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Mindre ljus – mer värme
ORDFÖRANDE HAR ORDET

År 2022 har verkligen varit innehålls
rikt och fyllt med dramatik, både här 
hemma och ute i världen. Ett krig på 
 europeisk mark har dragit ut på tiden 
och orsakat död och förstörelse i kolos
sal omfattning. Det svenska riksdags
valet saknade heller inte dramatik, och 
det var först sent på valkvällen vi fick en 
ny majoritet. På vårt mycket lokala plan 
saknades heller inte dramatik när ler
bergsborna samlades till föreningsstäm
ma. Frågan är om inte deltagar antalet 
slog rekord, i alla fall i modern tid.

En fråga som hamnat lite i långbänk 
är lekplatsen norr om hamnen, men 
just i dessa dagar är det mesta av arbe
tet slutfört. Arbetet har kunnat genom
föras med ett bidrag från kommunen, 
som tagit nästan halva byggkostnaden. 
Trots inflation och prisuppgångar på 
inte minst byggmateriel ser det ut som 
att slutnotan hamnar inom budgeten.

Årets stämma gav styrelsen i 
uppdrag att gå vidare med  ansökan 
om byggnadslov till en lokal på 
hamnplanen. Så skedde i oktober, 
och processen får nu rulla vidare i 
kommunen. Besked lär inte komma 
före nyår. Seglarna har under året fått 
tillfällig lokalförstärkning genom en 
bygg modul. Och den lilla ”kiosken” 
väntar på att få komma på plats igen, 

den är efterlängtad av många. Om 
pizza bagaren kommer tillbaka med 
sin ambulerande vedugn återstår att se, 
men av försäljningen att döma tycks 
den ha varit uppskattad.

En fråga som fått ökad prioritet i sty
relsens arbete är campingen, som utgör 
den ekonomiska basen för Byalaget. En 
grupp arbetar sedan i somras med att ta 
fram en utvecklingsplan, så att vi bättre 
vet vad som måste satsas på för att hålla 
campingens standard på rätt nivå. Det 
saknas alltså inte arbete för Byalaget!

Vi säger med jämna mellanrum att 
vi måste bli fler aktiva i Byalaget, inte 
minst i kommittéerna. Det är roligt att 
arbeta med frågor som rör den egna 
närmiljön, så jag kan varmt rekommen
dera detta. Att komma som ny är inte 
alltid lätt, men ett sätt att lära känna nya 
bybor är att delta på våra arbetsdagar.

Men nu stundar jul och nyår tillsam
mans med släkt och vänner. Kanske är 
det lite färre ljusdekorationer än vanligt 
i byn, men värme måste vi skänka 
varandra. Så med dessa 
ord önskar jag er 
alla riktigt ...

God Jul  
& Gott Nytt År!

Ingemar Hertting
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Mindre ljus – mer värme

AKTUELLT FRÅN KOMMITTÉERNA

Camping- och  
Naturkommittén
Intäkterna från campingen utgör 
den största inkomstkällan för Byalaget. 
Ett projekt har startats för att kartlägga 
investeringsbehov och för att ta fram 
utvecklingsförslag för campingplatsen. 
Detta kan innebära att Byalaget behö
ver göra investeringar utöver dem som 
ingår i kontraktet med arrendatorn.   

Under sommaren har stödbevatt
ning av nyplanterade träd från våren 
2021 genomförts. Detta har sannolikt 
lett till att 80 –90 % av de planterade 
träden överlevt sommarsäsongen. För
hoppningen är att de snart utvecklat 
tillräckligt med rotnätverk för att klara 
sig själva, även under en torrperiod.

Under hösten har träden camping
området inventerats. Martin Werner, 
Byalagets expert på skogsvård, har 
hjälpt oss att markera de träd som är 
sjuka och som behöver tas ner, samt 
sett över behov av gallring för att 
träden med bäst möjligheter skall få 
chansen att utvecklas. Gallring är en 
nödvändighet för campinggästernas 
säkerhet och för att ge kvarvarande 
träd ett långt liv. Gallring kommer ske 
kontinuerligt under vintern och våren 
innan säsongen drar igång. 

Tångrensning av stranden norr om 
hamnen och ca 600 meter norrut leds 
av utsedda personer i Byalaget men 
bekostas till största del av kommunen, 
men även till viss del av campingen 
och Byalaget. Det har kommit frågor 
varför det är så lite sand närmst piren. 
Svaret är att naturens krafter har dragit 
ut sand under förra vintern. Där nivån 
är högre idag har stora mängder tång 
grävts ner för att bli av med tång
massor men också för att fylla ut och 
till skydd för kommande höst och 
vinterstormar.

Gröningen har under säsongen 
klippts vid behov istället för som 
tidigare varannan vecka. Tanken med 
detta är gynna blommor och bin. Detta 
har fungerat bra och vi avser att fort
sätta med samma upplägg under 2023.

Vassen brändes under våren 2022 
men växte snabbt till sig när det kom 
en period av regn. Många har önskat 
att vassen skall hållas ner och även 
klippas under säsongen. Försök att 
klippa vassen har genomförts med 
byalagets åkgräsklippare. Resultatet 
har varit positivt och avsikten är att 
fortsätta klippning av vass vid behov 
även under 2023.

Naturkommittén välkomnar fler 
personer som kan hjälpa till att under
hålla byns naturområden. Är nyfikna 
på att ansluta kan ni höra av er till 
Johan Stenmark 072719 01 02.

/ Johan

Hamnkommittén
Då kan vi återigen summera en härlig 
båtsäsong i vår fina hamn. Det har 
genomförts många olika aktiviteter och 
badbryggan lockar besökare från hela 
Lerberget. Alla båtplatser är uthyrda 
och vi har en lång kö med intresserade.

Vi har ett nära samarbete med 
seglar klubben och dess ordförande 
sitter numera med i hamnkommittén, 
vilket vi uppskattar. 

Under säsongen som gått har vi låtit 
renovera Hoddornas fasad på norr
sidan och vi planerar att fortsätta på 
den södra sidan till våren.

Bastun har fått ett nytt aggregat och 
vi ska renovera vissa delar av bastun 
under kommande säsong. Vi har även 
förbättrat badstegen längst ut på piren 
så att bastubadarna kan bada säkert 
året om.

Hamnens elinstallationer är i flera 
fall gamla och behöver ses över. Vi 
har påbörjat detta arbete under den 
gångna säsongen och kommer fort
sätta under 2023. Det medför en hel 
del kostnader men det är viktigt att ha 
trygga och säkra installationer.

