
 
Under våren fälldes ett 30-tal tallar på campingområdet. Tallarna som fälldes var en riskfaktor för 
camparna och förhoppningen är att kvarvarande tallar får bättre förutsättningar att utvecklas. 
 
Byalaget har en god dialog med kommunen gällande trafikfrågor i Gamla Lerberget. Efter en del 
påtryckningar på olika håll fick vi till slut igenom förbud mot genomfart av lastbilstrafik. 
Omläggning av Östra vägen resulterade i en ny cykelväg längs stor del av sträckan. Denna 
kommer, enligt uppgifter från kommunen, kompletteras innan sommaren 2022. Vissa mindre 
hastighetsbegränsande åtgärder har genomförts samt insatser för att förbättra sikt i svängar. 

Byabladet 
Byabladet utkom under året med endast två nummer, i någon mån beroende på materialbrist. 
Redaktionen diskuterade internt om syftet med Byabladet och dess roll som informationsspridare. 
Byabladet efterlyser nya medarbetare inför år 2022.  

Lerbergets hamnmuseum 
Som en konsekvens av pandemin har gruppen inte haft några möten under året, och museet har 
varit stängt med undantag för vissa förbokade besök och spontana visningar.  
 

 

På styrelsens vägnar 

 
Lerberget 2022-02-15 

 
Ingemar Hertting 
Ordförande  


