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Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta möten. Vidare har det varit två möten
med Byarådet, i Strandbaden i mars och i Nyhamnsläge i oktober, då
styrelsemedlemmar deltagit.
Under våren och sommaren 2010 var vi mycket aktiva i debatten om utvecklingen av
hamnen. Vi skrev ett flertal insändare, skickade brev till allianspartierna och förde
diskussion med dem om hamnutvecklingen. Vi demonstrerade vid flera tillfällen i
samband med möten i stadshuset och på andra platser och väckte opinion inför valet
med utdelning av flygblad. I juni bjöd vi in till ett öppet möte på biblioteket.
Under våren kom även Planavdelningens program till detaljplan för
hamnområdet etapp tre. Flera av föreningens medlemmar var med på mötet när
programmet presenterades och den 27 juni 2010 lämnade styrelsen in föreningens
synpunkter. På mötet blev det uppenbart att det fanns många frågetecken och
svårigheter med att bygga ett hotelltorn på hamnplanen – bland annat markproblem,
var båtarna ska ställas upp vintertid, hur trafiksituationen ska lösas och vad närheten
till Höganäs AB:s verksamhet innebär.
Vår skrivelse kan sammanfattas med att vi menar att kommunen först borde utarbeta
den nya översiktsplanen, innan man över huvudtaget tar ställning till en
exploatering av hamnen. Vi menar vidare att det finns betydligt bättre och lämpligare
platser i tätorten för ett 60-meters höghus, än på hamnplanen. Byaföreningen anser
att hamnen bör utvecklas för att bli maximalt attraktiv under sommarhalvåret, både
för kommuninvånare och turister som vill vara nära havet, inte bebyggas för att
eventuella hotellgäster och ett begränsat antal boende ska kunna vistas där vintertid.
Under hösten har representanter för flera av Kullabygdens byaföreningar samarbetat
kring ett nytt elavtal och i oktober slöt man avtal med Dalakraft. Vi skickade ut ett
erbjudande till samtliga medlemmar och till andra boende i området.

Under året har medlemsantalet vuxit till 157 medlemmar och vi kommer att arbeta för
att värva fler medlemmar under 2011.
Vi har följt processen kring Oden och Balder och kommer att ta ställning till förslagen
för kvarteret Flora, när de presenteras. Vi kommer även verka för att det ska finnas
en mindre livsmedelsbutik i centrala Höganäs, när Ica Kvantum flyttar under hösten
2011. Vi hoppas även på en lång och givande diskussion om förslaget till ny
översiktsplan och kommer att lämna föreningens synpunkter under samrådet.
Vi har under året på allvar fått igång vår hemsida www.höganäsnedre.se dit ni är
välkomna.
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