Många har tyckt att det vart mörk 
kvällstid vid ”Krabbryggan” och det 
har därför rests en helt ny lyktstolpe 
som nu förstärker ljuset på denna del 
av hamnen. Samtidigt testar vi en ny 
typ av belysning med rörelsevakt som 

ska avskräcka obehöriga på  bryggorna 
natte tid. Faller testet väl ut så är 
planen att resa två nya stolpar med 
liknande belysning.

För att spara på lite värmekostnader 
samt skötsel så väljer vi att stänga den 
ena toaletten vintertid och öppnar åter 
upp den till våren.

Vi känner att det finns ett stort 
engagemang från byborna om vad 
som händer på vår hamn. Har ni 
idéer så tveka inte att kontakta någon 
i hamnkommittén. Trots att båtlivet 
har gått i ide för vintern så fortsätter vi 
att hålla hamnjouren i gång och håller 
tummarna att vi kan träffas i vårt lilla 
planerade hamnkontor till våren.

/ Jonas

Trivselkommittén
Trivselkommitténs jularrangemang 
har börjat. Med traditionsenliga dörr
kransbindningen den 29 och 30 nov i 
Hoddan och utdelningen av julgranar 
till medlemmar i byalaget på Mellan
skolans gård lördagen den 10 dec. I år 
var det kungsgranar som delades ut 
samt glögg och pepparkakor fanns till 
de som stod i kö.

Det kommer även bli dans kring 
granen vid hamnen söndagen den 18 
dec kl. 16. Christina Rundström spelar 
upp till ringlekarna. Tomten kommer 
finnas på plats, med godispåse till 
 barnen, glögg och pepparkaka serve
ras de vuxna.   

Tyvärr måste den traditionella jul
lunchen utgå på grund av lokalbrist.

/ Ulla
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Äntligen har det blivit dags för en 
ordentlig renovering av byaförening
ens lekplats på hamnen. Efter många 
års lappande och lagande av denna 
fantastiska plats med utrustning som 
i vissa fall sträcker sig så långt tillbaka 
som till slutet av 60talet, och som till 
viss del är platsbyggd men genom åren 
kompletterad med utrustning enligt då 
gällande kvalitet och normer, så blev 
behovet av en större renovering alltför 
uppenbart. Det årliga underhållet blev 
alltmer omfattande och därtill visade 
en professionell kontrollbesiktning en
ligt nu gällande regler att något större 
behövde göras. Lekplatser omfattas 
idag av strikta regler och krav när den 
är tillgänglig för allmänheten oavsett 
om den är privat eller kommunal. Vi 
i byn är stolta över vår fina lekplats 
och vill självklart att den ska vara både 
säker och tillgänglig!

Lekplatsen har varit upp på 
styrelsens agenda flera gånger och 
i samband med hamnens renove
ring inleddes även en dialog med 
kommunen och fick vi löfte om ett 
större bidrag för att genomföra den 
efterlängtade upprustningen. Byalaget 
skjuter till motsvarande del och vi har 
hittat en entreprenör som hjälper oss 
att förverkliga vår vision av Lerbergets 
byalags lekplats, och genom sam
verkan och lyhördhet hjälpt oss att 
kostnadsoptimera och prioritera. 

Hur lekplatsen ska se ut har tagits 
fram genom en träff med bybor, barn 
och styrelsen. Landskapsarkitekten Jo
hanna Elgström, boende i byn,  erbjöd 
sig att formge denna nya mötes plats 

för de minsta, den skulle bli unik 
för Lerberget.  Och jag själv har från 
styrelsens sida projektlett själva bygg
fasen.

Nu är vi snart i mål, faktiskt i skri
vandets stund plockas byggstängslet 
och det är fritt fram att leka igen men 
jag ser fram emot att till våren formellt 
inviga vår nyrenoverade lekplats på ett 
festligt sätt.

Jag skulle gärna i samband med 
invigningen vilja skriva en lite längre 
tillbakablick över ursprungliga lek
platsens tillkomst och historia. Är det 
 någon i byn som har foton, informa
tion eller anekdoter att dela med sig så 
hör gärna av er till mig eller styrelsen.

Text & foto: Anncatrin Elversson

VAD HÄNDER vid Lekplatsen?

”Jag ser fram emot att till 
våren formellt inviga vår 
nyrenoverade lekplats på 
ett festligt sätt.” När maskinerna väl var på plats gick det fort. 

Som en Fågel Fenix växer den nygamla 
 lekplatsen fram med masten stolt rest mot havet.



Hoppsan, här blev det en alldeles ny utsikt sedan länsstyrelsen grävt bort vresrosorna.

Vad har hänt på stranden söder 
om byn? En helt ny vy öppnar sig 
när man lämnar bebyggelsen och 
träder in i naturreservatet. Där det 
förr växte täta bestånd av vresros är 
det nu nakna sanden.

– Vresrosorna har grävts bort, 
 berättar Richard Åkesson, kommun
ekolog.

– De har slaghackats varje år, men 
de expanderar då i sidled.  Arbetet nu 

har gjorts på länsstyrelsens uppdrag, 
och tanken är att det ska självläka på 
fyra – fem år. Att återplanera går inte 
på så stora arealer.

Meningen är att vresrosorna, som 
är en invasiv art, ska ersättas med 
sandstarr, sandrör, strandråg och 
borsttåtel samt örter. 

I byns norra del är det kom
munens projekt och där har man 
återplanterat sandrör och sandstarr.

Invasiva främmande är arter som med 
människans hjälp flyttats från sin ursprungli
ga miljö och i sin nya omgivning börjar spri
da sig snabbt och orsakar allvarlig skada 
för ekosystem, infrastruktur eller människors 
hälsa vilket medför stora kostnader för sam
hälle och enskilda. Det är ett av de största 
hoten mot biologisk mångfald i Sverige och 
globalt och antalet  främmande arter som 
blir invasiva ökar från år till år. 
 Vresrosen är en av de vanligaste inva
siva arterna i Sverige,  lupinen, mördar
snigeln och minken är andra exempel.

Risker med vresros
•  Vresrosen skuggar och 

tränger ut växtlighet 
och biologisk mångfald 
påverkas negativt. 

•  Växtens vassa taggar och täta bestånd 
gör det svårt att röra sig fritt i dyn och 
kustmiljöer där den växer. 

•  Är svår att blir av med; mycket härdig, 
tål nästan allt och har kraftigt rotsystem 
som är svårt att få bort.  

•  Den sprider sig i området kring växt
platsen med rotskott. 

•  Den sprids ut i landskapet genom sina 
frukter (nypon) och frön och långa 
sträckor via fåglar som gillar nyponen 
och frön som flyter med i vatten.  

Invasiva arter... OCH VAD SKER MED STRANDEN?

