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HAMNPLANER

BROTT

Nu ska medborgarna
få säga sitt om hamnen

21-åring
åtalas för
skadegörelse
vid bank
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HÖGANÄS
■ Under en dryg månad

ska kommuninvånarna
få tycka till om vad man
vill se för framtid för
Höganäs hamn. Redan
i vår ska arkitekter ta
fram tre olika förslag.

Häromdagen gick startskottet för medborgardialogen om Höganäs
hamn. Kommunen bjuder
nu in invånarna till ett allmänt tyck-till. Främst hoppas man få in synpunkter
via kommunens sajt.
Precis som med översiktsplanen i somras använder
man en dialogkarta där invånarna dels kan få lämna
sina förslag, men även peka
ut var i hamnområdet man
vill se sina förslag bli verklighet.
– Den digitala kartan
är det stora. Men man är
naturligtvis välkommen
att skriva in och lämna
sina åsikter i luckan på
stationshuset, säger planstrateg Erik Bredmar som
håller i dialogen.
Fram till den 18 mars pågår
dialogen.
– Vi hoppas få in en bredd
i förslagen, tankar och idéer. Vi tycker olika om vad
hamnen ska användas till

Området ligger också
i farozonen för stigande
havsnivåer.
– Det ligger ganska lågt
och det måste man också
ta hänsyn till. Vi ska undersöka vad som är tekniskt
genomförbart och det finns
många utmaningar, säger
Erik Bredmar.
Nästa steg blir att bjuda
in tre olika arkitekter att
rita på ett skarpt förslag.
– Vi tänker bjuda in arkitekterna redan i aprilmaj och förhoppningsvis
har vi deras förslag redan
i sommar. De ska rita förslag som är genomförbara.

Hamnen i Höganäs står i fokus för medborgardialog. Nu vill kommunen ha in synpunkter från
kommuninvånarna om vad man vill se för utveckling. Fram till den 18 mars pågår dialogen.

och det här ska vara en förutsättningslös dialog.
På den digitala dialogkartan finns fem olika
punkter där kommunen vill
ha åsikter:
■ Attraktivt att besöka
■ Lätt att nå
■ Med liv året om
■ Gröna värden
■ Allmänt bra
■ Allmänt dåligt
I höstas gav planutskottet en första signal om att
nu ska något hända med

hamnfrågan. I slutet av
januari klubbade utskottet
riktlinjerna för hamnen.
Det handlar om fyra olika
ben:
■ Hamnen som en del av
staden och bygden
■ Koppla samman stad och
hamn
■ Ge hamnen liv året runt
■ Bygg in de gröna värdena
Frågan om hamnen har
legat i malpåse sen 2014.
En högljudd debatt om
hotell och höghus vara eller

det vår uppgift att sammanställa synpunkterna.
En annan viktig uppgift för samhällsbyggnadsförvaltningen är att se vad
marken egentligen kan användas till.
– Vi måste undersöka förutsättningarna i området.
Det handlar om geotekniska undersökningar för att
se hur markförhållandena
är. En del av området är utfyllnad och det finns säkert
en del skit i marken.

icke-vara slutade då med en
lokal folkomröstning. En
majoritet av invånarna gick
emot den borgerliga alliansens förslag om ett höghus
med lägenheter samt en
hotell- och konferensdel på
området som idag fungerar
som båtuppställningsplats.
Erik Bredmar tycker att det
finns en poäng att invånarna inte ska tycka till om ett
färdigt förslag.
– Vi vill få in en spännvidd av olika förslag. Sen är
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Bakslag för önskan att bygga masthus
■ Länsstyrelsen upp-

häver beslutet om ett
tillfälligt bygglov för
ett masthus i Höganäs
hamn.

I slutet på oktober förra
året beviljades Höganäs
båtsällskap ett tillfälligt
bygglov på fem år för ett
masthus i Höganäs hamn.
Tanken är att containrarna som masterna idag förvaras i ska ersättas med ett
nybygge på 254 kvadratmeter.
Men närmsta grannen,
Höganäs roddförening,
överklagade till länsstyrelsen i Skåne, som upphäver
beslutet om byggnadslov.
– Det är trist att överklagan gick igenom. Det
betyder att det kommer att
ta lång tid innan vi får en
vettig hantering av masterna i hamnen. Vi kan ju
överklaga men chansen att
den går igenom är nog li-

ten, säger Bo Lingebrant,
ordförande i Höganäs båtsällskap.
Båtsällskapet ansåg inte
att roddföreningen hade
rätt att överklaga byggnadslovet, eftersom deras byggnad står på ofri grund, alltså att marken ägs av kommunen. Men länsstyrelsen
tycker att roddföreningen
är berörd och har rätt att
överklaga.
Efter folkomröstningen
2014, när det blev ett nej till
bostäder och hotell i hamnen, har planerna för området legat stilla.
Byggnadsnämnden var
tveksam till att bygga ett
masthus i hamnen innan
det fanns en detaljplan,
men kommunstyrelsen gav
klartecken till ett tillfälligt
bygglov.
Höganäs båtsällskap ville
bygga ett flyttbart masthus.
Och den dag en ny detaljplan för hamnområdet är
klar, kunna flytta det så att
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HÖGANÄS

”Vi är inte så
nöjda med att
de överklagade,
det är lite ogint
av dem.”
Bo Lingebrant.