5

Den skånska kusten slutar aldrig att 
locka människor från när och fjärran. 
Och böckerna i ämnet har under decen
nierna blivit till hyllmeter. Under året har 
ännu en vacker utgåva i ämnet hamnat 
på bokhandelsdiskarna – Skånes kust av 
Caroline Alesmark och Peter Carlsson 
(Polaris Fakta 2022). 

Boken beskriver ett stort antal 
kustsamhällen, från Valje i nordost till 
Båstad i nordväst. Om man ska värdera 
en bok är det enklaste att läsa om sådant 
man känner till, i mitt fall Lerberget. Vår 
lilla by inleder det sista avsnittet i boken, 
Kullaberg och Bjärehalvön. Lerberget 
får en sida text och ett par bilder, och 
jag tycker att författarna fångar några 
viktiga drag härifrån.

Boken är uppdelad i fem delar: Åla
kusten, Österlen, Sydkusten, Öresund 
samt Kullaberg och Bjäre. Det blir en färd 
från Skånes enda skärgård vid Tosteberga 
i nordost, ner längs Ålakusten med dess 
rika historia och vidare till Österlen med 
nationalparken Stenshuvud och Sand
hammarens stränder. Sedan följer Syd
kusten med strandängar och  berömda 
fågelstationer, som övergår i Öresund 
med dess större städer och utblicken mot 
Danmark. Turen runt Skåne avslutas 
med dramatiska klippor på Kullahalvön 
och det kuperade Bjäre i nordväst.

Landskapet skiljer sig avsevärt, men 
mycket förenar de små orterna längs 
kusten. Fisket är ett genomgående 

tema, och 
det känner 
vi ju igen. 
Men det 
har funnits 
så mycket 
mer än fiske 
längs den 573 kilometer långa 
kusten med dess brokiga historia under 
danskt och svenskt välde. Boken kan 
ses som en coffee tablebook, men ock
så som ett bra komplement till böcker 
som föreslår vandringar och cykelturer 
i Skåne. Ja, man kan förstås också ta 
bilen eller bussen till de olika kustsam
hällena, i grunden är detta en klassisk 
guidebok. Läs och låt dig inspireras!

Text: Ingemar Hertting

Ny guide för Skånekusten
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Lerbergets kyrka – 40 år ung och en mötesplats för generationer

Kyrkans personal i 80talsmode, fr v Sara Ivarsson, Marie Brandt 
Wilhelmsson, Joel Jarbo, Jenny Fägerstrand och Christoffer Kullenberg.

Jubileumskonsert inför fullsatt kyrka.

När detta nummer av Byabladet lämnar tryck-
pressen är det nästan på dagen 40 år sedan 
Lerbergets kyrka invigdes, nämligen andra sön-
dagen i advent 1982. Invigningen förrättades av 
dåvarande biskopen i Lund Per-Olov Ahrén, och 
kyrkan ritades av arkitektfirman Bengt Blasberg 
och Henrik Jais-Nielsen i Helsingborg. 

Joel Jarbo och Christoffer Kullenberg, kyrkans nu
varande präster, tar emot i något svala lokaler en dag i 
 slutet av november; även kyrkan får spara på värmen. 
Det mesta av jubileumsfirandet ligger bakom dem, åter
står en festgudstjänst på första advent. 

– Efter pandemin behövde vi bygga på vikänslan 
efter mycket digital verksamhet under ett par år, berättar 
Joel och Christoffer. 

– Både gudstjänster och körverksamhet har fått 
genomföras digitalt, och i januari visste vi inte hur året 
skulle bli. Men vi föresatte oss att fira så mycket vi kan, 
och före sommaren hann vi med en stor barnfest och en 

gospelkväll tillsammans med Glimåkra Gospelkör. I höst 
har vi haft en församlingsfest på 80talstema, I slutet av 
oktober bjöds det på ännu en stor gospelkonsert och den 
6 november framförde Lerbergets vokalensemble och 
kyrkokör Per Harlings nyskrivna Requiem.

Lerbergets kyrka vill vara en mötesplats för människor 
från olika generationer, och efter pandemin har verk
samheten fått en god skjuts framåt. Inte minst på barn 
och ungdomssidan råder stor aktivitet, och det är mycket 
tack vare alla ideella krafter man har lyckats med detta.

– Vi är en av de största SALTföreningarna i Sydsveri
ge, säger Christoffer, inte utan stolthet. Salt är EFS barn 
och ungdomsorganisation.

EFS, ja. Liksom när kyrkan byggdes är den en distrikts 
och samarbetskyrka mellan Kulla pastorat och Evange
liska Fosterlandsstiftelsen. EFS är inte ett eget samfund 
utan en självständig organisation  inom Svenska kyrkan. 

I Lerberget regleras samarbetet mellan EFS och Svenska 
kyrkan genom ett avtal. Svenska kyrkan står för kyrko
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Lerbergets kyrka i rött tegel, 
så skånskt det kan bli.

Lerbergets kyrka – 40 år ung och en mötesplats för generationer
byggnadens förvaltning och personal medan EFS står för 
all församlingsverksamhet. EFS sålde det gamla mis
sionshuset på Byavägen och försäljningen finansierade 
orgel, klocktorn och klocka till den nya kyrkan.

– Mycket av inredningen är original från 80talet, 
berättar Joel, så det krävs satsningar på både byggnader 
och inredning. Solceller på taket skulle kunna vara ett 
led i en sådan uppgradering.

Första spadtaget till den nya kyrkan togs den 17 mars 
1982, och tack vare att det då var lågkonjunktur med 
byggkris kunde man hålla byggkostnaden nere. Året 
efter invigningen revs det gamla missionshuset, byggt 
1881. Lerbergets nuvarande kyrka lär stå kvar länge än.

”Efter pandemin behövde vi bygga på 
vikänslan efter mycket digital verksamhet 
under ett par år.”

Joel Jarbo och Christoffer Kullenberg, Lerbergskyrkans präster

Text: Ingemar Hertting  
Foto: Ingemar H/Lerbergets kyrka
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Även så här års råder det aktivi
tet på Höganäs Golfklubb, tidigare 
Lerbergets Golfklubb. Delar av banan 
är öppna för spel nästan hela året och 
driving rangen, är alltid öppen året 
om. Där kan man numera öva utslag 
dygnets 24 timmar, sedan området 
försetts med belysning. Driving range 
heter det område där man övar utslag, 
slag där bollen skall fara iväg 150 
 meter och längre.

Golfens historia i Lerberget sträcker 
sig tillbaka till 1987, då S:t Arilds golf
klubb anlade en driving range på mark 
man arrenderade från kommunen. 
Platsen var där nu Höganäs Sport

center och flera fotbollsplaner ligger. 
Tidigare var marken privat och hyste 
grönsaksodling i Findus regi.

S:t Arild drev den första driving 
rangen fram till 1990, då den togs över 
av Ingemar och Ola Tuvesson. De drev 
anläggningen fram till 1995.

1996 tar Peter Ohlsson över. Peter 
är utbildad golf pro och har även 
arbetat som sådan på en annan bana. 
På initiativ från kommunen övertog 
han, och fyra andra golfentusiaster, 
Clas Olsson, Anders Svensson, Lars 
Billving och Lars Nilsson, projektet 
med anläggande av en 6håls bana. 
Tillsammans bildade man bolaget Golf 
i Lerberget AB (GILAB). 

Kommunens ursprungliga idé 
var att 6hålsbanan skulle omgärda 
idrottsanläggningen. Nu blev det inte 
så. Banan kom att anläggas, där den nu 
ligger, öster om idrottsanläggningen 
och norr och väster om flygfältet. Claes 
Olsson anförtroddes uppdraget att ta 
fram förslag till utformning av banan. 
Han presenterade flera förslag, bl.a. ett 
där han lyckats klämma in en 9håls
bana på det område man hade till för
fogande. Valet föll dock slutligen på ett 
av 6hålsalternativen. Alla var emeller
tid inte lika förtjusta över anläggandet 
av den tänkta golfbanan. Det kom mer 
eller mindre högljudda invändningar 
både från flygplatsen och från boende i 

den delen av Östra Lerberget som låg 
närmast banområdet.

Så småningom kom dock bygget 
igång och sommaren 1997 invigdes 
Kullabygdens nyaste golfb ana. Lagom 
till invigningen bildades Lerberget 
Golfklubb den 14 juni 1997.

Den nya golfbanan skulle vara öp
pen för alla. Det hade kommunen haft 
som villkor för att godkänna bygget. 
Vem som helst skulle vara välkommen 
att, mot en smärre avgift, få spela på 
banan. Tanken med detta var att man 
ville befrämja golfen som folksport.

Redan samma år som banan invig
des fick GILAB möjlighet att arrendera 
ytterligare mark, direkt i anslutning till 
banan. Därmed möjliggjordes steget 
att utvidga till en 9hålsbana. Under 
planeringsarbetet växte idén om att 
också förlänga banan söderut över den 
dåvarande stubbåkern vid träd ridån 
som avskärmade mot bebyggelsen 
utmed Rapsvägen i Östra Lerberget. 
En sådan utbyggnad förutsatte dock en 
ny detaljplan för området. Kommunen 
visade sig välvilligt inställd till projek
tet och lät ta fram en ny plan. GILAB 
fick bygglovet 2004 och den 5 maj 2007 
invigde dåvarande kommunalrådet 
Peter Kovacs, under högtidliga former, 
den nya 9hålsbanan. 

År 2009 kom att bli ett omskakande 
år. GILAB gick i konkurs! Vad skulle 
nu ske med Lerbergets Golfklubb? Vad 
skulle ske med banan som ju GILAB 
stod för? Dåvarande  ordförande Ola 
Sandberg tillsammans med styrelse
suppleant Bengt Svensson fick i upp
drag att finna en lösning för klubben. 
Efter många samtal och förhandlingar 
med GILAB, med intressenter som 
ville köpa GILAB och till sist med 
konkursförvaltaren, slutade det hela 
med att Lerbergets Golfklubb fick 

PING! Klubban, drivern, träffar 
perfekt och golfbollen far iväg 
med blixtens hastighet och  landar 
långt ute på gräsmattan eller 
driving rangen, som den kallas 
på golfspråk. 
 – Så där ja, säger Simon 
 Newby belåtet och sträcker sig 
efter en ny boll att slå ut.
 – Jag måste träna lite, försätter 
han. I morgon åker jag till Gran 
 Canaria för en veckas golfspel 
med familjen. Det skall bli kul.

”I samarbete med 
kommunens skolor 
och Korpen har man 
framgångsrikt satsat 
på ungdomsgolf och 
därigenom fått fram 
många duktiga junior
spelare.”

Simon  Newby tränar utslag inför  
förestående golfvecka på Gran Canaria”

Lerbergets golfklubb – succe som blev Höganäs golfklubb
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köpa banan till priset av 120 000 
kronor. Inom klubben drog man en 
lättnadens suck. Man var nu ägare av 
golfbanan och det beslutades att både 
klubb och bana skulle drivas som en 
ideell förening. Man beslöt också att 
byta namn på klubben till Höganäs 
Golfklubb.

Senare samma år, när man skulle 
sluta nytt arrendeavtal med kommu
nen, var planerna på utvidgning av 
Höganäs Sportcenter långt gångna. I 
det nya avtalet fanns därför en paragraf 
angående flyttning av delar av golf
banan. Denna förflyttning skulle då 
bekostas av arrendatorn, d v s golfklub
ben. Med risk att stå utan avtal skrev 
man på avtalet, men med förhoppning 
om att i efterhand kunna förhandla om 
en ändring av just punkten om vem 
som skulle betala för flyttningen.

Efter flera möten och diskussioner 
med kommunens fastighets och ex
ploateringsavdelningar samt ansvariga 
politiker, framförallt med dåvarande 
kommunalrådet, ändrades punkten i 
nytt arrendeavtal 2012. I det nya avtalet 
ändrades punkten till ”Jordägaren 
ansvarar för och bekostar ovannämnda 
omlokalisering av golfanläggningen”.

Flygklubben förklarade sig villig att 
släppa ifrån sig 50 meter av sin mark 
vid den ända av banan som gränsar 
mot golfbanan. Därmed hade erforder
lig mark säkerställts för att flytten skul
le kunna genomföras. På försommaren 
2013 öppnades banan med de nya 
hålen. I september flyttades klubbygg
naderna till den plats där de står idag. 
I samband med detta kompletterades 
klubbhuset, som i grunden bestod av 5 
moduler/arbetsbodar, med ytterligare 
3 sådana. Samtidigt lät man göra ett sa
deltak på byggnaden, vilket gjorde den 
estetiskt mer tilltalande. Den 6 juni, 
nationaldagen 2014, var det åter stor 
invigningsfest med inbjudna golfproff

sen Isabella Ramsay, Caroline Hedvall 
och Magnus Sunesson och med Peter 
Kovacs som invigningstalare.

Genom åren har klubben känne
tecknats av kreativitet, vilje styrka och 
sammanhållning. Man har hela tiden 
utvecklat både bana och klubbverk
samheten. I samarbete med kom
munens skolor och Korpen har man 
framgångsrikt satsat på ungdomsgolf 
och därigenom fått fram många 
duktiga juniorspelare. Genom inköp 

av golf scotrar har man möjliggjort 
för äldre medlemmar och dem med 
lättare rörelsehinder att kunna utöva 
sitt golfintresse. Satsningen på golf för 
handikappade har även belönats med 
DHR’s (De Handikappades Riksför
bund) Tillgänglighetspris 2020.