Höganäs båtsällskap, med ordförande Bo Lingebrant, vill
ersätta containrarna med ett masthus. Men länsstyrelsen
säger nej efter att Höganäs roddförening, vars hus ligger till
höger om containrarna, överklagade.

det ligger i jämnhöjd med
träbryggan som avgränsar
inre hamnen.
Länsstyrelsen ger kommunen rätt i att det inte
går att bevilja ett permanent bygglov när det, som
i fallet med masthuset, ska
byggas på prickad mark.
Länsstyrelsen menar dock
att det inte går att ge ett

tillfälligt bygglov heller,
eftersom det inte formellt
startats en planprocess för
hamnområdet.
Då hjälper det inte att
Höganäs kommun i framtiden vill omvandla hamnen och har börjat ta in
synpunkter från invånarna.
Höganäs båtsällskap har
inte bestämt sig för hur
man ska agera på länssty-

relsen beslut. När tidningen når Bo Lingebrant har
han precis läst beslutet.
– Min spontana reaktion
är att strunta i att överklaga, men vi får tänka efter.
Vi har ju lagt så mycket
arbete på det här, säger
han.
Hur är det med grannsämjan i hamnen just nu?
– Haha, det kan du ju
räkna ut själv. Vi är inte så
nöjda med att de överklagade, det är lite ogint av dem,
säger Bo Lingebrant.
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■ Den 2 juni upptäckte
personal på banken på
Storgatan att någon ägnat sig åt skadegörelse
i utrymmet där bankomaterna finns. Under
natten hade elektronisk utrustning som styr
dörren rivits ner och
sparkats sönder.

När polisen gick igenom
övervakningsfilmen från
natten visade det sig att
fyra ungdomar befunnits
sig i bankomatrummet.
Alla är kända för polisen
sen tidigare.
Men enbart en av dem –
en 21-åring – hade varit aktiv vad gäller att förstöra
elektroniken.
21-åringen åtalas nu för
skadegörelse. Han säger
i polisförhör att han inte
kommer ihåg händelsen,
men han tror att de fyra
kan ha blivit inlåsta och att
det var därför han började
härja med elektroniken.
Han erkänner skadegörelse, men anser att det
skadestånd fastighetsägaren krävt för den
förstörda utrustningen är för hög. Enligt
polis utredningen krävs
21-åringen på drygt
9 600 kronor.
Om det blir rättegång är
inte klarlagt. Åklagaren
har föreslagit 120 dagsböter à 50 kronor – 6 000
kronor –som påföljd om
21-åringen skulle välja att
medge skadeståndet till
fastighetsägaren.
MARIA BERKMO

HÖGANÄS

Kassaskåp stals
från Röda korset
■ I måndags upptäcktes att

tjuvar varit i farten i Röda
korsets lokal i Höganäs. Enligt polisen var en dörr uppbruten och lokalen genomletad.
Det enda som rapporteras stulet är ett kassaskåp.
Vad det innehöll är inte helt
klarlagt. Där kan ha förvarats en mindre summa
pengar.
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HÖGANÄS
SPORTLOV PÅ BRANDSTATIONEN

Hanna Gustavsson tar sig snabbt igenom den rökfyllda banan.

Rasmus Lindkvist är nöjd med besöket på räddningstjänsten
i Höganäs. ”Det var väldigt roligt”, säger han.

Brandmästaren Jonas Hemert assisterar åttaårige Julle Lindström när han ska släcka elden.

Brandmannen Magnus Hedström övervakar den populära
rökdykningsövningen.

De tog sig genom rök och eld
HÖGANÄS

■ Det bjöds på laserskjutande brandsläckare och mörka, rökiga tunnlar. Det
årliga öppna huset under sportlovet
lockade många barn och unga till brandstationen i Höganäs.
Förutom den traditionella provsittningen av räddningstjänstens fordon,
bjöds det på en rökig tillställning. De nyfikna besökarna fick bland annat prova på rökdykningsövning
i tunnel och släckning av
en fiktiv brand i ett mörkt
och rökigt utrymme.
Det sistnämnda är ett
nytt inslag för i år och ut-

rustningen är inlånad från
räddningstjänsten i Svalöv.
Först in i släckningsrummet är åttaårige Julle Lindström. Han tar tag i brandsläckaren och stegar fram
mot den digitala elden.
Istället för skum skjuter
brandsläckaren med en
laser och det tar inte lång
tid för Julle Lindström att
släcka elden.

– Det gick bra. Det var
kul att släcka elden och
det kändes verkligen som
att man var en brandman,
säger han.
Någon annan som också
känner sig som en brandman är fyraåriga Rasmus
Lindqvist. Han kan det
mesta om brandbilar och
provsitter en av räddningstjänstens bandvagnar.
– Hjulen på denna kalllas larvfötter. Denna bilen
kör man med i snön och
skogen, berättar han.
Efter provsittningen tar
han sig vidare in till rökdykningen i övningshallen.
Det är andra året som rädd-

”Det var kul att
släcka elden
och det kändes
verkligen som
att man var en
brandman”
Julle Lindström.

ningstjänsten sätter upp en
rökfylld och mörk bana för
barnen att gå runt i.
Brandmannen Magnus
Hedström står iklädd rökdykningsutrustning och
hjälper alla att ta sig runt.
– I denna övningen får
barnen testa på vår arbetsmiljö när det är lite rök,
svårt att se och de får söka
efter grejer i miljön. Det
här tycker barnen är jätteroligt, roligare än att spruta
vatten, säger han.
– Men även vi tycker det
är väldigt roligt och ibland
försöker vi förnya oss och
bjuda på mer än bara det
vanliga. Vi vill kunna visa

vår vardag och hur vi verkligen arbetar, fortsätter
han.
En av besökarna som
hunnit med att gå banan
två gånger är nioåriga Hanna Gustavsson.
– Det var kul men jag
tyckte det var lite läskigt
när rökmaskinen blåste på.
Jag tycker det verkar var
roligt att vara brandman,
säger hon.
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