Idag har den välskötta klubben, 
med sina 500 medlemmar, tre heltids
anställda banskötare och en kanslist.

– Det kan tyckas vara i mesta laget, 
säger klubbens ord förande Johan 
Hjortsberg. 

Lerbergets golfklubb – succe som blev Höganäs golfklubb

Klubben lockar både unga och gamla golfentusiaster.



– Men därigenom kan vi hålla 
en mycket hög finish på banan och 
dessutom har vi ett avtal med kommu
nen där vi sköter gräsklippning och 
snö röjning på intilliggande friidrotts
anläggning och fotbollsplaner. 

Man har ett gott samarbete med 
grannklubbarna Mölle GK och S:t Arild 
GK, med vilka man har en överenskom
melse om 50% reducering av greenfee, 
den avgift man betalar för att få spela 
på någon annan klubbs bana. Höganäs 
GK har ingen egen golfprotränare, utan 
köper in den tjänsten av St. Arild.

Tillsammans med Mölle GK, S:t 
Arilds GK och ICA Kvantum anord
nar Höganäs GK Ica Kvantum Cup där 
finalen på den stora tävlingen spelas 

på Höganäs GK.
Varje tisdag sedan 2002 spelas 60+ 

golfen, en mycket populär aktivitet 
som varje tisdag engagerar 25 och 
ibland upp mot 40 medlemmar. Täv
lingen är öppen för både  damer och 
herrar och avslutas med gemensam 
fika i den fina klubblokalen.

– Jag har varit med i många golf
klubbar runt om i landet, säger Johan 
Hjortsberg. 

– Men jag har nog aldrig varit med
lem i någon som är lika inkluderande 
och välkomnande som Höganäs GK, 
fortsätter han. Här är den sociala ge
menskapen nästan lika viktig som själva 
spelandet. Vi är en riktig trivselklubb.

Höganäs GK ser med tillförsikt 
framtiden an både vad gäller nya 
aktiviteter och ytterligare utveckling av 
banan. För att ge klubben ännu bättre 
ekonomiskt svängrum vill man värva 
flera medlemmar. Om vi kan öka med 
100 nya medlemmar blir i totalt 600. 

– Det vore det perfekta antalet för 
vår klubb”, säger ordföranden Johan 
Hjortsberg och håller upp tummen i 
en segergest.

”Här är den sociala gemen
skapen nästan lika viktig 
som själva spelandet. Vi är 
en riktig trivselklubb.”

Johan Hjortsberg

10

– Kungsgran var tydligen uppskattat, säger Kerstin 
Stenberg, vice ordförande i Byalaget. 
– Och det är klart, en kungsgran kan fler ha inomhus 
med tanke på allergier.
  Årets beställningar var fler än vanligt och 212 
 granar bytte ägare den 10 december.

Maria Möller är nöjd med att det blev kungsgran i år.Maria Falkborn bockar av vid entrén.

julgranarRekordstort intresse för

Text & foto: Björn Elmlund  
och Höganäs Golfklubb
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Andra helgen i oktober var det 
full rulle både på och i hamnen, 
då DM i sex olika jolleklasser av-
gjordes i frisk vind och gropig sjö 
utanför Lerberget. Närmare fem-
tio deltagare i åldrarna tio år och 
uppåt kämpade mot elementen.
 – Det var tuffa förhållanden, 
särskilt på lördagen, konstaterar 
tävlingsledaren Mikael Nilsson 
från Lerbergets Segelsällskap, 
LerSS.

– Alla deltagarna var förstås inte 
vana vid våra förhållanden med den 
sjögång och ström vi har här. Men 
trots tufft väder kunde seglingarna 
genomföras som planerat och med bra 
kvalitet, konstaterar Micke nöjt, som 
särskilt gläds åt positiv feedback från 
andra klubbar.

Lerbergets jolleverksamhet har 
vuxit de senaste åren, och är nu en av 
de större jolleklubbarna i Skåne. Detta 
har i sin tur lett till att LerSS känner att 
man kan ta på sig större arrangemang.

– Det är ett målmedvetet  arbe te 
 under lång tid som nu bär frukt, 
 menar Micke.

– Det har aldrig varit tänkt som en 
elitsatsning, utan vi har velat få barn 
och ungdomar att finna nöjet med 
segling. När några börjat kappsegla 
har intresset väckts hos fler, så det har 
vuxit underifrån.

Att kappsegla med en liten optimist
jolle när vinden viner i riggen och 
vågorna rullar in från Kattegatt kräver 
en hel del av deltagarna. För en tjej 
eller kille på tio – elva år kan det vara 
en utmaning att tillbringa flera timmar 
med sig själv i sin lilla jolle. Väl ute på 
banan får man själv fatta alla beslut – 
och stå för konsekvenserna. 

Att arrangera ett DM kräver 
förstås en hel del förberedelser, och 
vid genomförande fanns ett trettiotal 
funktionärer på land och till sjöss. 
Nu har LerSS visat att man klarar av 
formatet, och det har redan kommit 
förfrågningar från distriktet om ett 
arrangemang nästa år.

Mycket vind och grov sjö 
vid jolle-DM utanför Lerberget

Hemmaseglare Maja LarssonBergqvist lyckades 
vinna samtliga sju seglingar under DM i Lerberget.

Det var tight även i fältet med 29er.  
1712 är hemmaseglarna Tristan och  
Douglas Dahlin, 1586 Emma Berg  
och Sigrid Blandford också LerSS.

”Det har aldrig varit tänkt 
som en elitsatsning, utan 
vi har velat få barn och 
ungdomar att finna nöjet 
med segling.”

Mikael Nilsson, Lerbergets Segelsällskap

Text: Ingemar Hertting  Foto: LerSS
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Undertecknad, flaggskeppare på 
m/s Ägil av Karlstad om 130,02 
brutto reg. ton, får med anledning 
av fartygets förlisning i Kattegatt 
härmed vördsamt anhålla om 
avläggandet av sjöförklaring. 

 
Tisdagen den 3 september efter 
utlossad trälast i Svendborg,  Danmark, 
avgick vi till Köpenhamn för att lasta 
den av Kapten Axel Torpman själv 
genom en Köpenhamnsmäklare 
avslutade returlasten. Torsdagen den 
5 september anlände vi till Köpenhamn 
klockan 3 e.m. Vi hade gjort noga köl
rent innan lasten intogs. Fredagen den 
6 september började vi lastningen och 
höll på med samma till tisdagen den 
10 september då hela lasten, 207 ton 
järnsvarvspån, var intagen, varav cirka 
180 ton i rummet och 27 ton på däcket.

Onsdagen den 11 september avgick 
vi från Köpenhamn. Fartyget i sjö
värdigt skick. Djupgående förut 12 fot 
1 tum, akterut 12 fot 7 tum. Vinden 
S.V., laber bris, halvklart. Vi styrde efter 
kända sjömärken genom Öresund och 
klockan 3.20 e.m. passerades Lappe
grunds fyrskepp, kursen sattes N. V. till 
V. Klockan 4 e.m. styrdes samma kurs, 
vinden S.V., laber bris, halvklart, vi gick 
för full maskin med hjälp av seglen. 
Klockan 5 e.m. fick vi motorstopp 
och som Kapten Torpman inte ville 
gå till sjöss förrän motorn fungerade 
beslöts att med hjälp av seglen komma 
under danska landet, där det var lä och 
fartyget kunde uppankras, om så var 
nödvändigt. Klockan 6.45 e.m. var mo
torn i brukbart skick och fartyget lades 
på sin förra kurs N. V. till V. Klockan 
8 e.m. kurs N. N. V., vinden V. till N., 
styrka 3, jämn bris, regnbyar.

Klockan 10.30 e.m. varskodde vakt
havande maskinskötare Olausson till 

mig, som hade rodret, att vattnet steg 
i kölen. Kapten Torpman, maskin
skötaren Pålsson och kocken Vinberg 
blev genast utpurrade. Fartyget vändes 
och stävades sedan för styrbord halsar 
i sydlig riktning mot Hornbaek. Så 
snart seglen skotats började Pålsson 
handpumpa och om en stund kom 
kocken Winberg till pumpen. Klockan 
11 kom Kapten Torpman upp då även 
han gick till pumparna men efter en 
stund kom upp till mig i styrhytten. 
Jag meddelade honom då, att det 
klockan 10.30 varskotts från maski
nen att vattnet steg i kölen samt att 
alla man hade blivet utpurrade för att 

pumpa och att fartyget fått gå överstag 
och nu styrde i syd mot Hornbaek, 
som var närmaste land, där fartyget 
kunde komma i smulvatten. Vinden 
var fortfarande västlig, styrka 3, jämn 
bris och halvklart med regnstänk. 
Seglen drog gott och motorn arbetade. 
Såväl Torpman och jag hade gott hopp 
om att komma i lä under danskt land 
innan någon egentlig fara på grund av 
läckaget kunde komma ifråga. Vi var 
alltså ense om att fortsätta mot lovarts 
land och samtidigt pumpa.

Klockan c:a 11.35. Stannade 
motorn på grund av att svänghjulet 
stänkte vatten på främsta cylindern så 

Tragiskt slut för skuta utanför Lerberget 
Sjöförklaring ur Karlstads rådhusrätts och magistrats arkiv 1935

Ägil i Uddevalla hamn,  
ombyggd till slättoppad skonare. 

Nu vrak utanför Lerberget.
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Enligt sjöförklaringen skedde olyckan 
i Kattegatt, men nuförtiden är nog den 
gängse uppfattningen att Svinbådan 
ligger i Öresund. Det som geografiskt 
räknas som Öresund är den vatten
massa som ligger mellan den skånska 
och själländska kusten med den nordliga 
avgränsningen av en rak linje mellan 
Kullens fyr och Gilbjerg hoved ( Själlands 

nordspets) och den sydliga mellan 
 Falsterbo och fyren vid Stevns klint. Tidi
gare gränsdragning var mer “flytande”.

Kattegatt eller Öresund?

Ägils vrak på 22 meters djup är markerat 
på sjökortet cirka tre distansminuter väster 
om Lerbergets hamn.

Sjöförklaringen förmedlad av Lennart 
Sjöholm, Karlstad.
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Sjöförklaring ur Karlstads rådhusrätts och magistrats arkiv 1935

att denna avkyldes. Fartyget fortsatte 
emellertid framdrivet av enbart segel 
med en fart av c:a 3.5 knop.

Klockan 11.45 kom Olausson upp till 
mig. Han hade då, sedan motorn stan
nat, varit framme i skansen och tagit 
på sig torra kläder. Han berättade, 
att i skansen fanns inget vatten att se, 
men han hade gjort en titt i maskin
rummet, och konstaterat, att vattnet 
fortfarande steg där. 

Olausson blev då sänd till pumpen 
med order till kocken att avlösa mig vid 
rodret, så att vi blev tre vuxna man vid 
pumparna. Då Pålsson, Olausson och 
jag nu kommit i arbete vid pumparna 
gick kapten Torpman till maskin
rummet för att undersöka vatten
ståndet. Han kom genast tillbaks och 
 meddelade, att vattnet steg och nu nått 
upp till cirka 7 tum under durkarna. I 
detsamma sa Pålsson: ”nu går hon”, och 
vi kände, att fartyget började sjunka 
under våra fötter. Vi skyndade därför 
till livbåten, som stod tvärskepps ovan
på däckslasten med en surrning från 
livbåtens för till ”Ägils” babords reling 
och en surrning från livbåtens akter till 
”Ägils” styrbords reling. Pålsson kapade 
surrningen i livbåtens för och Olausson 
surrningen i aktern. Livbåten sköts 
skyndsamt över styrbords reling, som 
nu genom att fartyget lade över åt styr
bord, kommit nästan i nivå med havsy
tan. Nästan samtidigt därmed kantrade 
fartyget åt styrbordssida, varvid däck
slasten gick överbord dragande med 
sig livbåten med Pålsson, Olausson och 
mig, så att allt försvann i djupet. Om en 
stund kom Pålsson och jag åter upp till 
ytan. ”Ägil” hade då åter rättat upp sig 
något efter kantringen och låg nu med 
c:a 50º styrbords slagsida med aktern 
betydligt högre än fören och så djupt i 
vattnet att c:a 1/3 av däckets bredd var 
under vatten. 

Kapten Torpman och kocken Winberg 
stod ovanpå taket akterut bredvid 
livbältslåren och såg efter oss, som 

låg i vattnet men han sade ingenting. 
Innan vi hunnit göra någon anstalt för 
att åter äntra fartyget började fören att 
hastigt sjunka. Aktern höjer sig betyd
ligt i luften så att fartyget var i cirka 
80º vinkel mot vattenytan, då det för
svann i djupet. Pålsson och jag med
följde i suget och hade därunder en 

förnimmelse av, att vi var både djupt 
och länge under vattenytan. Omsider 
kom vi åter upp tillsamman med en 
mängd vrakgods. Jag uppfångade 
därav en lejdare och en liten landgång, 
som sedan tjänade som mitt livrädd
ningsmateriel. Pålsson uppfångade 
en däcksplank, som han använde för 
samma ändamål. Snart träffades vi 
samman med kocken Winberg vilken 
genom att lyckas få på sig ett livbälte, 
lättare kunna simma omkring. Han 
hade fortfarande mössan på huvudet 
såsom ett vittnesbörd om, att han inte 
såsom vi varit nere djupt under vatten
ytan. Kapten Torpman eller Olausson 
kunde vi varken höra eller se. Winberg 
sade till mig, att det var ett fint livbälte, 
som nog kunde bära två man samt 
att han frös så hemskt. Vi kom vidare 
överens om, att av alla krafter anropa 
förbipasserande fartyg. Detta var allt 
vi samtalade. Sedan blev vi åtskilda, 
så att Pålsson och Winberg kom att 
befinna sig närmare svenska sidan, jag 
däremot kom att kvarstanna i närhe
ten av olycksplatsen och kom alltså att 
ligga vänster om mina olyckskamrater. 
Avståndet blev emellertid inte längre 
än att vi kunnat ropa till varandra.

Under de två första timmarna, som 
vi låg i vattnet, alltså från kl. 12 till 2 

passerade oss trenne fartyg först en 
ångare, som gick sydvart utefter dans
ka sidan, andra fartyget var av kanal
typ som vi inte kunde avgöra, om det 
var motor eller ångare på nordgående 
i stora rännan, alltså på svenska sidan, 
tredje var en lastångare, som passerade 
oss i rännan. Då vart och ett av dessa 
fartyg nalkades, växte vårt hopp om 
att bli räddade, men då de passerade 
och avlägsnade sig utan att hava hört 
våra rop, miste vi för varje gång en del 
av det hopp som vi från början hade 
om, att man på förbipasserande fartyg 
skulle höra våra rop och komma oss 
till undsättning. Då vi sålunda kommit 
till visshet om, att vi låg för långt från 
farleden för att kunna anropa fartyg 
beslöt sig Pålsson, som under tiden 
fått tag i en livboj att simmande begiva 
sig nästkommande fartyg tillmötes.

Det fjärde fartyget blev m/s ”ELIN” av 
Svendborg, som kom på nordgående i 
stora rännan. Jag hörde då Pålsson säga 
till Winberg ”där kommer en motors
kuta, den simmar jag till mötes.” Varvid 
Winberg sade ”du simmar väl icke ifrån 
mig,” vartill Pålsson svarade att han 
måste, ty eljest bliva vi liggande här 
alla tre. Under tiden som Pålsson sam 
för att möta ”ELIN” fortsatte Winberg 

”Kapten Torpman och 
kocken Winberg stod 
ovanpå taket akterut bred
vid livbältslåren och såg 
efter oss, som låg i vattnet 
men han sade ingenting.”

SJÖFÖRKLARING
Sjöförklaring, ett i sjölagen angivet 
speciellt förfarande vid allvarligare 
händelser i samband med ett fartygs 
drift, t.ex. dödsfall ombord, brand, 
grundstötning och förlisning. Syftet 
med sjöförklaringen är att händel
sen och dess orsaker i görligaste 
mån skall klarläggas. Begäran om 
sjöförklaring görs av befälhavaren 
eller redaren genom anmälan men 
kan också komma till stånd om 
Sjöfartsverket kräver det. Även las
tintressenter kan i vissa fall begära 
sjöförklaring. För utländska fartyg 
gäller delvis särskilda regler. Inom 
riket får vissa tingsrätter – s.k. sjör
ättsdomstolar – hålla sjöförklaring. 

Källa: Nationalencyklopedin
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och jag att ropa och då Pålsson var på 
c:a i båtlängds avstånd från fartyget 
ropade även han och blev hans rop 
uppmärksammade. De satte skyndsamt 
ut en livbåt med två man, som först tog 
upp Pålsson och satte honom ombord. 
Pålsson utpekade för männen i livbåten 
riktningen i vilken Winberg och jag 
befann oss. De fann mig genast men 
i sanslöst tillstånd, Winberg däremot 
kunde de ej upptäcka. De satte mig då 
ombord och for en tredje gång ut för att 
fortsätta sökandet men återkom efter 
en 1 timme utan att ha funnit någon.

Då vi ombord på ”ELIN” fått den 
första omvårdnaden bestående i mas
sage för mekanisk andning samt torra 
kläder och värmande drycker m.m. 

tillkallades lotsarna från Svinbådans 
fyrskepp, som sedan tog oss ombord 
och förde oss till fyrskeppet, där vi åter 
fick värmande drycker och komplet
tering av torra kläder, varefter vi sattes 
i land vid Höganäs där ambulansen 
mötte jämte läkare, som undersökte oss 
varefter vi skickades med ambulans till 
Helsingborgs lasarett, varifrån vi efter 5 
dagars vistelse utskrevs.

Karlstad den 19 september 1935
Frans Emanuel Dahlberg

Riktigheten av ovanstående intygar:
Hugo Pålsson motorskötare

Uppgift på besättningen  
å motorseglaren ”ÄGIL”
BÄRGADE
Flaggskepparen  
Frans Emanuel Dahlberg  
18670630–19430416,  
Göteborg.
Motorskötaren Hugo Al.  Pålsson 
19020813–19640615, 
 Grebbestad.

OMKOMNA
Redaren och befälhavaren  
Axel Emanuel Torpman  
18721124, Karlstad.
Lättmatrosen Erik R. Olausson 
19060929, Mon, Stora Kil.
Kocken Finn R. Winberg  
19200321 Norge,  Gamlestaden, 
Göteborg Sjöförklaring

Som en del redan känner till så har 
vi, Magnus Garpdal och PerMagnus 
Eriksson, blivit tillfrågade att hjälpa till 
med vår bastu. 

 Vi har uppdaterat städrutinen så att 
det förhoppningsvis ska kännas fräscht 
när man skall avnjuta sin bastustund. 
Månadsvis städning med tecknings
lista finns i bastun. Väldigt positivt att 
många direkt skrev upp sig för hjälpa 
till. Dock kvarstår att var och en städar 
efter sin bastutid precis som tidigare.

 Sedan augusti är ett nytt bastu
aggregat på plats. Det har varit lite 
justeringar för att få det att fungera 
fullt ut. Efter bastu, stäng av aggregatet 
när det inte kommer nya bastugäster, 
allt för spara el i dessa tider.

Efter godkännande från styrelsen 
har vi även öppnat upp för nya med
lemmar och cirka 10 nya familjer har 
tillkommit sedan i somras. Förtur har 
de som är med i byaföreningen och 
det finns ytterligare platser. Just nu är 

vi runt 85 medlemmar, men ändå gott 
om plats och lediga tider finns att till
gå. Måndag – torsdag inga tecknings
listor, fredag – söndag bokning av tider. 
Det går bra att fylla upp till 8 platser/
timme. 

Yttre förbättringar samt ommålning 
av bastun är planerade till våren.

 Kom gärna med förslag och syn

punkter till oss, det är vi medlemmar 
som lägger förslag om förbättringar.

 Varma hälsningar  
Magnus & PM

Bastun ångar vidare!

Avgiften för bastumedlemskap 2023 
är 600 kr/familj och ska vara betald 
senast 31/1 på bankgiro 50638345 
eller swish 123 157 9218.
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December och julen står för 
dörren! Nog kan vi vara 
överens om att innan vi ens 
hann tänka skosnöre, så blev 

det inte bara mörkt, utan också kallt. 
Värmen i många hem 2022 är något 
nerskruvad och de tända ljusen är 
kanske en aning färre i år. För en sann 
adventsoch julälskare som jag, är det 
dock en härlig tid. Adventsstakarna har 
plockats fram, och som i tyst samför
stånd med gatubelysningen i år, är det 
av någon outgrundlig anledning så att 
det är varannan lampa som lyser när de 
kommer upp. Jag tänkte slå på stort och 
låta samtliga lampor lysa, och inhand
lade nya för att direkt inse att de lyser ju 
helt olika. Några lyser gula och fula …
Nåväl gula eller ej, det ska vara LED!

Pappersstjärnan har dessutom helt 
på egen hand lyckats få sig en reva. Ett 
fullkomligt mysterium det här med att 
de läggs ner med allra största försik
tighet, för att året senare plockas fram 
med en ful och ofta väl synlig reva. 
Men men, det som inte går att laga 
med silvertejp är trasigt!

I denna månad behöver man även 
se till ha en god, välsmakande och inte 

alltför söt glögg hemma. Året 2012 
fick jag för mig att sätta egen glögg. 
Inte alls så svårt faktiskt. Tjoffade i 
några potatisar, en ohygglig mängd 
svagdricka, jäst, russin, socker och 
en upphittad påse glöggkryddor från 
93. Alltsammans frotterade sig gott 
i en hink av modell skurvariant och 
doftade jul i köket i en hel månad (och 
då var den inte ens placerad i närheten 
av köket). Smaken var det då inget att 
anmärka på och inte styrkan heller för 
den delen. Efter provsmakningen på 
1:a advent doftade jag fortfarande sprit 
och rapade nejlikor måndag morgon.

Den 10 December köade vi för 
uthämtning av den årliga granen från 
Byalaget som i år var en kungsgran. 
Det får mig att minnas en jul i Helsing
borg för en herrans massa år sedan när 
barnen var små och jag slog på stort 
och köpte en bra mycket dyrare kungs
gran. För att minsann få valuta för 
pengarna grabbade den här lilla näven 
en av de största, tätaste och yvigaste 
granarna, modell Disney. Äntligen 
skulle alla mina vackra gamla sparade 
kulor och spira komma att få plats! 
Väldigt belåten över min fina färdig

klädda gran, gick jag lyckligt ovetande 
och lade mig den kvällen, nöjdare än 
nöjd över slitet som den hade vållat. 
Någonstans mitt i djupsömnen vak
nade vi av ett öronbedövande KRAS 
(vid den här tiden förekom ännu 
inte sprängdåd i staden)! Granen låg 
med hela sin längd rakt igenom hela 
vardags rummet på en bädd av kul
splitter i miljontals sylvassa delar. 

Totalt 15 kulor gick att rädda och 
den här mamman var i det närmaste 
i upplösningstillstånd … Ett snille 
i bekantskapskretsen kom på den 
idiotiska idén att förankra granen med 
ett illgrönt nylonsnöre som häftades 
fast mellan granen och  dörrposterna. 
Estetiskt kriminellt om ni frågar 
under tecknad, och behöver jag säga att 
det inte blev någon dans runt granen 
det året ..?

Arbete som hopar sig innan års
skifte, lusselinnen som ska strykas 
(eller inte …), konserter, julavslut
ningar, inköp, pyssel, bak och en hel 
massa ”måsten” försöker samsas om 
dygnets 24 timmar. Men vi njuter, som 
vi njuter! 

Text & foto: Anne Lundin

”Ute är mörkt och kallt, i alla husen.  
Lyser nu överallt, de tända ljusen.”

Så här fixar du enkelt din egen  personliga glögg
1

2

3

Värm upp vin eller svagdricka, 
tillsätt ev lite rom eller vodka. 

Glöm inte att sila blandningen 
 innan du värmer upp och serverar.

Rör i socker och tillsätt krydd nejlika 
och pomeransskal samt kanel, det 
kan även vara gott med ingefära 
eller kardemumma i.

Ställ alltihopa svalt i ca 2 dygn. 
Sedan är det klart.

För en alkoholfri variant används 
alkoholfritt vin eller saft. T ex 
svartvinbärssaft för röd glögg,  
eller äppelsaft för vit. 



Vinnare i kategorin om/tillbyggnad och renovering är 
bostadshuset Lerberget 17:4, Segelvägen 23 i Lerberget 
med motivering: 

”En noggrann och väl genomförd renovering där 
byggnaden återfått sin fräschör från tiden när den 
byggdes. Det är mycket värdefullt att vi  renoverar 

vår äldre bebyggelse och därmed bevarar den för framtida 
generationer. Det är kulturarbete. Detta är ett fint exempel på 
en väl och noggrant genomförd renovering. En byggnad är alltid 

vackrast när den i stora drag 
får behålla sitt uttryck från det 
ursprungliga uppförandet som 
i detta fallet.  Trädgården är 
också uppröjd och med verkar 
till att huset  framstår fint på 
platsen.”

Juryns motivering

PRISAD VILLA  
PÅ SEGELVÄGEN

Efter ett och ett halv års renovering  
framträder nu Segelvägen 23 i all sin glans.

Segelvägen 23 före renovering. Den mesta växtligheten och en 
fiskebåt har avlägsnats.

Ägarna Göran Westerberg och Helen Walin Hedström är väldigt 
glada för kommunens uppskattning av renoveringen.

… och är sugen på att skriva, intervjua, komma på artikeluppslag eller fotogra
fera? Vi är ett glatt gäng i Bya bladets redaktion men vi behöver bli fler om tid
ningen ska finnas kvar och leva vidare. Du måste inte ha någon erfarenhet från 

att göra tidning tidigare. Nyfikenhet och ett genuint intresse av Gamla Lerberget 
räcker långt. Vi har roligt, är kreativa och hjälps åt! 
Hör gärna av dig: byabladet@lerberget.se 

Gillar du att läsa Byabladet …

Arkitekt: S. Linander Karin Petterssons Arkitektbyrå AB


